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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

Rendeletek ............................................................................... 6. oldal 

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. december 21-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 209/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 60.; a 64/2016. (IV. 27.), a 147/2016. (VIII. 31.), a 
167/2016. (IX. 28.), a 174.; a 175/2016. (X. 11.), valamint a 192.; a 198.; a 200.; a 201.; a 206. és a 
207/2016. (XI. 30.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 210/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
többször módosított 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 
− Tamási Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletének szempontjait figyelembe véve úgy határozott, hogy a településrendezési terv 
módosításaira vonatkozóan környezeti vizsgálat lefolytatását nem írja elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 211/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
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sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 39.§ (2) bekezdése alapján az alábbi 
döntést hozza: 

− Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2016. (IV. 27.) számú határozata alapján 
elkészített Településrendezési terv módosító anyagának 314/2012. Kormányrendelet 41.§ (2) 
bekezdése alapján beérkezett véleményeket Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte és jelen határozat mellékletében szereplő Önkormányzati állásfoglalás tartalmával 
egyetért, azt elfogadja, 

− felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt összefoglaló alapján javított anyagot záró szakmai 
vélemény kiadása céljából az állami főépítész részére megküldje. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 212/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta médiareferens munkájáról szóló 
beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 213/2016. (XII. 21.) 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 2017. évi költségvetése terhére az intézmény részére 
megtéríteni vállalja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 214/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és 

Környezetgazdálkodási Nkft-vel (7632 Pécs, Siklósi út 52.) kötött közszolgáltatási szerződést a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként kötendő szerződés hatályba lépéséig 
meghosszabbítja a melléklet szerinti tartalommal, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert; 

b) a közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértőt bíz meg, amelynek költségét 
költségvetéséből biztosítja; 

c) felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a következő testületi ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: aláírásra: 2016. december 31., a c) pont esetében: a következő testületi ülés 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 215/2016. (XII. 21.) 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 216/2016. (XII. 21.) 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 (5. számú 
módosítás). 
 
Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2016. december 31. 
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Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2016. (XII. 21.) 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 2017. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13.§-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

a) Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő 
Tamási, 1382/9 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út megnevezésű, 1281 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, 

b) Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő 
Tamási, 1382/18 helyrajzi számon felvett, kivett rakodó megnevezésű, 9018 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, 

c) Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő 
Tamási, 1880/1 helyrajzi számon felvett, kivett közforgalmú vasút megnevezésű, 1364 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, 

d) Magyar Állam tulajdonában lévő 0426/12 helyrajzi számon felvett, legelő művelési ágú, 
3580 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1., 2., 18. és 19. pontjaiban meghatározott 
településfejlesztés, településüzemeltetés, helyi közösségi közlekedés biztosítása valamint 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
beépítésre szánt területként valamint helyi közútként kívánja felhasználni. 

 
Konkrét felhasználási cél meghatározása:  
− Tamási, 1382/9 és 1382/18 hrsz.: az út illetve terület egy részének kezelését jelenleg is az 

önkormányzat látja el, a hulladékudvar megközelítését kívánja biztosítani a szolgáltató és a lakosok 
számára.  

− Tamási, 1880/1 hrsz.: mivel a terület önállóan nem beépíthető, ezért településfejlesztési célokat 
szem előtt tartva a szomszédos önkormányzati ingatlanokkal együtt kívánja hasznosítani.  

− Tamási, 0426/12 hrsz.: mivel a terület önállóan nem beépíthető, ezért településfejlesztési célokat 
szem előtt tartva a helyi lakosság számára zöldfelület kialakítására, közlekedési terület biztosítására 
kívánja hasznosítani. 

 
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 1382/9, 1382/18, 1880/1 és 0426/12 

hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során teljes 
jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tamási 1382/9, 1382/18, 1880/1 és 0426/12 
hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy az alábbi pályázatok pályázatírásának 
pályázatonkénti 100.000,- Ft+ÁFA költségét 2016. december 31. napjáig megfizeti a pályázatokat író 
Tamási Innováció Központ Nkft. részére: 
 
1. TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 
2. TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
3. TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős területek rehabilitációja 
4. TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása 
5. TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
6. TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
7. TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
8. TOP-3.2.2-15 kódszámú, Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok 
keretében 

9. TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja 
10. TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. dönt arról, hogy a TOP-1.1.1-15 „Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 

pályázattal összefüggésben a környezeti hatásvizsgálat/előzetes vizsgálati tervdokumentáció 
elkészítésének díját (295.000 Ft), a termőföld művelési ág változásához készítendő földminősítési és 
kivonási eljárásokhoz kapcsolódó talajvédelmi tervdokumentációt és a földhivatali eljárás díját 
(hozzávetőlegesen 500.000 Ft), azaz a 795.000,- Ft összeget költségvetéséből biztosítja; 

2. felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok, beszerzések lebonyolítására, eljárások lefolytatására, 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testület dönt arról, hogy  
 

