
 1

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 
 

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

Rendeletek ............................................................................... 7. oldal 

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 193/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2015. (I. 21.), a 74.; a 75/2015. (IV. 29.), a 129.; a 
130/2015. (VI. 30.), a 166.; a 170.; a 171.; a 174/2015. (IX. 30.), valamint a 181.; a 183.; a 184. és a 
190/2015. (X. 28.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 194/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. (7100 
Szekszárd, Páskum u. 5., képviseli: Huszár Tibor ügyvezető igazgató) 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 195/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Járási Hivatal működéséről szóló 
tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 196/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 2009 FC (7090 Tamási, Rákóczi 
u. 95., képviseli: Jarmalov Rezső elnök) részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja. 

2015. november 27.              VI. évfolyam 10. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 197/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta médiareferens munkájáról szóló 
beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 198/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri a belső ellenőrzési feladat ellátását a 
Dám Önkormányzati Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, melyhez a szükséges 
önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2016. évi költségvetésében vállalja. 
 
Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2016. december 31. 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 199/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt egy John Deere 1026 R típusú kistraktor, 
mellékletben szereplő tartozékokkal együtt  történő beszerzéséről 12 havi fizetési ütemezéssel. A 2015. 
évben esedékes befizetésekre a  fedezetet a  2015. évi költségvetésében szereplő fejlesztési tartalék terhére  
biztosítja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 200/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt a  

− Tamási IV. kúttelep (laktanya) 1. kút vízkivételi létesítmény  (1929/1 hrsz.), 
− Tamási IV. kúttelep (laktanya) 2. kút vízkivételi létesítmény  (1929/1 hrsz.), 
− Tamási laktanya II. kúttelep vízkivételi létesítmény  (010/10 hrsz.), 
− Tamási V. kúttelep 1. kút vízkivételi létesítmény  (0276/3 hrsz.), 
− Tamási-Fornádpuszta I. kút vízkivételi létesítmény (0235/3 hrsz.), 

ivóvíz kutak monitoring kúttá történő átminősítéséről, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tájékoztassa a DRV Zrt-t a döntéshozatal eredményéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 201/2015. (XI. 25.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. dönt a „Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 
azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan a szennyvíz projekttel beszerzett eszközök 
használatára vonatkozó megállapodások aláírásáról 

 
2.      felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat aláírja. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 202/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását.  
 
határidő: Dám Önkormányzati Társulás értesítésére december 15. 
felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 203/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja a Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire vonatkozó szabályzatot.    
 
határidő: értelemszerű 
felelős: polgármester és jegyző 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 204/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 139/2014. (X. 6.) számú 
képviselő-testületi határozatát hatályában fenntartja, továbbá jóváhagyja a Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét képező Társulási 
Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát, annak 
rendelkezéseit a településre nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.  
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő 
megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a mellékelt módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő:  2015. november 30. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 205/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése értelmében, a DÁM Önkormányzati Társulás, mint 
fenntartó 2015. november 19. napján hozott határozatát elfogadva úgy dönt, hogy a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Tamási és Környéke Szociális Intézményen keresztül kívánja ellátni a 
jelenleg is hatályos feladatellátási szerződés szerint.  
Továbbá elfogadja, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ feladatait Tamási és Környéke Szociális 
Központ látja el 2016. január 1-jétől. 
 
határidő: Dám Önkormányzati Társulás értesítésére november 30. 
felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 206/2015. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
11.§ (3) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a tamási 0323/10 hrsz alatti terület beruházási 
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célterületté minősítését az „Üvegházas növénytermesztésre alapozott megújuló gazdaság, öko-kistérség 
integrált minta projekt” megvalósítása érdekében.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási célterületté minősítés iránti kérelmet a 
nemzetgazdasági miniszter részére a szükséges mellékletekkel együtt benyújtsa. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
30/2015. (XI. 30.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (II.27.) 
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 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 5.459.126 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.862.300 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 2.596.826 E Ft-ra, 

 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.836.274 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 2.946.856 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 2.889.418 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt költségvetési hiány finanszírozási műveletek nélkül 377.148 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 84.556 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 292.592 E Ft-ra, 

e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek bevétele 
125.000 E Ft-ra, 
eb) pontjában írt e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 125.000 
E Ft-ra, 

            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege  5.865.242 E Ft-ra, 
h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege  5.865.242 E Ft-ra módosul. 

 
     2. § 

 
(2) A Ktr. 1-11. számú melléklete helyébe e rendelet 1-11. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 13-14. számú melléklete helyébe e rendelet 12-13. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr.  18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 14-16. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 9. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 17.283 E Ft-ra, a b) 

pontban szereplő céltartalék összege 52.351 E Ft-ra, a melyből: szövegrész után a 2) pont 14 E Ft-ra, 
a 3) pont 0 Ft-ra, a 4) pont 984 E Ft-ra, az 5) pont 853 E Ft-ra módosul. 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2015. november 30. napján. 
 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
31/2015. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 16/1991.(XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 37.§ d) pontjában továbbá 
38.§ b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a 
következőket rendeli el: 
 

1. §  
A helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe az alábbi lép, valamint a szakasz kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 
 
„(1) A képviselő-testület Tamási város közigazgatási területén 

a) helyi iparűzési adót, 
b) idegenforgalmi adót, 
c) telekadót, 
d)   építményadót, valamint  
e)   magánszemély kommunális adóját vezeti be.” 
 

„(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti adó 2016. január 1. napjától kerül bevezetésre.” 
 

2. § 
Az Ör. V. fejezete helyébe a következő lép: 

„V . 
A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA 

 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

19/A.§ 
Adókötelezettség terheli a Htv. 24.§-ában meghatározott adóalanyt az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül az üdülő, szállásépület és szálláshely kivételével a lakás céljára szolgáló épület, épületrész 
(továbbiakban e fejezet vonatkozásában: építmény) után. 
 

Adómentesség 
19/B.§ 

(1) Mentes a 19/A. § szerinti adó alól 
a) a csatornamű vízgazdálkodási társulati hozzájárulással érintett építmény a hozzájárulás fizetési kötelezettség 

teljesítése esetén 2016. december 31. napjáig, 
b) aki esetében az egy főre jutó nettó jövedelem 

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövedelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át, 
bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át 
nem haladja meg. 

(2) A mentességre való jogosultságot az adóhatóság az (1) bekezdés b) pontja esetében az adóévet megelőző 
teljes év nettó jövedelmének igazolása alapján bírálja el. 

(3) Az adómentesség a magánszemélyt a tulajdoni hányada, bérlőtársak esetén a lakásbérleti jog bérlőtársra eső 
hányada után illeti meg. 

(4) Amennyiben a magánszemély több építmény után adózik, csak egy – általa megjelölt – építmény után 
mentesül az adó alól. 

 
Az adó mértéke 

19/C.§ 
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Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000 Ft.” 
 

3. § 
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

   
 
 
 
 
    Porga Ferenc               Gulyásné dr. Könye Katalin 
    polgármester                                  jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2015. november 30. 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 

 
 


