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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

Határozatok............................................................................ 1. oldal 

Rendeletek .............................................................................. 6. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 177/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. a 49.; az 50/2014. (IV. 30.), a 97.; a 98/2014. (VI. 24.), 102/2014. (VIII. 6.), a 157.; a 
158.; a 159. és a 164/2014.(XI. 6.), valamint a 166. és a 174/2014. (XI. 26.) számú 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja; 

2. egyidejűleg dönt arról, hogy a 102/2014. (VIIII. 6.) számú határozatát visszavonja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 178/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. a Dr. Csendes Lajos Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel háziorvosi feladatellátásra 
2004. január 30. napján kötött és módosított feladat-ellátási szerződést, valamint a 
Tamási Rendelőintézet használatával járó üzemeltetési költségek megosztására 
vonatkozó megállapodást 2015. február 28. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti; 

2. dönt arról, hogy a Tamási I. számú háziorvosi körzetre az egészségügyi alapellátáson 
belüli háziorvosi ellátásra 2015. március 1. napjával megbízza a 3M Global Kft-t 
(7090 Tamási, Csortos Gyula u. 42-44.) azzal, hogy a személyes ellátási 
kötelezettséget Dr. Csendes Lajos háziorvos (orvosi pecsétszám: 32888) biztosítja; 
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3. hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. telephelyéül az önkormányzat tulajdonát képező 
rendelőintézet (7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.) kerüljön bejegyzésre, amelyet Kft. 
kizárólag a háziorvosi feladatellátásra használ; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt feladat-ellátási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 179/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tamási város közigazgatási területén 
helyi, menetrend szerinti, autóbusszal végzett személyszállítás szolgáltatójának 
kiválasztására” tárgyú pályázati eljárást lezáró, eredményt megállapító 134/2014. (X. 6.) 
számú határozatát visszavonja. 
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátására a 
Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel a közszolgáltatási szerződés módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 180/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási 
Nkf-vel (7632 Pécs, Siklósi út 52.) a közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodás jövőbeni 
ellátásáról folytasson tárgyalásokat több közszolgáltatóval. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 181/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi városi nagy 
rendezvényekről szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 182/2014. (XII. 17.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1.      megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Rászoruló 
Gyermekekért” Alapítvány valamint a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány alapító 
okiratát,  

2.      a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány kuratóriumi alelnökének Varga-Pintér Katalint 
(7090 Tamási, József A. ltp. 5/A.) bízza meg határozatlan időtartamra, 

 
3.      felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratok módosítását az ahhoz kapcsolódó 

dokumentumok elkészítésével készítse elő, majd kezdeményezze a változások 
átvezetését a Szekszárdi Törvényszéknél,  

4.      felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban szereplő dokumentumok aláírására.  
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 Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 183/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

a) a Városi Művelődési Központ alapító okiratát a mellékelt módosító okirat szerint 
módosítja 

b) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar 
Államkincstár felé tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 184/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

a) a Könnyü László VárosiKönyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratát        a 
mellékelt módosító okirat szerint módosítja 

b) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar 
Államkincstár felé tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 185/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

a) a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a mellékelt módosító okirat 
szerint módosítja 

b) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar 
Államkincstár felé tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 186/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

a) a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a mellékelt módosító okirat 
szerint módosítja 

b) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéseket a Magyar 
Államkincstár felé tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 187/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Nkt. 50. § (8) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljárva megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal 
körzethatárok megállapítására tett javaslatát, s azzal egyetért.  
 
Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 188/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 14/2008.(V. 5.) számú önkormányzati 
rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 189/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2014. évi környezeti 
állapotjelentését, illetve a környezetvédelmi cselekvési program értékelését elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról a megyei 
szintű tervek jóváhagyását követően gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Porga Ferenc polgármester. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 190/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Tamási Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámkeretének 1 fővel történő emelését a Dél-
dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak 
ellátásához kapcsolódóan 2015. február 1. napjától a társulás által megvalósítandó projektek 
pénzügyi zárásának időtartamára azzal, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos költségeket a 
Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vállalja. 
A testület felhatalmazza a jegyzőt a kinevezés és egyéb munkaügyi intézkedések megtételére, 
valamint felkéri a polgármestert a kiadások jövő évi költségvetésbe történő betervezésére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 191/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a nyitott önkormányzat, a 
lakosság megfelelő tájékoztatásának és a lakossággal való folyamatos kommunikációnak a 
biztosítása céljából 2015. január 1. napjától egy fő médiareferenset alkalmaz megbízási 
jogviszony keretében heti 20 órában, 71. 000,- Ft megbízási díj ellenében. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a médiareferens személyét kiválassza, azzal 
megbízási szerződést kössön. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 192/2014. (XII. 17.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2015. november 1-től 36 
hónapig a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0030. jelű, „Egészség- Fittség- Informálás – 
avagy Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Tamási kistérségben”című projekt fenntartási 
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időszakában az EFI Iroda működtetéséhez (bér és rezsiköltségekhez) szükséges fedezetet 
2015-2018. évi költségvetései terhére biztosítja. 

Határidő:  a szerződések megkötésére azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 193/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. szakaszának (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2015. évi egységes szerkezetbe foglalt 
munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 194/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási, Móricz Zs. ltp. 
8. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó 170/2014. (XI. 26.) számú testületi 
határozat 1. pontjának helyébe a következő lép: 
 
„1. a MAGNE Gyógyszertár Betéti Társaság részére az önkormányzat tulajdonában lévő 
tamási 798/A /10 hrsz-on felvett, a Tamási, Móricz Zs. ltp. 8. szám alatt található 211 m2 
alapterületű „Fagyöngy” elnevezésű gyógyszertár helyiséget 2015. január 1. napjával 5 éves 
időtartamra a mellékelt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel;” 
Felhatalmazza a polgármester a mellékelt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 195/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási és Környéke Szociális Központ 
által a személyes gondoskodás keretében a Tamási ellátási területen biztosított idősek nappali 
ellátásáért ellátottanként fizetendő napi 20,- Ft összeget a 2015. évi költségvetése terhére az 
intézmény részére megtéríteni vállalja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 196/2014. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék 
Tamási Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évben végzett  ellenőrzés 
utóellenőrzéséről készült jelentésében foglaltakat, és az Állami Számvevőszék által 
javasoltaknak megfelelően az előterjesztésben foglaltak szerinti  

• I. Intézkedési terv felülvizsgálata  
• II. Az utóellenőrzés megállapításain túl a beazonosított pénzügyi kockázatokhoz 

kapcsolódó intézkedések 
címek alatt megfogalmazott intézkedési terveket elfogadja. 

 
Határidő: azonnal, ill. az intézkedési tervben foglaltak szerint 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

21/2014. (XII. 22.)  
önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló  
10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) 
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet 21. §-a az 
alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(7) Az (5) bekezdésben foglalt időszakban a polgármester különösen indokolt esetben, a település 
fejlesztésével kapcsolatos beruházásoknál a műszaki osztállyal történő egyeztetést követően - az 
önkormányzat érdekeinek mérlegelése után – a bontási illetve egyéb közterületen végzett 
munkálatokhoz is adhat hozzájárulást.  
 

2. §  

Ez a rendelet 2015. január 1. napján hatályba. 
 
 
 
 
 

   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2014. december 22. napján 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
        jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 

(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 

 


