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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 16-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 210/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 37/2015. (III. 25.), a 108/2015. (VI. 16.), a 138/2015. 
(VIII. 18.), a 151/2015. (IX. 2.), a 167/2015. (IX. 30.), a 178/2015. (X. 7.), valamint a 199.; a 200.; a 201.; 
a 202.; a 204.; a 205.; a 207. és a 208/2015. (XI. 25.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 211/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet működéséről 
szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős: a főigazgató 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 212/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (3) bekezdésében meghatározott 
egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség teljesítésére az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése alapján a Dombóvári 
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Szent Lukács Kórházzal (7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41) 2013. december 31. napján kötött feladat-
ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal határozatlan időtartamra meghosszabbítja; 

2. felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: aláírásra: 2015. december 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 213/2015. (XII. 16.) 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.) kötött közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként kötendő 
szerződés hatályba lépéséig, legfeljebb 2016. december 31. napjáig meghosszabbítja a melléklet szerinti 
tartalommal, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra: 2015. december 31., egyebekben: 2016. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi városi nagyrendezvényekről 
szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 215/2015. (XII. 16.) 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 2016. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 216/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6.§ (3) 
bekezdés a) pontja szerint a 2013. december 17. napján elfogadott Tamási Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját felülvizsgálta és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve a következő felülvizsgálatra a 2017. december havi munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülés 
 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közétkeztetési Nkft-vel „Közétkeztetési 
feladatok ellátására” 2013. május 29. napján kötött megállapodást a melléklet szerint módosítja (4. számú 
módosítás). 
 

Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2015. december 31. 
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2015. (XII. 16.) 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 219/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2015. 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 220/2015. (XII. 16.) 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 2016. évi költségvetése terhére az intézmény részére 
megtéríteni vállalja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

1. a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 109. § (1) 
bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42.§ 8. pontja alapján dönt arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló DÁM- 
szobrot a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. központi irodaháza előtti tamási 820 hrsz. alatt található 
ingatlan parkosított, közterületként használt részén állítja fel; 

 
2. felkéri a polgármestert a szobor ünnepélyes átadására. 
 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

− kijelenti, hogy a 2015. október 22-én Tamási Város Önkormányzata tulajdonát képező 909 helyrajzi számú 
közterületi ingatlanon bekövetkezett káresemény (közterület alatt húzódó üreg beszakadása) helyreállításának 
költsége 6.113.780.- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.  

− Pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium „Vis maior” keretéből - 10%-os mértékű önerő biztosítása mellett - 
támogatás igénylésére a következők szerint: 

 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 611.378 Ft 10 



 4

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 5.502.402 Ft 90 

Források összesen 6.113.780 Ft 100 

 

− Támogatás megítélése esetén vállalja a károsodott ingatlan költséghatékonyság és megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; 

− Nyilatkozik arról, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik; 

− Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni; 

− A saját forrás összegét a Tamási Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) számú 
önkormányzati rendeletében szereplő általános tartalék terhére biztosítja.  

− Felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Omega Atlétikai Club 
Sportegyesülettel (7090 Tamási, Árpád utca 49., képviseli: Marshall Péter) 2015. március 2. napján kötött 
használatba adási szerződés módosítását és azt a melléklet szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
 
határidő: aláírásra 30 nap 
felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2015. (XII. 16.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
- a Tamási Fornád-pusztai „Üvegházas növénytermesztésre alapozott megújuló gazdaság, öko-

kistérség integrált minta projekttel” létrejövő létesítmények működéséhez szükséges (napelem 
parkkal előállított) áramellátás érdekében KEHOP pályázati forrásra pályázatot nyújt be 100%-os 
támogatás biztosítására; 

- A pályázat megvalósítási helyszíne: Tamási város közigazgatási területe Fornád-puszta, hrsz: 
0323/10 illetőleg 0323/14; 

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége hozzávetőlegesen 300-330 Mft; 
- A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható 

költsége) 300-330 Mft; 
- Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal 

megegyezően: A pályázat csak elszámolható költségeket tartalmaz; 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően: 300-330 MFt; 
- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEHOP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos szerződéseket 

aláírja, eljárásokat megindítsa, hozzájárulásokat beszerezze. 
 
Határidő: 2015. december 16. 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
32/2015. (XII. 18.)  

önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak igénybevételének szabályairól szóló  

18/2013. (VI. 27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2.§ a) valamint a 3. § (2) bekezdése értelmében,  
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló19/2014. (XI. 28.) számú 
önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 
Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak igénybevételének szabályairól szóló 18/2013. (VI. 
27.) számú önkormányzati rendelet. 
 

2. § 

 
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 
Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester       jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2015. december 18. napján 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 

        jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
33/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

 
az intézményi térítési díjakról szóló 

15/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében  

kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
1. § Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
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Porga Ferenc      Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetve: 

 
Tamási, 2015. december 18. napján 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 

                        jegyző 
 
Melléklet a 33/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez: 

 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 
a) Tamási „Aranyerdő” Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részében: 
     bruttó: 
 - reggeli:  60,00 Ft/fő/nap 
 - tízórai:    30,00 Ft/fő/nap 
 - ebéd: 290,00 Ft/fő/nap 
 - uzsonna:   80,00 Ft/fő/nap 
 Összesen: 460,00 Ft/fő/nap 
 
b) Tamási „Aranyerdő” Óvoda és Bölcsőde óvodai részében: 
     bruttó: 
 - tízórai:  60,00 Ft/fő/nap 
 - ebéd: 290,00 Ft/fő/nap 
 - uzsonna:   80,00 Ft/fő/nap 
 Összesen: 430,00 Ft/fő/nap 
 
c) Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4. osztály esetében: 
     bruttó: 
 - tízórai:   80,00 Ft/fő/nap 
 - ebéd: 340,00 Ft/fő/nap 
 - uzsonna:   80,00 Ft/fő/nap 
 Összesen: 500,00 Ft/fő/nap 
 
d) Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztály esetében: 
     bruttó: 
 - tízórai:      80,00 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  350,00 Ft/fő/nap 
 - uzsonna:    80,00 Ft/fő/nap 
 Összesen:  510,00 Ft/fő/nap 
 
 
e) Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskola: 
     bruttó: 
 - reggeli: 190,00 Ft/fő/nap 
 - ebéd: 410,00 Ft/fő/nap 
 - vacsora: 290,00 Ft/fő/nap 
Összesen: 890,00 Ft/fő/nap 

***  
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


