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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja; 

2. dönt arról, hogy 2015. évi költségvetése terhére a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
2015. évi működéséhez 161,- Ft/állandó lakos (8209 fő), azaz összesen 1.321.649,- Ft 
összegben hozzájárul; 

3. felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3 és a 4/2015. (I. 21.); a 11. és a 
12/2015. (I. 23.); a 14. és a 15/2015. (II. 23.); a 19.; a 21.; a 24.; a 25.; a 26.; a 27.; a 28.; a 
29.; a 30.; a 32.;  a 33. és a 34/2015. (II. 25.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási 
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Nkf-vel (7632 Pécs, Siklósi út 52.) kötött közszolgáltatási szerződést 2015. december 31. 
napjáig meghosszabbítja a melléklet szerinti tartalommal, amelynek aláírására felhatalmazza 
a polgármestert. 
 
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodás jövőbeni 
ellátásáról folytasson tárgyalásokat több közszolgáltatóval. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek (6762 
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Gimnáziumért” 
Közalapítvány 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2014. évi jegyzői adóbeszámolót és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési 
tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2015. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási I. számú 
fogorvosi körzetre vonatkozóan a fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő 
ellátására dr. Juhász-Schlatter Bernadette és dr. Párkányi Krisztina fogorvosokkal megbízási 
szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Utasítja a polgármestert, hogy a működési engedély iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja a Vadászi Imre és Társai Kft. által készített E-42/2015. számú záradékkal 
ellátott változási vázrajz alapján a Tamási Hús Kft. kérelmére a 0256/16 helyrajzi 
számú ingatlan belterületbe csatolását, 

− megállapítja, hogy az ingatlan belterületbe csatolása illeszkedik Tamási Város helyi 
építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendeletéhez 
illetve annak mellékletét képező szabályozási tervéhez, célja az ipari terület bővítése, 

− felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kezdeményezze az 
ingatlanügyi hatóságnál az ingatlan átvezetésével kapcsolatos eljárás megindítását.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Tamási 293. hrsz. alatt 
nyilvántartott, ténylegesen Tamásiban a Deák Ferenc és az Arany János utca sarkán 
található belterületi ingatlan vonatkozásában a Tamási Szabadidő és Sportegyesülettel 
(képv.: Cseke István, székhely: 7090 Tamási, Szabadság utca 38-40., adószáma: 
18868735-1-17) kötendő használatba adási szerződést, 

2. felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:  2. pont esetében 8 nap 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 
azonosítószámú a „Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a 
Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című pályázat üzemeltetési 
koncepciójának alátámasztásához nyújtott, és az Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az abban bemutatott üzemeltetési 
koncepciót megismerte.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzata akként dönt, hogy a  

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (3) 
bekezdése értelmében tanyagondnoki szolgáltatást vezet be, 

2. a szolgáltatás tárgyi feltételeinek biztosítására a Darányi Ignác Terv EMVA 
társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú 
közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről szóló 
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tájékoztató alapján az abban hivatkozott pályázati forrás megnyílásakor pályázatot 
nyújt be gépjármű beszerzésére,  

3. a 2. pontban hivatkozott sikeres pályázat esetén felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont 
biztosítása érdekében működési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához, 

4. a 2. pontban hivatkozott sikeres pályázat esetén a szolgáltatás személyi feltételeit 
biztosítandó hozzájárul 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
alkalmazásához, 

5. az 1. pont és a 4. ponthoz kapcsolódó költségeket a 2015. évi költségvetési terhére 
biztosítja.  

 
Határidő: valamennyi pont esetén a sikeres pályázat lezárultát követő 60 nap 
Felelős: az 1., 2. 4. és 5. pont esetén a polgármester, 3. pontért a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 48/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

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

2. felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását az ahhoz kapcsolódó 
dokumentumok elkészítésével készítse elő, majd kezdeményezze a változások 
átvezetését a Szekszárdi Törvényszéknél,  

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2015. április 16.  
Felelős: polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 49/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Innovációs Központ 
Nonprofit Kft. (Cg. 17-14-00037) alapítója a társaság Alapító okiratának módosítását a 
melléklet szerint elfogadja és egyidejűleg 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 50/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

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 51/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
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1. felülvizsgálva a GEMENC Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel a helyi 
menetrendszerinti személyszállításra kötött Közszolgáltatási szerződésben szereplő 
menetrendet 2015. április 7. napjával a melléklet szerint módosítja; 

2. felkéri a Zrt-t, hogy a menetrend változásról a helyben szokásos módon tájékoztassa a 
lakosságot, 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontnak megfelelően módosított menetrendet 
tartalmazó 3. számú szerződés módosítás aláírására.  

 
Felelős: a 3. pont esetében a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2015. (III. 25.) számú határozata: 
 
2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja szerint, valamint a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján 
működőképességének megőrzéséhez, ill. egyéb, a feladatainak ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítása érdekében támogatási kérelmet (pályázatot nyújt be vissza nem térítendő 2015. évi 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylésére.  
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


