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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 
 

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

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. június 29-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 100/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 223. és a 230/2015. (XII. 16.), a 35.; a 45/2016. (III. 
30.), a 62/2016. (IV. 27.), a 77/2016. (V. 12.), valamint a 88.; a 89.; a 91.; a 93.; a 94. és a 95/2016. (V. 
25.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 101/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
üzemeltetői tevékenységéről szóló tájékoztatóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 102/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Appaloosa Lovassport Egyesület (7400 
Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc elnök) 2015. évi munkájáról szóló beszámolót és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 103/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tamási Lovas Napok” rendezvény megszervezésének 
részleteire vonatkozó mellékelt megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

2016. június 30.              VII. évfolyam 6. szám 
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Határidő: aláírásra 8 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 104/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási, 2147/1 helyrajzi számú 

önkormányzati ingatlanon négy évszakos lovaspálya kialakítása céljából 
− a gépi földmunkavégzés költségeit, amelynek összege előreláthatólag 1.500.000,- Ft a 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja; 
− a lovardai homok beszerzésének költségeit, amelynek vételára 4.650.000,- Ft+ÁFA a 2017. évi 

költségvetése terhére, szállításának költségét, amelynek összege maximum 2.550.000,- Ft+ÁFA 
2016. évi költségvetéséből biztosítja; 

− felhatalmazza a polgármestert a munkavégzés, a lovardai homok és annak szállítása 
megrendelésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 105/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

- megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő 
üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt nem fogadja el; 

- felszólítja az üzemeltetőt, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos hiányosságokat 2016. augusztus 31. 
napjáig pótolja; 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az Aquaplus Kft. ügyvezetőjével a 
fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, és annak eredményéről, valamint a hiánypótlásról 2016. 
szeptember 30. napjáig számoljon be a képviselő-testületnek. 

 
Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. augusztus 31.  

a 3. pont tekintetében 2016. szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 106/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási Városért 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.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester és a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 107/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és a Tolna Megyei Kormányhivatal 
között létrejött, járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást a mellékletben foglaltak szerint módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. számú Módosító Megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 108/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal 
TOB/22/432-1/2016. számú törvényességi felhívását, amelyet tudomásul vesz és a szükséges intézkedéseket 
a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú rendelet módosításával megteszi, illetve a 
jövőben a felhívásban foglaltak szerint jár el. 
 
Határidő: 15 nap, illetve folyamatos 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 109/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az Építő-és Városüzemeltető Kft. (székhely: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Cg. 17-01-001111) 
ügyvezetői tisztségének ellátására a mellékletben szereplő pályázatot írja ki, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást helyi és megyei sajtóban tegye közzé. 
 

Határidő: a pályázat megjelentetésére: azonnal 
a pályázat elbírálására: az augusztus havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 110/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. §-a és a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának XII/1. pontja alapján 2016. december 31. napi hatállyal kilép a Délnyugat 
Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásból, a tárgyévi vagyoni és működési hozzájárulást és esetleges 
elmaradt hozzájárulásokat, valamint a társulás tulajdonában álló Pelso-Kom Nkft. törzstőke emelésével 
kapcsolatos 1.749.739,- Ft pótbefizetést teljesíti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az önkormányzattal a megállapodás szerint 
számoljon el. 
 
Határidő: határozat megküldésére: 2016. június 30. 
  az elszámolásra a kilépést követő 90 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 111/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a Tamási 2009 FC (7090 Tamási, Rákóczi u. 95., adószám: 18868821-1-17, nyilvántartási szám: 1817) 

részére a Tamási 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó nagy műfüves pálya kialakításához 9 345 
000,- Ft összeg támogatást nyújt, és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási 
szerződést,  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2. pont esetén 15 nap 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 112/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Tamási belterület 318. 

helyrajzi számon felvett kivett beépített terület megnevezésű ingatlan tekintetében kötött megállapodás 
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I.3. és V.7. pontjaiban rögzített vállalása alapján akként dönt, hogy a hivatkozott épületet - a melléklet 
szerinti bontásra adott ajánlatnak megfelelően - elbontatja, s az ingatlan helyén közparkot alakít ki.  

