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___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án megtartott munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 161/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− a 113/2016. (VI. 29.), a 134/2016. (VII. 18.), a 136.; a 138. és a 140/2016. (VIII. 17.), valamint a 
144; a 145.; a 148.; a 154. és a 156/2016. (VIII. 31.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja; 

− a 134/2016. (VII. 18.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2016. (IX. 28.) 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 elfogadja; 

- felkéri a Műszaki osztályt, hogy negyedévente végezzen ellenőrzést a Tamási Fürdőben, és az írásban 
rögzített észrevételeket tárgyalja meg a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester és a Műszaki osztály 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 163/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Táj önkormányzati újságról szóló 
beszámolót és azt elismeréssel elfogadja. 

2016. szeptember 30.              VII. évfolyam 8. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 164/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- dönt arról, hogy Tamási város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállításra a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltakra 
figyelemmel a melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki; 

- a viteldíjakat az alábbiak szerint módosítja: 

- Utazási igazolvány Bruttó ár (Ft/db) Nettó ár (Ft/db) 
Menetjegy  180 141,74 
Egyvonalas havi bérlet  3180 2503,94 
Összvonalas havi bérlet  3750 2952,76 
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1120 881,89 

- felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: a pályázat lefolytatására és elbírálására: 2016. december 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 165/2016. (IX. 28) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

a) a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrendjét) 2016. 
október 1. napjával a melléklet szerinti tartalommal módosítja, 

 
b) utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedések megtétele, a kiadmányozási utasítás 

módosítása, valamint az ügyrend egységes szerkezetbe foglalása iránt intézkedjen. 
 

Határidő: 2016. október 1.  
Felelős: a jegyző  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 166/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− dönt arról, hogy a Szarkahegy utca illetve az 1524. és 1504. helyrajzi számú utak csapadékvizének 
elvezetése céljából építendő folyókák kb. 1.650.000 Ft+áfa összegű költségeit 2016. évi 
költségvetésből a kommunális adóbevételek terhére biztosítja,  

− felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 167/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
vagyonkezelésében lévő Tamási 1844/1 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút 
megnevezésű, 1 ha 3755 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közútként kívánja felhasználni. 

 Konkrét felhasználási cél meghatározása: Út kezelését, fenntartását jelenleg is az Önkormányzat 
látja el, továbbá az útról lehet több lakóterületet megközelíteni, amelyet az Önkormányzat 
biztosítani kíván.  

3. Tamási Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
az átminősítés díját és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség 
alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tamási 1844/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tamási 1844/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Határidő:  30 nap  

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 168/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
− a fent nevezett pályázati célokra történő pályázat benyújtásához hozzájárul, valamint biztosítja a 

beadandó pályázatok összes költsége tekintetében a 300.000.- Ft összegű önerőt az intézmény 
költségvetéséből, 

− felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 169/2016. (IX. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− dönt arról, hogy az FHL Björn Hungary Kft. és a Fémvillszer Kft. előzetes igénye alapján a Tamási, 
2150/2 és 2150/3 helyrajzi számú ingatlanok villamos energiával történő ellátása érdekében 
transzformátor állomást építtet, amelynek költsége kb. 12.800.000 Ft+áfa, 

− amennyiben nem nyer támogatást, illetve nem elszámolható a kivitelezés költsége a TOP 1.1.1-15 
számú pályázat keretében, abban az esetben az önkormányzat saját erőből a 2016. évi költségvetése 
terhére biztosítja, 

− felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződések megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
23/2016. (IX. 30.)  

önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 
19/2003. (X. 12.) 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 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 szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 38. § (5) 
bekezdés utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A pályázatnak a pályázó általi EPER-Bursa rendszerben történő rögzítésének és ezt követően az 
önkormányzati hivatalba történő papír alapú benyújtásának határideje a mindenkori pályázati kiírásban 
meghatározott határidő, melynek elmulasztása jogvesztő hatályú.” 

2. § Az Ör. 38. § (6) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(6) A pályázati feltételeket a mindenkor hatályos pályázati kiírás tartalmazza.” 

3. § Az Ör. 3/a. és 3/b. melléklete hatályát veszti. 

4. § Ez a rendelet 2016. október1. napján lép hatályba. 

