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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

 
___________________________________ 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 1-jén megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 221/2015. (XII. 16.), a 143/2016. (VIII. 31.), a 
164/2016. (IX. 28.), a 184/2016. (X. 26.), a 186/2016. (X. 26.), a 187.; a 188.; a 189. és a 190/2016. (XI. 
23.), a 196.; a 199.; a 202. és a 208/2016. (XI. 30.), valamint a 211.; a 214.; a 216.; a 219.; a 221.; a 223.; a 
225.; a 226. és a 227/2016. (XII. 21.) számú le-járt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Nkt. 50. § (8) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal körzethatárok 
megállapítására tett javaslatát, s azzal egyetért.  

 
Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére február 15.  
Felelős: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 

fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza 
meg: 

 
1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe. 
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2. A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 vagy 10 csoport (a 
beiratkozók számának függvényében) 

 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 
 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 
 Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ szerint, azaz 

óvodában 6 30 – 17 30, bölcsődében 6 30 – 17 00  
 
5. Az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontja: 
 2017. április 24-25. 7:00-17:00 óra között 
 
6. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben foglaltak 

szerint. 
 

II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó melléklet szerinti 
beiratkozási hirdetmény valamint az óvodai, bölcsődei felvételi körzet és nyitvatartási idő 
közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 

−        támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében a 
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság Lebonyolítási Főosztályához KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című pályázati felhívásra, 

 
−        felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, 

szükséges eljárások lefolytatására. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására 2017. február 28. 
 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. Tamási Város Önkormányzata és a DRV Zrt együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá a város 

vízmérőinek „okosmérőre” történő cseréje, illetve a szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban; 
 
2. hozzájárul az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátáshoz, eljárások lefolytatásához, 

nyilatkozatok aláírásához. 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Az E.On Zrt megbízásából - a Zselicterv Kft (7400 Kaposvár Bajcsy Zs. u. 2.) bevonásával - 
tervezett Tamási 0249/18 és /19 valamint /20 helyrajzi számú ingatlanok villamos energia 
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ellátásához a közcélú hálózaton szükséges beavatkozások (65. sz. út nyugati oldalán lévő 22 kV-os 
földkábel felhasítását, toldását, onnan 22 kV-os földkábel kiépítését az ellátandó ingatlanok felé és 
ott transzformátorállomás építés) kapcsán Tamási Város Önkormányzata által a 0249/21 helyrajzi 
számú ingatlanra tervezett út kiépítésével és szélesítésével összefüggésben felmerülő 30 m 
kábelhossz, valamint ehhez szükséges meglévő 22 kV-os földkábel kitérítés, az ezzel járó 
földmunkák többlet költségét (hozzávetőleg 1,5 MFt) az Önkormányzat vállalja. 

 
2. hozzájárul az iparterületen tervezett út kiépítésével és szélesítésével járó többletköltséggel 

kapcsolatos nyilatkozat kiadásához. 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta „A Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Kelet-Balaton és környéke hulladékgazdálkodási kistérségének döntését, miszerint a társulásban 
társulási tanácstagként a kistérséget 2016. december elsejétől kezdődően Viplak Tibor László Enying város 
polgármestere képviseli, továbbá a személyi változásra tekintettel hozzájárul és elfogadja a Társulási 
Megállapodás 1. számú mellékletének módosítását oly módon, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú 
mellékletében a Társulási Tanács névsorából Forró Zsolt Balatonfőkajár község polgármestere törlésre, 
Viplak Tibor László Enying város polgármestere pedig feltüntetésre kerül.  
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő 
megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős: a polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

 hozzájárul a megvásárolni kívánt ingatlanrész átminősítéséhez, 

 felhatalmazza a Jegyzőt hogy az átminősítést követően módosítsa a vagyonrendeletet, 

 a Tamási, 2585 helyrajzi számú ingatlant – annak átminősítését és vagyonrendeletből történő 
hatályon kívül helyezését követően – 1.300 Ft+áfa/m2 összegben értékesíti Hajdics Zsolt részére,  

 az átminősítéssel kapcsolatosan keletkező eljárási, esetleges tervezési költségek valamint az 
adásvételi szerződés elkészítése a vevőt terhelik. 

Határidő: 60 nap 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

 támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
című VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati kiírás keretében az önkormányzat tulajdonában álló 
0766/2, 0890/40, 0767, 0771, 0725/1, 0721, 0662 helyrajzi számú külterületi földutakon útpálya 
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stabilizálása céljából fejlesztést hajtson végre, a földutak karbantartásához szükséges erőgépet és 
munkagépeket szerezzen be, 

 nyilatkozik arról, hogy Pári Község Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodást 
köt a pályázat benyújtására és lebonyolítására, 

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

 felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos 
eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

1. hozzájárul az Építő és Városüzemeltető Kft. tulajdonában álló 1554/5 hrsz-ú ingatlan mellékelt 
vázrajzon feltüntetett területrészének 1.300 Ft+áfa/m2 áron történő értékesítéséhez, 

2. felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét az adás-vételi szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 

a) a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 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: azonnali 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2017. (II. 1.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
- az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázat keretében pályázatot nyújt be a "Nemzeti Ovi-

Foci, Ovi-Sport Program" című pályázatra a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde területén 
elhelyezésre kerülő, a pályázati kiírás programfüzetében szereplő „Ovi-Sport Pálya” létesítmény 
kialakítására; 

- a pályázathoz szükséges 2.850.000,- Ft összegű önerőt a 2017. évi költségvetéséből biztosítja. 
- felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, a nyilatkozatok 

kiállítására, a beszerzések lefolytatására és a szerződések megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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

 


