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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Városi 
Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, és 
azt elfogadja.  
 
Felelős:  a rendőrkapitány  
határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 47/2014. (IV. 30.), a 44.; a 47.; a 49.; 
az 53.; az 55/2015. (III. 25.), az 57.; az 58.; az 59.; a 60/2015. (IV. 22.), valamint a 69; a 
71.; a 72. és  a 73/2015. (IV. 29.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 80/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központ (7100 Szekszárd, Tartsay 
V. u. 4.) Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2014. évi ellátásáról 
szóló beszámolóját és azt elfogadja. 

2015. június 1.              VI. évfolyam 5. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 81/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.) munkájáról és 2014. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, és azt elfogadja.  
 
Felelős: ügyvezető 
határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 82/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Építő és 
Városüzemeltető Kft. munkájáról, a 2014. évi gazdálkodásáról, a 2014. évi 
lakásgazdálkodásáról és a temető üzemeltetéséről szóló beszámolót, valamint a 
mérlegbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős: az ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 83/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Építő-és Városüzemeltető Kft-vel a 
StartMunka–Program megvalósítására 2014. évre kötött megbízási szerződés alapján a 
StartMunka Program végrehajtása során termékértékesítésből keletkező bevételek és az 
ezzel kapcsolatosan felmerült költségek pozitív különbözetét (azaz a zöld leltár ősállomány 
nélküli összegét és az eredményt) 50-50%-ban osztja meg az önkormányzat és a Kft. 
között.  
 
Határidő: elszámolásra 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Közétkeztetési 
Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., ügyvezető: Varga-Pintér Rudolf) 2014. évi 
munkájáról és 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Felelős: ügyvezető 
határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 85/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 86/2015. (V. 27.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 2011. évi 
ellenőrzésének utóellenőrzési megállapítása kapcsán tett intézkedési tervek végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” 
Közalapítvány 2014. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− jóváhagyja a Terra Studió Kft. által készített „Tamási Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája” címmel készített tervdokumentációt, 

− felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabálynak és partnerségi tervnek 
megfelelően az elkészített településfejlesztési stratégiát egyeztesse a partnerségi 
egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Koncert- Fúvószenekar 
működési feltételeinek biztosítására és a zenekar által vállalt kötelezettségekre vonatkozóan 
a Tamási Fúvós Egylettel, a „Tamási Fúvószenekarért” Alapítvánnyal valamint a Tamási 
Városi Művelődési Központtal a mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: aláírásra 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. akként dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által együtt meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad) pontok 
alapján kiírt pályázati felhívás 1. pontjában szereplő célok közül a b) pontra 
(belterületi utak, járdák, hidak felújítása) nyújt be pályázatot a maximálisan 
igényelhető 15 millió forint támogatás összegére,  

2. tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás 5. pontja értelmében a támogatás intenzitása 
65 %, így a szükséges önerőt (8.050.000,- Ft) a 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 
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Határidő: pályázat benyújtására  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Általános Iskola és Gimnázium 
Béri Balogh Ádám Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézmény fenntartói jogának Pécsi 
Egyházmegye részére történő átadásával kapcsolatos megál lapodást  a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a KLIK jóváhagyását 
követően azt aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2015. (V. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. akként dönt, hogy a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde konyháját akként alakítja 

át, hogy ott kialakításra kerüljön egy ún. befőző-savanyító konyha a melléklet szerint 
költségvetésben részletezett munkálatok és költségek mellett, 

2. dönt arról, hogy az 1. pont megvalósításához szükséges kivitelezési költségeket a 
melléklet szerinti összegben a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2015. (V. 28.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 91. §.-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása. 
 
1.§ 

 
  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 3.501.474 E Ft bevételi és 

b) 3.220.358 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a költségvetési bevételeket 3.366.164 E Ft összegben, 

 b) a költségvetési kiadásokat 2.968.520 E Ft összegben, 

 c) a költségvetési többletet 397.644 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a finanszírozási bevételt 135.310 E Ft összegben, 

 b) a finanszírozási kiadást 251.838 E Ft összegben, 

           c) a finanszírozási hiányt 116.528 E Ft összegben hagyja jóvá. 

 

2.§ 

 

A képviselő-testület 

  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
előirányzat csoportonkénti részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a, 7, 
7/a, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d,  2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a, 7, 7/a, 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) a módosított előirányzatok összegét az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mellékletek 
módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.  