2. a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja a bontási munkálatok, valamint az ahhoz kapcsolódó 
munkálatok – körülbelül 400.000,- Ft – költségét,  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó szerződéseket aláírja.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: 1. pontért a vállalkozó, 2. pontért polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 113/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. hozzájárul ahhoz, hogy Tamási Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP 5.1.2-
15 azonosító számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” címmel megjelent pályázati felhívásra, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy Tamási Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön Tolna 
Megyei Kormányhivatallal, a Máltai Szeretetszolgálattal és Dombóvár Város Önkormányzatával a 
támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása érdekében, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján 
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, valamint 
a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat 
aláírja, 

 
Határidő: pályázat benyújtása 2016. augusztus 31.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 114/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1.        hozzájárul ahhoz, hogy Tamási Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP 3.2.1-15 

azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezéssel megjelent pályázati 
felhívásra a Városi Művelődési Központ (7090 Tamási Szabadság u. 50.),Tamási Közös Önkormányzati 
Hivatal (7090 Tamási Szabadság u. 46-48.), továbbá a Városi Könyvtár (7090 Tamási Szabadság u. 52.) 
alatti ingatlanok vonatkozásában, "Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása" címmel, az 
előkészítő munkák költségeit - 600.000 Ft - a 2016. évi  költségvetése terhére biztosítja 

2.        felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.  

Határidő: pályázat benyújtása 2016. július 13.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 115/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátására 2017. január 1. napjával általános 

jogutódként létrehozásra kerülő Könnyü László Könyvtár és Művelődési Központ elnevezésű többcélú 
intézmény igazgatójának Czink Juditot bízza meg 2017. január 1. napjával 2021. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra, akit egyben 2016. július 1. napjával kinevez a Városi Művelődési 
Központ igazgatójának, és megbíz a Könnyü László Városi Könvvtár  igazgató-helyettesi 
feladatainak ellátásával a két intézmény megszüntetésének időpontjáig, azaz 2016. december 31. 
napjáig; 

2. Czink Juditot egyidejűleg 2016. július 1. napjával áthelyezéssel határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezi; 

3. intézményvezetői illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásával határozza meg 500% 
vezetői pótlék alkalmazásával; 
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4. utasítja a polgármestert, hogy a kinevezéssel és vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi 
intézkedéseket tegye meg; 

5. egyidejűleg a 96/2016. (V. 25.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 116/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Hegedűs Gyula magánszeméllyel (születési hely és idő: Pincehely, 1972. június 29., 

anyja neve: Reichardt Márta, lakcím: 7090 Tamási, Arany János u. 2.,) kötendő adásvételi szerződést és 
a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,  

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő dokumentum aláírására.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 117/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Nkft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja (4. számú módosítás), amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 118/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. augusztus 08-
19-ig tartó időszakban a kölcsönzési szolgáltatásait szüneteltesse. 

Határidő: a könyvtárigazgató értesítésére 15 nap 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 119/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 1. a települések közötti szennyvízelvezetési agglomeráció bővítésre vonatkozó együttműködési 
megállapodás megkötéséről; 

2. dönt a szennyvízelvezetési agglomeráció bővítési dokumentáció megrendeléséről, ahhoz kapcsolódó 
szerződés megkötéséről 1.595.000,- Ft nettó értékben, amelyből Tamási városra vonatkozó tervezési 
díj nettó 770.000 Ft, illetve Pári és Nagykónyi tekintetében 825.000 Ft tervezési díjjal 

3. a 2. pontban foglalt szerződésben meghatározott díjat - a településekre jutó ajánlati ár szerint - illetve a 
felmerülő eljárási díjakat költségvetéséből biztosítja; 

4.  felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak szerint elkészített szerződést, 
megállapodást aláírja. 

  Határidő:  30 nap  

 Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 120/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási, Garay utca 4. szám alatti ingatlan tekintetében a 
melléklet szerinti tartalommal az adásvételi szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 121/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Építő-és Városüzemeltető Kft. (székhely: 7090 
Tamási, Szabadság u. 46-48. Cg. 17-01-001111) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a KEOP-
4.10.0/F/14-2014-0001 azonosító számú pályázat keretében a Béri Balogh Ádám Gimnázium 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére megkötött vállalkozási 
szerződésében vállalt jól teljesítési biztosíték nyújtásához az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezettől 
2.171.229. Ft összegű, 2020.05.29-ig terjedő bankgaranciát szerezzen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ÉVÜ Kft. ügyvezetője 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 122/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
 

1. Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium elhelyezéséül szolgáló Tamási, Bezerédj I. u. 1. szám alatti 
(tamási 401 hrsz.) ingatlanban a kollégiumi épületszárny alatti földszinti tanulói vizesblokkok 
felújításának kb. bruttó 4.000.000,- Ft összegű bekerülési költségét 2016. évi költségvetéséből 
biztosítja; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a szerződés megkötésére. 

