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TARTALOM 
 
 

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

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 3-án megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 65; a 68/2015. (IV. 29.), a 145/2015. (VIII. 18.); a 
158/2015. (IX. 9.); a 168.; a 175.; a 176/2015. (IX. 30.), a 189/2015. (X. 28.), valamint a 212.; a 213.; a 
217.; a 222.; a 225.; a 226.; a 227 és a 228/2015. (XII. 16.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Nkt. 50. § (8) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljárva megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal körzethatárok 
megállapítására tett javaslatát, s azzal egyetért.  
 
Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére február 12.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány alapító okiratainak módosítását és a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja,  
2. felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze a változás átvezetését a Szekszárdi Törvényszéknél,  
3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő dokumentum aláírására.  

2016. február 5.              VII. évfolyam 1. szám 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

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: 2016. március 1.  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
73. § (3) bekezdése értelmében a Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 
intézményi tanácsába Cseresznyés Balázst delegálja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: értesítésre a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. a IV. melléklet táblázatába az alábbi 2. pont kerül beillesztésre, s a további számozás ennek 
megfelelően módosul:  

Pénzügyi Osztály 
és 

a kirendeltségek 
 

valamennyi  
köztisztviselői 

munkakör 

mérlegképes 
könyvelő 

 
2. Felkéri a jegyzőt a változások átvezetésére.  

 
Határidő: egységes szerkezetbe foglalásra 15 nap 
Felelős: jegyző  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

1. megtárgyalta Tamási Város Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciókról 
szóló szabályzatát, abból törlésre kerülnek az alábbiak:  

− 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
− 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
− 076062 Település-egészségügyi feladatok 
− 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
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− 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 

− 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 

− 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának 
szakmai feladatai 

− 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
− 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
− 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
− 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
− 107054 Családsegítés 

 
Beillesztésre kerülnek az alábbiak: 
− 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása  
− 102031 Idősek nappali ellátása 
− 102032 Demens betegek nappali ellátása  
− 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
− 104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 
− 104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
− 104043  Család és gyerekjóléti központ 
− 107051  Szociális étkeztetés 
− 107052  Házi segítségnyújtás 
− 102023  Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  
− 107030 Szociális foglalkoztatás 

 
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 9/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a település gyógyhellyé 
minősítése érdekében a szükséges lépéseket megteszi. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a minősítéshez szükséges szerződéseket, 

megrendelőket aláírja, terveket elkészíttesse, eljárásokat lefolytathassa. 
 

Határidő: engedély benyújtására: 2016. június 30. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 

− támogatja a Szabadság utca 60-66. számú társasház és a 65. számú főközlekedési út közötti 
közterületen játszótér kialakítását; 

− a városi célkitűzésekkel történő összhang miatt eltekint a közterület-használati díj fizetésétől; 
− felhatalmazza a polgármestert, hogy a már ismert illetve elfogadott műszaki tartalmat követően 

kösse meg a közterület-használati megállapodást.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− Az önkormányzat tulajdonában álló 2553/74 és 2553/77 helyrajzi számú építési telkek értékesítést 
javasolja, vételárukat 1.000 Ft+áfa/m2 összegben határozza meg, 

− a 2553/74 helyrajzi számú telek esetén a vételáron túl a vevőt terheli a játékeszközök 
áttelepítésének költsége, 

− a telkek beépítési kötelezettsége 3 év. A beépítési kötelezettség teljesítéséig az ingatlanokat 
elidegenítési és terhelési tilalom terheli. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az 
önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg, 

− az adásvételi szerződés és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés költségei a vevőt terhelik, 
− felhatalmazza a polgármestert, hogy a vevőkkel az adásvételi szerződést az önkormányzat 

nevében aláírja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2016. (II. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió által meghatározott kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan 
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  
 
A Képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar 
embereket! 
 
Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

1/2016. (II. 5.)  
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. § 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 5.542.741 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.875.199 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 2.667.542 E Ft-ra, 

 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.919.889 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 2.954.982 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 2.964.907 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 79783 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 297.365 E Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege  5.948.857 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege  5.948.857 E Ft-ra módosul. 
 

     2. § 
 

(2) A Ktr. 1-10. számú melléklete helyébe e rendelet 1-10. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.  18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 14-16. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 9. §. (1) bekezdés a) pontjában szereplő általános tartalék összege 13.031 E Ft-ra, a b) 

pontban szereplő céltartalék összege 51.498 E Ft-ra, a melyből: szövegrész után az 5) pont 0 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, 2016. február 5. napján. 
 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

2/2016. (II. 5.)  
önkormányzati rendelete 

 
az „Év rendőre” kitüntet ő cím alapításáról szóló 9/1998. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (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. §  
 
Az Év rendőre” kitüntet ő cím alapításáról szóló 9/1998. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 5. § 82) bekezdésében a „bruttó” kifejezés helyébe a „nettó” kifejezés lép.   

 
 

2. § 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

  Porga Ferenc       Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester                     jegyző 

 
Kihirdetve: 

Tamási, 2016. február 5. 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 

 


