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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 5. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 46/2014. (IV. 30.), a 88/2014. (VI. 24.), 
a 134/2014. (X. 6.), a 111/2014. (VIII. 27.), a 128/2014. (IX. 24.), a 169.; a 170.; a 173.; és a 
174/2014. (XI. 26.), valamint a 178.; a 179.; a 180.; a 182.; a 183.; a 184.; a 185.; a 186.; a 
187.; a 191.; a 192.; a 194.és a  200/2014. (XII. 17.) számú lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet 
működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. mint a Tamási Innovációs Központ Nonprofit Kft. (7090 Tamási, Nyírfasor 15., Cg. 17-

14-00037) alapítója, döntése értelmében 2015. március 1. napjával a társaság új 
székhelye 7090 Tamási, Szabadság u. 29. legyen a korábbi székhely (7090 Tamási, 
Nyírfasor 15.) törlése mellett; 

2. a székhelyül szolgáló 1. pont szerinti ingatlanban 3 db irodahelyiséget az Nkft. 
ingyenes használatába adja, a fenntartással kapcsolatos költségek megfizetése mellett; 

2015. január 26.              VI. évfolyam 1. szám 
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3. felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 1. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Innovációs Központ 
Nonprofit Kft. (Cg. 17-14-00037) alapítója a társaság Alapító okiratának módosítását az 
írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja és egyidejűleg elhatározza a társaságnak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésivel összhangban álló 
továbbműködését. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító okirat módosításának az aláírására. 
 
Határidő: a cégbírósághoz történő benyújtásra a módosítás időpontjától számított 30 nap 
Felelős: a polgármester, illetve a társaság ügyvezetője 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. megtárgyalta Tamási Város Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati 

funkciókról szóló szabályzatát és 
• a már törzskönyvezett kormányzati funkciókat kibővíti a 074054 Komplex 

egészségfejlesztő, prevenciós programok kormányzati funkcióval,  
• valamint azt a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar 

Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „Tamási Városért” 
Közalapítvány alapító okiratát,  

2. a „Tamási Városért” Közalapítvány elnökének Tóth Józsefet (7090 Tamási, Miklósvár 
utca 21.) bízza meg határozatlan időtartamra,  

3. felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat 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.  
 
Határidő: 2015. január 31.  
Felelős: polgármester és a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda 

és Bölcsőde fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(2) bekezdésében valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. §-ában foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg: 
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1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe. 
 
2. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 12 csoport. 
 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 
 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ szerint, 
azaz óvodában 6 30 – 17 30, 
bölcsődében 6 30 – 17 00  

 
5. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontja: 

2015. április 20-21. (hétfő-kedd) 7 00 – 17 00-ig. 
 
6. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben 

foglaltak szerint. 
 
II.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 

melléklet szerinti beiratkozási hirdetmény valamint az óvodai, bölcsődei felvételi 
körzet és nyitvatartási idő közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a Tamási Közös Víz-és Csatornamű Kft-től megvásárolt Caterpillar 
gyártmányú 428D2 típusú 431396F törzskönyvi számú kotró-rakodógépet az Építő-és 
Városüzemeltető Kft. (ÉVÜ Kft.) üzemeltetésébe adja határozatlan időre nettó 2.000,- 
Ft/üzemóra üzemeltetési díj ellenében azzal, hogy amennyiben az önkormányzat 
részére végez munkát, úgy üzemeltetési díj nem kerül megállapításra; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a gépjármű üzembentartójaként az ÉVÜ Kft. kerüljön 
bejegyzésre; 

3. felkéri az ÉVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzemeltetési díjjal havonta számoljon el; 
4. utasítja a jegyzőt, hogy a járműnyilvántartásba történő bejegyzésről intézkedjen. 

 
Határidő: azonnal, 4. pont esetében 8 nap 
Felelős: a polgármester, az ÉVÜ Kft. ügyvezetője és a 4. pont esetében a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Kop-Ka Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (Tamási, Fő utca 2.) a tamási 
293. hrsz. alatt nyilvántartott, ténylegesen Tamásiban a Deák Ferenc és az Arany 
János utca sarkán található belterületi ingatlan vonatkozásában kötendő adásvételi 
előszerződést.  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester  
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2015. (I. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tamási Város Önkormányzatának 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát 
megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

1/2015. (I. 23.)  
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  bérletéről, valamint elidegenítésükről 

szóló 10/1994. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. 

pontjában, valamint  
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú 
önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 10/1994. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének II. 
pontjában foglalt táblázat kiegészül a következő 7. és 8. pontokkal: 
 

(II. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

Sorszám Cím Helyrajzi szám Megjegyzés 

) 
 

7. Nyírfasor 15. 011/92/A/1  

8. Nyírfasor 15. 011/92/A/3  

 
 
2. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Porga Ferenc         Gulyásné dr. Könye 
Katalin 

 polgármester         jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2015. január 23. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
2/2015. (I. 23.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014 (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 5.252.632 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.275.104 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.441.650 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 2.151.336 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.290.314 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 189.018 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt működési költségvetési többletét 123.768 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiányát 312.786 E Ft-ra, 

d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi 
felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 112.266 E Ft-ra, 
  da) pontjában írt d) pontból a működési finanszírozását szolgáló (tervezett) 
pénzmaradványát 57.771 E Ft-ra, 
 db) pontjában írt d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) 
pénzmaradványát 54.495 E Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege  5.692.544 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege  5.692.544 E Ft-ra módosul. 
 

     2. § 
 

(2) A Ktr. 1-7. számú melléklete helyébe e rendelet 1-7. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.  9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr.  18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 9-11. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 9. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 56.952 E Ft-

ra módosul, a c) pontban szereplő felhalmozási céltartalék összege 44.997 E Ft-ra 
módosul. 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2015. január 23. napján. 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
3/2015. (I. 23.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 3. pontjában, 5. § (2) 
bekezdés b) pontjában, 

kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szablyairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének alábbi sora hatályát veszti: 
 
(Település   Hrsz.           Megnevezés        Utca+hsz.  Tel.ter (m2)    ön%   Önk. tul (m2)) 
 
 „Tamási     1310/   /   /  Közút    HERNYE 346           100 346 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Porga Ferenc         Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2015. január 23. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 
19/2014. (XI 28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése 

alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