  
  
Határidő: a beszerzésre 15 nap, a kivitelezés elvégzésére 2016. július 31.  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási Kempingtől a Parkerdőig 
terjedő terület gyógyhellyé minősítéséhez megrendeli az Ability fürdőben kialakításra kerülő gyógyfürdő 
engedélyeztetéséhez a részletes, akkreditált szakmai tervet, amely tartalmazza a tervezett fürdőgyógyászati 
egység rövid és hosszú távú fejlesztésének lehetőségeit. 
A szakmai terv elkészítésének 2.000.000,- Ft +ÁFA költségét költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: a szakmai terv megrendelésére: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 124/2016. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási, Sport utcában, a 1418 hrsz. alatti kerékpáros 
pálya felújítása tárgyában az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére nettó 330.000,- Ft összegű tervezési 
díjat biztosít a 2016. évi költségvetése terhére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 



 7

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
15/2016. (VI. 30.)  

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  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.802.869 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.311.683 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 491.186 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.146.755 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.294.957 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 851.798 E Ft-ra, 
c) pontjában írtköltségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 343.886 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 16.726 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 360.612 E Ft-ra, 

d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző és felhasználható 
tervezett maradvány 140.159 E Ft-ra, 

da) pontjában írt a d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló előző évi tervezett maradvány 
136.639 E Ft-ra, 
e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek bevétele 239.020 E Ft-ra, 
eb) pontjában írt e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 239.020 
E Ft-ra, 

 g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.182.048 E Ft-ra, 
 h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.182.048 E Ft-ra módosul. 
 

2. § 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  

b) pontjában írt általános tartalék összege 2.519 E Ft-ra, 
c) pontjában írt céltartalék összege 55.686 E Ft-ra, 
a melyből: szövegrész után a  
3) pontban írt a 2016. évben induló közfoglalkoztatási programok önrészhez összege 0 E Ft-ra, 
5) pontban írt 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 0 E Ft-ra módosul és egyidejűleg 
kiegészül az alábbi 8) és 9) pntokkal 
8) 771 E Ft a 2016. évi bérkompenzáció előlege, 
9) 50.000 E Ft teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft. 

 
3. § 

(2) A Ktr. 1-13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 15-17. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 18-19. számú tájékoztató táblája lép. 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 
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Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. június 30. napján. 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2016. (VII. 5.) 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 alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvényben 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.§ 
(1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2004. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hész) 
20.§ (6)-(7) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„ (6) Et-1 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.  
(7) Et-2 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.*1 A területen meglévő engedély nélkül épített épületek és építmények elbontandók „ 
 
(2) Hatályát veszti a Hész 20.§ (9) bekezdésében szereplő „nád” kifejezés. 

 
2.§ 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

 Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 

                                                 
* OTÉK alóli felmentés Dél-Dunántúli Területi  Főépítészi Iroda 322-6/2005. (2005.07.06.) iktatószámú levelében foglalt 
hozzájárulás alapján. 
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 polgármester          jegyző 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. július 5. napján. 
 
 
        Gulyásné dr. Könye Katalin 
             jegyző 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
17/2016. (VI. 30.)  

önkormányzati rendelete 
a szálláshelyek akadálymentesítésének támogatásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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: 
 

Általános rendelkezések 
1.§ 

(1) Az önkormányzat a turizmus fellendítésének előmozdítása, a szálláshelyek akadálymentesítésének 
ösztönzése érdekében e rendelet szerinti anyagi támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Tamási város 
közigazgatási területén található szálláshelyek akadálymentesítése céljából. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett 
olyan üdülő, vagy üdülőépület, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál. 
 

