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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 30-án megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 22.; a 26.; a 29.; a 30.; a 31. és a 32/2016. (II. 24.) 
számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 34/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
módosítását a 2015. évi CXLIII. törvényre tekintettel a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő:   aláírásra: 2016. március 31. 
Felelős:       a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2016. (III. 30.) 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 megkötött megbízási szerződést 2016. június 30. napjáig 
meghosszabbítja a melléklet szerinti tartalommal, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tamási fogorvosi alapellátás területén meglévő 
három körzetet kettő körzetté összevonja 2016. július 1. napjával, ennek megfelelően a vonatkozó 
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önkormányzati rendelet körzethatárait módosítja, amennyiben a két körzet kialakításáig nem jelentkezik a 
praxisra jogosultsággal rendelkező fogorvos. 
 
 
Határidő: 2016. június 30., a rendelet beterjesztésére: 2016. májusi testületi ülés 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2016. (III. 30.) 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 37/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási II. számú házi gyermekorvosi körzetre – 
miután a körzet feletti rendelkezési jog az önkormányzatot illeti – a mellékelt pályázati felhívást teszi 
közzé. 
 
Utasítja a polgármestert a pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben és egyéb egészségügyi alapellátással 
kapcsolatos internetes oldalakon történő közzétételére. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 
1. a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény valamint a Városi Művelődési 

Központ intézményeket – szakmai és gazdálkodási előnyökre tekintettel – 2016. december 31. 
napjával általános jogutódlással megszünteti; 

2. a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátására 2017. január 1. napjával általános 
jogutódként létrehozza a Könnyü László Könyvtár és Művelődési Központ elnevezésű többcélú 
intézményt, amelynek alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja; 

3. az új intézmény vezetői munkakörére a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki; 
4. Miskolczi Zoltánné vezetői megbízását – kérelmére – 2016. december 30. napjával közös 

megegyezéssel visszavonja. 
 
Határidő: értelemszerűen, 3. pont esetében 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja 
értelmében megtárgyalta a 2015. évi jegyzői adóbeszámolót és azt elfogadja. 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Közös Víz-és csatornamű Kft. tagja, a 
Kft. társasági szerződésének felülvizsgálatát és módosítását a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
  
Határidő:   azonnal 
Felelős:   a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2016. (III. 30.) 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 2015. december 16. 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 43/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. a 13/2016. (II. 3.) számú határozattal jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programok (TOP) benyújtásával kapcsolatos előkészítési költségeket a melléklet szerint 
költségvetéséből biztosítja, amennyiben azok a pályázatból nem finanszírozhatóak; 

2. dönt arról, hogy a „Zöld város kialakítása” pályázatból megvalósításra kerülő Helyi Termék 
Logisztikai Központ kialakításához szükséges tamási 318/A hrsz. alatti ingatlan 50/100 tulajdoni 
hányadát 7.500.000,- Ft értékben megvásárolja, azt költségvetéséből biztosítja; 

3. a képviselő-testület a 224/2015. (XII. 16.) határozata alapján napelem-park kialakítására benyújtásra 
kerülő KEHOP pályázat 7.950.000,-Ft+Áfa összegű tervezési díját – előkészítési költségként – 
előzetesen biztosítja azzal, hogy az a pályázat nyertessége esetén a pályázatból finanszírozásra kerül. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a DÁM Önkormányzati Társulás által benyújtani kívánt, 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című, TOP-4.2.1-15 kódszámú 
pályázati felhívás kapcsán, mint a Tamási és Környéke Szociális Központnak helyt adó épület (7090 
Tamási, Rákóczi utca 1.) tulajdonosa a pályázat benyújtását támogatja, és ahhoz hozzájárul. 
 
Határidő: 2016. április 29.  
Felelős: a polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási 
Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója, s az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa képviseletében, 
kifejezi támogatási szándékát A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
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segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan. 
 
Határidő: 2016. május 23.  
Felelős: a polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
- kifejezi azon szándékát, hogy csatlakozni kíván a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez (Szekszárd, 

Liszt F. tér 3., képviseli: Sulyok Balázs elnök); 
- dönt arról, hogy csatlakozik a Tamási Térsége Turisztikai Egyesülethez; 
- a helyi és térségi turisztikai feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a mellékelt együttműködési 

megállapodást a Tamási Térsége Turisztikai Egyesülettel megköti. 
 
Határidő: 5 nap 
Felelős: a polgármester 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2016. (III. 30.) számú határozata: 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja a tervezett lakópark Tamási, 2563/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon történő 
kialakítására tett javaslatot,  

− felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg az ÉVÜ Kft-t a projekt előkészítésével kapcsolatos 
műszaki feladatok (beépítési terv készítése, közműfejlesztések előkészítése, stb.), egyeztetések 
lebonyolítására, továbbá kezdeményezzen tárgyalásokat – amennyiben szükséges – a terület 
beépítési szabályaival kapcsolatos módosítások szabályozására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 48/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− dönt arról, hogy 2016. május 1. napjától négy hónap időtartamra a településrendezési eszközök 
módosítása céljából főépítészt alkalmaz,  

− felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a településrendezési eszközök 
módosításának előkészítésre, bízzon meg arra tervezőt.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 49/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2013-106 azonosító számú „A 
Tolna megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű pályázat keretében készített 
pályázati anyag szakmai átvizsgálására megbízza az AquaExpert TIM Kft-t (2120 Dunakeszi, Magyar u. 
33/a.) a mellékelt ajánlatának megfelelően. 
 
Határidő: 15 nap 
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Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2016. (III. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, hogy A Tolna megyei 
Tamási település ivóvízminőség-javító programja projekt megvalósítása érdekében jelen határozat 
melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
7/2016. (III. 31.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.26.) 
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 4/2016. (II.26.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. § 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.074.719 E Ft-ra, 

ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 281.511 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 128.232 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 486.735 E Ft-ra, 

 
     2. § 

 
(2) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 17-19. számú melléklete helyébe e rendelet 5-7. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 8-9. számú tájékoztató táblája lép. 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. március 31. napján. 
 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelete  
 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 
14/2005. (VIII.7.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint az épített környezet 
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alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ 

(1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2004. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Hész) 20.§ (6) bekezdése helyébe a következő lép: 
„Et-1 jelű közjóléti erdőterületen legalább 0,5 ha területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 5 %-os 
beépítettséggel, legfeljebb 3,5 m épületmagasságú, közhasználatú sport-szabadidő és vendéglátó épületek helyezhetők 
el szabadonállóan.* A területen meglévő engedély nélkül épített épületek és építmények elbontandók.” 
 
(2) A Hész 20.§-ába (7) bekezdése helyébe a következő lép:  
„Et-2 jelű közjóléti erdőterületen csak 10 hektár területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 2 %-os beépítettséggel 
az erdőműveléshez és vadgazdálkodáshoz tartozó gazdasági és igazgatási, valamint az erdei turizmushoz tartozó 
sport-szabadidő rendeltetésű, legfeljebb 7,5 m épületmagasságú épületek helyezhetők el szabadonállóan.” 
 
(3) A Hész 20.§  (9) bekezdésében felsorolt anyagok listája kiegészül a „nád” szóval. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazandó. 
 
 
 
 
 

 Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester          jegyző 

 
Kihirdetve: Tamási, 2016. március 31. 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 

 