(4) az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását és pénzeszközök változását  
a 17. és 18. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

3.§ 
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  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 19. számú mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a 
pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék. 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 

 

4.§ 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre vonatkozó általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

  (2) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó központosított előirányzatok, egyéb kötött 
felhasználású és vis maior támogatások elszámolását a 28. számú mellékletben foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 

   

5.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 23., 24., 25. és 26.. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 

HARMADIK RÉSZ 

 

Záró rendelkezés 

 

6.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  Porga Ferenc            Gulyásné dr. Könye Katalin 

  polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve: Tamási, 2015. május 28. napján. 

 

 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 

        Jegyző 

 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

14/2015. (V. 28.) számú 
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önkormányzati rendelete 
a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(VIII.7.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

1.§ 
 

A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(VIII.7.) számú önkormányzati rendelet 3. 
számú (A település helyi védelem alatt álló ingatlanai) mellékletének 10. pontja hatályát veszti. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 

 
 
 

              
 
 
                 Porga Ferenc                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2015. május 28 . napján. 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
             jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
15/2015. (V. 28.)  

önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) 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) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152.§ (2) bekezdésében biztosított 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 egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 
3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.  
 

 
Porga Ferenc                       Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester                              jegyző 

 
Kihirdetve: 

Tamási, 2015. május 28. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 
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1. melléklet a 15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez: 
 
„Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 3. 
számú melléklete: Védőnői körzetek leírása 
 
I. számú területi védőnői körzet: 

Adorján pta., Adorján Újtelep, Adorján vasúti őrház, Almasor, Árpád u., Bajcsy-Zsilinszky u., 
Bartók u., Béke u., Belátó, Béke u., Béri Balogh Á. u., Cseringát vasúti őrház, Csollányos pta., 
Dencz Ákos u.,  Dobó u., Dózsa Gy. u. 79-től végig, Építők u., Fornád pta, Fornád vasúti őrház, 
Gárdonyi u., Jókai u., Kardos u., Károlyi u., Kecsege pta., Kishenye, Kobakhegy, Martinca pta, 
Mikszáth u., Öreghenye, Perczel u., Rákóczi u., Szemere u., Szent I. u., Szent Márton u., Toldi 
u., Veres u., Wesselényi u., Zrínyi u., Önkormányzat közigazgatási területén működő általános 
iskola 

 
II. számú területi védőnői körzet: 

Ady u., Aradi u. , Báthory u., Batthyány u., Bercsényi u., Bethlen u., Boróka u., Czuczor u., 
Cser László u., Csortos Gy. u., Dám u., Damjanich u., Dózsa Gy. u. 79-ig, Erdősor u., Erkel u., 
Fenyves u., Fő u., Gábor Á. u., Gím u., Hársfa u., Hóvirág u., Illyés u., Kápolna u., Kisfaludy u., 
Klapka u., Kodály u., Koppánypart, Kosba u., Leokádia pta., Liszt F. u., Malom u., Mátyás kir. 
u., Mező u., Miklósvár u. Móricz Zs. ltp., Páva u., Petőfi u., Rácvölgy, Szabadság u., Széchenyi 
u., Szemcse pta., Termál u., Tóvölgy u., Tölgyfa u., Tuskós, Újvárhegy, Üdülő u., Vadaskert u., 
Várhegy u., Vas Gereben u., Völgy u., Vörösmarty u., Tamási Önkormányzat közigazgatási 
területén működő önkormányzati fenntartású óvoda 

 
III. számú területi védőnői körzet: 

Arany J. u., Bajza u., Bem u., Bezerédj u., Bocskai köz, Csokonai u., Deák F. u., Eötvös u., 
Erdőrész, Garay u., Honvéd u., Hunyadi tér, Hunyadi u., József A. ltp.,  Kinizsi u., Kossuth tér, 
Kölcsey u., Móra F. u., Nyírfasor, Sport u., Szarkahegy, Szurokhegy, Tompa u., Vágóhíd u., 
Vasút u., Vasúti őrház, Önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskola 

 
I. számú iskolavédőnői körzet: 

Önkormányzat közigazgatási területén működő gimnázium, szakképző iskola és általános iskola” 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