1. megvásárolja Iregszemcse Község Önkormányzatától az YMA-870 rendszámú Bucher márkájú, 
Citycat 2020 típusú lassú járművet bruttó 3.492.500 Ft vételárért a 2016. évi költségvetés terhére, 

2. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú kiírás alapján 
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése céljából pályázatot nyújtson be, 

− a pályázathoz szükséges önrészt a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja, 

− felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítő munkálataival kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tamási város közigazgatási területén helyi menetrend 
szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint személyszállítási 
tevékenységgel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása” megnevezésű 
közbeszerzésen kívüli eljárásban nyertes ajánlattevőnek a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt-t (7400 
Kaposvár, Füredi u. 180.) hirdeti ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2016. (XII. 21.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben valamennyi pénzügyi és műszaki feltétel rendelkezésre áll – az 
Építő-és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.) a tamási 2563/5 helyrajzi számú 
önkormányzati ingatlanon a „Miklósvári Lakópark” projekt keretében: 
- építkezést és beruházást indíthat, 
- lakásokat építhet és értékesíthet, 
- engedély alapján társasházi lakásokat valósíthat meg és értékesíthet, 
- megbízást adhat ingatlanforgalmazó cégnek társasházi lakások értékesítésének megkezdésére, 
- megkezdhesse a társasházi lakások építésének és értékesítésének előkészítését, 
- megbízást adhat az értékesítésre,  

azzal, hogy a telek értékbecslés szerinti vételára az önkormányzat részére megfizetésre kerül; 
 
2. felkéri az ÉVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy negyedévente számoljon be a Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Idegenforgalmi Bizottság előtt a „Miklósvári Lakópark” projekttel kapcsolatos munkájáról.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester  
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

31/2016. (XII. 22.) számú 
rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

9/2011. (IV.01.) számú rendelet módosításáról 
 

 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2011. (IV.01.) számú önkormányzati rendelet 1-es melléklete helyébe jelen rendelet 1-
es melléklete lép. 

2.§ 
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2016. december 22. napján. 

  Gulyásné dr. Könye Katalin 
  jegyző 
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1. melléklet a 31/2016. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelethez 

 
1. étkeztetés intézményi térítési díja: 
 
Tamási  490,- Ft /adag 
Hőgyész  450,- Ft /adag 
Dúzs 430,- Ft /adag 
Pári 480,- Ft /adag 
Kalaznó 440,- Ft/adag 
Magyarkeszi 355,- Ft/adag 
Felsőnyék 395,- Ft/adag 
Nagyszokoly 395,- Ft/adag 
Újireg 395,- Ft/adag 
 
Ebéd házhozszállítás: 
 
Tamási 150,- Ft/adag 
Hőgyész 100,- Ft/adag 
 
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
 
Hőgyész, Pári, Szakály, Mucsi, Értény, Koppányszántó, Tamási, Kalaznó, Magyarkeszi, Felsőnyék, 
Nagyszokoly, Újireg települések illetékességi területén térítésmentes. 
 
3. Családsegítés (ezen belül adósságkezelési tanácsadás):  minden településen térítésmentes  

 
4. Nappali ellátás biztosítása: 
 
Tamási  20,- Ft /nap 
Hőgyész  20,- Ft /nap 
Értény 20,- Ft /nap 
Pári 20,- Ft /nap 
Magyarkeszi Ingyenes 
 
5.: 
 
6. Helyettes szülői ellátás  
 
Ellátási terület  Elfogadott intézményi térítési díj 
Működési engedély szerint 
 

Napi 0,- Ft 
Havi 0,- Ft 

 
7. demens nappali ellátás:  
 
Tamási – étkezéssel  490,- Ft  
Tamási – étkezés nélkül  ingyenes  

*** 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
32/2016. (XII.22.)  

önkormányzati rendelete 
 



 8

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 2016. 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 3.121.605 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.550.232 E Ft-ra, 

ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 571.373 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.454.031 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.478.738 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 975.293 E Ft-ra, 
c) pontjában írt költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 332.426 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 71.494 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 403.920 E Ft-ra, 
            f)   pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására 
                  szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 46.753 E Ft-ra, 
            fb) pontjában írt az f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  
                  11.460 E Ft-ra, 
 g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.664.784 E Ft-ra, 
 h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.664.784 E Ft-ra módosul. 
 

2. § 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  

a) pontjában írt általános tartalék összege 214 E Ft-ra módosul.  
3. § 

 
(1) A Ktr. 1.-7. számú melléklete helyébe e rendelet 1-7. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 
(6) A Ktr. 18.-20. számú melléklete helyébe e rendelet 12.-14. számú melléklete lép. 
(7) A Ktr. 21-22. szám tájékoztató táblája helyébe e rendelet 15-16. 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. december 22. napján. 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 jegyző 
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Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet 

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

 