Támogatásra jogosultak, támogatási feltételek 
2.§ 

(1) A támogatásra azon szálláshely tulajdonos pályázhat: 
a) aki, Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által vezetett szálláshely nyilvántartásban 

szerepel, valamint legalább 1 éve szálláshely üzemeltetési tevékenységet folytat; 
b) akinek a szálláshelyként üzemeltetett ingatlana az ingatlan-nyilvántartás szerint „üdülő” vagy 

„üdülőépület” megnevezésként van bejegyezve; 
c) aki, hasonló, vagy ugyanezen pályázaton ezen ingatlanra az előző három évben nem nyert 

támogatást; 
d) akinek nincs adótartozása. 

 
(2) A pályázathoz mellékelni kell:  

a) a fejlesztésről, átalakításról szóló építési tervdokumentációt; 
b) tételes árazott költségvetést; 
c) állapotfotókat; 
d) az igényelt támogatás nagyságának a megjelölését, műszaki indokoltságát; 
e) nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy az elmúlt három évben hasonló pályázaton nem nyert 

támogatást, nincs adótartozása sem az állam, sem az önkormányzat felé,  
f) nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy a támogatás évét követő további három évig szálláshelyként 

üzemelteti az ingatlant, 
g) 2. melléklet szerinti azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet. 

 
3.§ 
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(1) Támogatás csak olyan építési beruházásra ítélhető oda, amely által biztosított lesz az üdülőépület teljes 
vagy részleges mozgásukban korlátozott személyek részére történő akadálymentesítése. 
(2) A támogatás keretében csak a kivitelezéssel kapcsolatos költségek számolhatóak el (anyagköltség, 
munkadíj) az előkészületekkel kapcsolatos kiadások (tervezési költség, pályázatírás díja, stb.) nem. 
(3) Részleges akadálymentesítés követelményei:  

a) Az épület főbejárata – vagy legalább egy bejárata – legyen akadálymentes. A bejáratok 
akadálymentes útvonallal, logikusan legyenek összekötve az ingatlanon található összes 
akadálymentesen kialakított térrel és elemmel. A bejárat környéke lehetőleg legyen időjárástól 
védetten előtetővel kialakítva (melléklet 1. pont). 

b) Az épületben legyen legalább egy olyan helyiség, ahol a mozgásukban korlátozottak pihenési, alvási 
lehetőségei biztosítottak (melléklet 2. pontja szerint). 

c) Az épületen belül akadálymentes közlekedők legyenek kialakítva (melléklet 3. pontja szerint). 
d) A közlekedőknél a küszöb kialakítását lehetőleg kerülni kell. Ha ez nem elkerülhető, akkor max. 2 

cm magas legömbölyített küszöb alkalmazható.  
e) Az akadálymentes közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal kell 

rendelkezzenek.  
f) A helyiségek megvilágítása megfelelő kell, hogy legyen. 

 
(4) Teljes akadálymentesítés követelményei: a részleges akadálymentesítés követelményein túl az 
akadálymentesen megközelíthető szinten legalább egy – mozgásukban korlátozottak által is igénybe vehető 
– wc és mosdó kialakítása szükséges a melléklet 4. pontja szerint. 
 
(5) Az akadálymentesítés részletes feltételeit e rendelet 1. melléklete valamint az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet tartalmazza 
 

Támogatás forrása, pályázati eljárás 
4.§ 

 
(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében évente előirányzatot biztosít a szálláshelyek 
akadálymentesítésének támogatására („Szálláshelyek akadálymentesítésének támogatása” előirányzat). 
(2) A költségvetés elfogadását követő harminc napon belül a polgármester – a Tamási Közös 
Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának (továbbiakban: műszaki osztály) közreműködésével – 
nyilvános pályázatot ír ki az (1) bekezdés szerinti előirányzat felhasználására. A pályázatok beérkezési 
határideje minden év április 30. napja. 

 
5.§ 

(1) A pályázatokról – a városfejlesztési és idegenforgalmi feladatokat ellátó bizottság véleményének 
kikérésével – a polgármester a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül dönt. 
(2) A támogatást nyert tulajdonossal (továbbiakban: kedvezményezett) a polgármester harminc napon belül 
szerződést köt, amelyben rögzíteni kell 

a) a támogatás feltételeit; 
b) a támogatás folyósításának idejét, módját; 
c) az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét; 
d) az 2.§ (2) bek. f) pont szerint feltétel vállalását; 
e) további esetlegesen fontos feltételeket. 

