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TARTALOM 
 

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

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én megtartott munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 170/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert pályázatok 
megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló melléklet szerinti beszámolót 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 171/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet működéséről szóló 
tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 172/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a 2018. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-szerhez; 
2. a 2018. évi költségvetésében 2.000.000,- (azaz Kettőmillió) forint összeget különít el a tele-pülési 

önkormányzati forrás biztosítására; 
3. utasítja, a polgármestert, hogy a 

a.) a 2018. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse: 
b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendőket az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

szerint végezze el. 
 
Határidő: az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal 
  a 3/a.) pontban: 2018. évi költségvetés benyújtása, 

2017. szeptember 4.              VIII. évfolyam 7. szám 
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a 3/b.) pontban: folyamatos 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 173/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként 
az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2017. évi első félévi testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s 
azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 174/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
− a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde intézményegységében Érdekképviseleti Fórumot hoz 

létre és annak szabályzatát elfogadja 
− az Érdekképviseleti Fórumba Cseresznyés Balázs képviselő-testületi tag személyét delegálja, 
− felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: érelemszerű 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 175/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

− a Miklósvár utcai szennyvízszivattyú cseréjét 4.099.476.- Ft + Áfa áron a DRV Zrt. által fizetett 
üzemeltetési díj terhére elvégezteti, felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési munka 
megrendelésére, szükséges szerződések megkötésére. 

− a Koppány híd szennyvízvezetékének kiváltásával kapcsolatos tervezési munkát 720.000.- Ft + Áfa 
áron a DRV Zrt. által fizetett üzemeltetési díj terhére megrendeli, vállalja az engedélyezéssel 
kapcsolatos hatósági díjak viselését, felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 176/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Az iparterületen lévő 2157 helyrajzi számú úthoz 230 fm hosszon az aszfaltrács és annak 
beépítésének, kivitelezésének költségét - hozzávetőlegesen nettó 1.518.000 Ft - vállalja. 

 
2. hozzájárul a 2157 helyrajzi számú úthoz (Dózsa György út) 230 fm hosszon az aszfaltrács és annak 

beépítésével, kivitelezésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadásához, beszerzések lefolytatásához, 
szerződések megkötéséhez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 177/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal Siófok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszára vonatkozóan 

turisztikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítését rendeli meg Dombóvár Város Önkormányzatával 
közösen az IZRA Bt-től (képviseli: dr. Kiss Gábor); 

2. az 1. pont szerinti tanulmányterv 1.500.000,- Ft+ÁFA tervezési költségét 50-50%-ban viseli 
Dombóvár Város Önkormányzatával, amelyet idei évi költségvetéséből biztosít; 

3. felhatalmazza a polgármestert a tanulmányterv megrendelésére. 
 
Határidő:  előkészítés 2017. augusztus 
tervezés 2017. szeptember - november 
projektzáró rendezvény 2017. december eleje 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 178/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 117/2017. (V. 15.) számú képviselő-testületi 
határozatban foglaltak alapján dönt arról, hogy az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel 
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209 képviseli: Gaál József ügyvezető és Kőfalusi Viktor 
ügyvezető együttesen) a tamási 1422/6 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett üzemi terület művelési ágú, 
természetben a Sport utca végén található 13 081 m2 nagyságú ingatlanra kötött bérleti szerződéshez 
kapcsolódóan a bérleti díjra vonatkozó megállapodást, valamint a további feladatokra vonatkozó 
együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, amelynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 179/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet előírásainak 
megfelelően Tamási városának hosszú távú fejlesztéseit meghatározó Településfejlesztési Koncepcióhoz 
megfogalmazott jövőképet és célkitűzéseket a mellékletben foglaltak szerint elfogadja, a településfejlesztési 
koncepció ennek ismeretében véglegesíthető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 180/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

− a tanuszoda beruházással érintett 1875/5 hrsz-ú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, 

− az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet előírásainak 
megfelelően a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú többször módosított 
önkormányzati rendeletét és annak mellékletét képező szabályozási tervlapjait, valamint 
településszerkezeti tervét módosítja a 1875/5 hrsz ingatlan egy részén történő tanuszoda fejlesztés 
megvalósíthatósága érdekében, 

− a módosítással kapcsolatos 210.000 Ft + Áfa összegű tervezési, valamint a telekalakítási eljárással 
kapcsolatos költségeket a 2017. évi költségvetésből a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja, 
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− felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 181/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

− kijelenti, hogy a 2017. július 24-én Tamási Város Önkormányzata tulajdonát képező 909 helyrajzi 
számú utakon bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) 
helyreállításának költsége 24.700.000.- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat saját erőből csak 
részben tudja biztosítani.  

− Pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium „Vis maior” keretéből - 10%-os mértékű önerő biztosítása 
mellett - támogatás igénylésére a következők szerint: 

 

Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.470.000 Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft  

Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény 22.230.780 Ft 90 

Források összesen 24.700.000 Ft 100 

 

− Nyilatkozik arról, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik; 

− Támogatás megítélése esetén vállalja a károsodott ingatlan költséghatékonyság és megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; 

− Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 
nem tudja ellátni; 

− A saját forrás összegét a Tamási Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 
(III.2.) számú önkormányzati rendeletében szereplő fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.  

− Felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 182/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-2-001-00-11 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 711 kódszámú, Fornádpuszta vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-3-001-00-00 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 712 kódszámú, Kecsegepuszta vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális 
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Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 

3. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-1-001-00-04 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 710 kódszámú, Tamási vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a 
DRV Zrt-től megrendeli. 

4. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-24563-1-001-00-02 MEKH kóddal 
rendelkező DRV S 701 kódszámú, Tamási szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi feltétellel fogadja el: 

 Tamási Város Önkormányzatát A Magyar Közút kötelezte a tamási Koppány hídon található 
szennyvíz nyomócső kiváltására. A tervezett beruházás fedezetét a korábbi évek használati díjából és 
– amennyiben szükséges – a 2018. évi használati díjból kívánja fedezni az önkormányzat. Mivel a 
tervezés illetve engedélyezés még folyamatban van, ezért a kivitelezési munka költségei nem 
ismertek.  

 A Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott egyéb pontokat elfogadja, 2018. évre vonatkozó 
munkálatokat a fenti feltétel figyelembevételével a DRV Zrt-től megrendeli. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 183/2017. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

a) a Tamási Média Kft.-nek (Cg.: 17-09-006703) négy irodahelyiséget biztosít a Tamási, Szabadság u. 29. 
szám alatti épületben, a bérleti díj elengedésével, a rezsiköltségek társaság részéről történő vállalása 
mellett, 

b) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
22/2017. (IX. 4.)  

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.2.) 
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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.2.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 
 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.595.946 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.362.144 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.233.802 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.911.766 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.230.609 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.681.157 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 131.535 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 447.355 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.957.380 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.957.380 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  

b) pontjában írt általános tartalék 1.172 E Ft-ra, 
c) pontjában írt céltartalék összege 18.821 E Ft-ra módosul, melyből a 
6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett 
összeg 15.722 E Ft-ra módosul. 

3. §. 
 

(1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 8-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 7-10. számú mellékletei lépnek. 
(3) A Ktr. 13.-14. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-12. számú mellékletei lépnek, 
(4) A Ktr. 16.-21.  számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-17. számú mellékletei lépnek. 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása 
során kell alkalmazni. 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
Kihirdetve: Tamási, 2017. szeptember 4. 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 