 Porga Ferenc  Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester jegyző 

 Kihirdetve: 

 Tamási, 2016. szeptember 30. napján 

 Gulyásné dr. Könye Katalin 
 jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
24/2016. (IX. 30.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
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az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati 
rendelet 38. § a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet  (továbbiakban: SZMSZ) 4. § helyébe a következő lép: 
„4.§ A testület egyes hatáskörei gyakorlását átruházhatja a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre és a 
társulására. A polgármesterre átruházott hatásköröket a 3/a. melléklet, a jegyzőre átruházott hatásköröket a 
3/b. melléklet, a bizottságra átruházott hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.” 
 

2.§ 
Az SZMSZ 50. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő lép:  
((2) A hivatal szervezeti tagozódása:) 

„a) Székhelyen: 

i) Titkársági és Igazgatási Osztály, amelyen belül titkársági és igazgatási csoport, 
ii)  Városüzemeltetési és Építéshatósági Iroda;  
iii)  Beruházási és Intézményműködtetési Iroda; 
iv) Pénzügyi Osztály, amelyen belül költségvetési és adócsoport működik.” 

 

3.§ 
Az SZMSZ 51.§ (1)-(3) bekezdései helyébe a következők lépnek: 

 

„51.§ 

(1) A hivatal vezetője a jegyző, belső szervezeti egységei az osztályok és irodák (továbbiakban együtt: szervezeti 
egységek), amelyek élén osztályvezető besorolásúnak minősülő vezető beosztású osztályvezetők illetve 
irodavezetők (továbbiakban együtt: szervezeti egység vezető) állnak. A szervezeti egység vezetőt a jegyző nevezi 
ki határozatlan időre, vagy bízza meg határozott időre. 
 

(2) A szervezeti egység vezetőjének kinevezése vagy megbízása hiányában, illetve akadályozatás esetén a szervezeti 
egység vezetésének feladatát a jegyző látja el. 

 

(3) A szervezeti egység vezetőjének vezetői illetménypótléka a vezető alapilletményének 10%-a.” 
 

4.§ 
Az SZMSZ 21.§ (1) bekezdés b) pontjában szereplő „ hivatal osztályvezetői” kifejezés helyébe „hivatal 
szervezeti egységeinek vezetői” kifejezés lép. 
 
 

5.§ 
(1) Az SZMSZ 3. melléklete kiegészül az alábbi 19. ponttal: 
„(A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök) 
… 
19. Módosítja az egészségügyi alapellátás keretében kötött feladat-ellátási szerződéseket a rendelési idő 
vonatkozásában, amennyiben a rendelési idő összesen mértéke nem változik, valamint a szakasszisztens 
nevének vonatkozásában.” 
 
(2) Az SZMSZ 3. mellékletének elnevezése 3/a. melléklet elnevezésre módosul, egyidejűleg az SZMSZ 
kiegészül jelen rendelet 1. mellékletében szereplő 3/b. melléklettel. 
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6.§ 
Hatályát veszti az SZMSZ 3.§ (2) b), c) és g) pontja, valamint a 36.§ (4) bekezdésében „A helyi Civil 
Kerekasztal valamennyi, míg…” szövegrész .  

7.§ 
(1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve:  
Tamási, 2016. szeptember 30. napján 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 
         jegyző 

 
1. melléklet a 24/2016. (IX. 30. önkormányzati rendelethez 
 

3/b. melléklet a 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez: 
A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök 

Közútkezelői feladatok: 
1. A közút biztonságos közlekedésre alkalmas állapotáról való gondoskodás. 
2. Közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló 

körülményekről. 
3. A közút megrongálódásának kijavítása és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása. 
4. Közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámtábla, 

reklámhordozó, egyéb reklámcélú berendezés eltávolítása. 
5. A közút forgalmi rendjének kialakítása és felülvizsgálata. 
6. A közúttal kapcsolatos adatok nyilvántartásának vezetése. 
7. A közút tisztántartása, hó eltakarítása, síkosság elleni védekezés. 
8. A közút környezetében engedély nélkül elhelyezett hulladék kapcsán eljárás indítása. 
9. Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez kezelői hozzájárulás kiadása. 
10. Útcsatlakozás (kapubejáró, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása. 
11. Út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére 

vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés biztonsága érdekében. 
12. Közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli 

területről származó víz bevezetésének engedélyezése. 
13. A közút kezelője ellen benyújtott kártérítési igény kivizsgálása, felelősség megállapítása. 
14. Közútkezelői hozzájárulás kiadása  

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, 
rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, 
kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától 
számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint  

b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú 
építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 
jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter 
távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. 

 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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

 