 
Támogatás mértéke, felhasználásának módja, finanszírozás 

6.§ 
(1) A támogatás csak utófinanszírozással, az elvégzett munka igazolását követően folyósítható. Az elvégzett 
munkák számláját legkésőbb november 30-ig lehet benyújtani. 
(2) A támogatás nem haladhatja meg az elvégzett munka igazolt költségének 50 %-át, és nem lehet több a 
költségvetési rendeletben meghatározott Szálláshelyek akadálymentesítésének támogatása előirányzatnál. 
(3) Az elvégzett munkát tételes számlával kell igazolni, házilagos kivitelezés esetében pedig olyan 
teljesítésigazolást, tételes beárazott költségvetést kell készíteni, amelyből megállapítható az elvégzett munka 
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mennyisége, költsége, a felhasznált anyag stb. Az elvégzett munkát a műszaki osztály – szükség esetén 
szakértő bevonásával – ellenőrzi és igazolja. 
(4) A polgármester a (3) bekezdés szerint leigazolt teljesítés esetén intézkedik a támogatás folyósítása 
(kifizetése) iránt.  
(5) Megtagadja a polgármester a támogatás folyósítását, ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a 
szálláshely épületen nem vagy nem a szerződés szerint végeztek munkát, annak mennyisége, költsége 
kétséges vagy a csatolt dokumentumokból nem állapítható meg. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a polgármester – határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel az 
érintett tulajdonost, ennek eredménytelensége esetén pedig törli pályázatot a támogatottak közül. 
(7) A (6) bekezdés szerint megmaradó pénzösszeget más – forrás hiányában – nem nyertes pályázat 
támogatására fel lehet használni 
(8) Amennyiben az önkormányzat általi támogatással akadálymentesített szálláshely a támogatás évét 
követő három éven belül megszűnik szálláshelyként működni, úgy a támogatásnak a jegybanki alapkamattal 
növelt összegét a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie, mely kötelezettség vállalását a támogatásra 
kötött szerződés is tartalmazza. 
(9) Amennyiben kedvezményezett a támogatást a felszólítást követő 30 napon belül nem fizet vissza, úgy 
azonnali beszedési megbízás kerül benyújtásra a felhatalmazó levél szerinti bankszámla terhére. 
 

Hatályba léptető, átmeneti rendelkezések 
7.§ 

(1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 
(2) 2016. évben a pályázatok beérkezésének határideje 2016. augusztus 1. napja, elbírálásának időpontja 
legkésőbb 2016. augusztus 31. napja. 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg összesen 1 millió Ft. 
 
 
 
               Porga Ferenc                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. június 30. napján. 
 
 
      Gulyásné dr. Könye Katalin 
              jegyző 
 
 
 
 
1. melléklet a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A szálláshelyül szolgáló üdülőépületek akadálymentesítésének részletes feltételei 
 
1) Akadálymentes bejáratként nem alkalmazható forgó-, billenő-, és tolóajtó. Az akadálymentes 

közlekedésre is alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet, a külső 
szint és a földszint esetleges szintkülönbségének áthidalására szolgáló rámpát úgy kell tervezni és 
megvalósítani, hogy  
a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésű legyen,  
b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésű legyen,  
c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át,  
d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű vízszintes szabad terület 

biztosított legyen,  
e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra,  
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f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettől mért 0,70 m 
és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb lejtőnél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót 
kell elhelyezni és a pihenők mentén megszakítás nélkül továbbvezetni,  

g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelő csúszásgátló bordázattal legyen 
kialakítva, valamint  

h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget hidalhat át. 
Az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett korlátlifttel vagy emelőlappal is biztosítható. 

 
2) A helyiség akkor használható mindenki számára akadálymentesen, ha  

a) a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megközelíthető, és szabad mérete lehetővé teszi az 
akadálymentes áthaladást,  

b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak 
elhelyezésével együtt alkalmas a fogyatékos személyek által történő használatra és mozgásra.  

 
3) A folyosók szabad szélessége lehetőleg 1,20 m széles legyen. Helyi szűkületek a folyosó szélességét 

legfeljebb 0,90 m-re szűkíthetik. A helyiségek ajtajai lehetőleg befelé nyíljanak. Az 1,20 m szélességű 
közlekedőről a helyiségbe nyíló ajtó esetén 1,50 m hosszúságú, illetve kifelé nyíló ajtó esetén 2,20 m 
hosszúságú szabad tér legyen biztosítva. 

 
4) Meglévő épületek akadálymentesítése esetén, amennyiben a meglévő vizes helyiség méretei 

megfelelőek, akkor kisebb átalakításokkal, speciális berendezések (magasított WC, konkáv mosdó, 
kapaszkodók, korlátok) beépítésével az akadálymentes WC-mosdó kialakítható. A vizes helyiségeket 
úgy kell kialakítani, hogy biztosítva legyen a kézzel hajtott kerekesszéket használó részére a 180 fokos 
megfordulás lehetősége. A maximális helyigény elérésére érdekében a mosdó illetve WC-csésze alatti 
szabad terület, mint átfedési terület használható. A WC csésze típusától függően a talphoz közeli részen 
legfeljebb 0,15 m használható, mint átfedett terület. Mosdó esetében 0,15 m a két oldalon, míg a 
homlokélnél 0,40 m mély terület vehető figyelembe. A WC úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív 
használó kerekesszékből történő átülése lehetséges legyen. Továbbá az esetleges segítő személy számára 
is megfelelő hely legyen biztosítva a WC mögött, illetve kissé mellette. A vizes helyiségekben még 
vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolat biztosítása szükséges. Könnyen tisztítható padlók, falak 
és szerelvények legyenek elhelyezve. Balesetveszélyt jelentő éles és kiálló sarkok ne legyenek. 

 
5) A felhívás mellékletén túl a vizesblokk kialakításának részletes előírásait az OTÉK vonatkozó részei 

tartalmazzák. 
 

2. melléklet a 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Felhatalmazó levél 
azonnali beszedési megbízásra 

Tisztelt   ! 
(hitelintézet neve és címe) 
 
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel: 
Számlatulajdonos megnevezése:         
Felhatalmazással érintett bankszámlaszáma:       
Kedvezményezett neve: Tamási Város Önkormányzata  
Kedvezményezett címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 
Kedvezményezett bankszámlaszáma:         
A felhatalmazás visszavonásig érvényes és csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza. 
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A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. 
 
A beszedési megbízásonkénti felső értékhatár      Ft    
   számú Támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg). 
 
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap. 
 
Kelt:    , 201    hó   nap. 
             

Kötelezett számlatulajdonos 
Záradék: 
A fenti felhatalmazó levelet nyilvántartásba vettük. 
 
Kelt:    , 201    hó   nap. 
 
             

    számlavezető pénzintézet 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2015. VI. 30.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) 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 önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005. (VI. 5.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 3. § (6) bekezdésének helyébe az alábbi lép:  
 
„(6)  A javaslatot az 1.§ a) és b) pontjai szerinti címek esetében a humánpolitikai bizottság véleményezi és 
a polgármester – egyetértése esetén – terjeszti döntésre a testület elé.” 
 
 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

  Porga Ferenc      Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester                     jegyző 

 
Kihirdetve: 
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Tamási, 2016. június 30. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 

 
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

19/2016. (VI. 30.)  
önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) 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 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában 
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.§ 
A hulladékkezelési közszolgáltatási szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5.§-ban 
szereplő „ közterület kezelője: Építő és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 11.)” szövegrész helyébe a 
következő lép: 
 
„közterület kezelője: Tamási Város Önkormányzata (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)” 
 

2.§ 
Az Ör. 15.§ (2) bek. b) pontja helyébe a következő lép: 
„       b) a szabványos gyűjtőedény:  
        - ötven (50) , 
        - hatvan (60), 
        - hetven (70),  
        - nyolcvan (80),  
        - kilencven (90),  
        - egyszáztíz (110),  
        - egyszázhúsz (120), 
        - kettőszáznegyven (240),  
        - hétszázhetven (740), és 
        - ezeregyszáz (1100) literes 
lehet.” 
 

3.§ 
Az Ör. V. Fejezet A közszolgáltatás díja rész kiegészül a következő 17. §-al: 
 

„17.§ 
A közszolgáltatási díj beszedése és a kintlévőségek kezelése az állam által kijelölt szerv útján történik, amely szerv a 
közszolgáltatónak megfizeti a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért járó szolgáltatási díjat.” 
 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
               Porga Ferenc                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2016. június 30. napján. 
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         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 

 


