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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

Rendeletek ............................................................................... 5. oldal 

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én megtartott munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 197/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 47/2015. (III. 1.), a 101/2017. (IV. 
26.), a 145/2017. (V. 31.),; a 167. és a 168/2017. (VII. 14.); a 174.; a 176.; a 178.; a 182.; 
a 183.; a 184.; a 185.; a 186.; és a 188 /2017. (VIII. 31.), valamint a 196/2017. (IX. 11.) 
számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 198/2017. (IX. 27.) 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 199/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet 
működéséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 200/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 

2017. szeptember 28.              VIII. évfolyam 8. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 201/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tetülete 
a) a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 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: 2017. szeptember 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 202/2017. (IX. 27.) 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 október 31.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 203/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerint módosítja és az egységes szerkezetbe foglalt 
tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 204/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. támogatja elektromobilitás lakosság körében történő elterjedését, ezért megállapodás 

keretében szándékában áll együttműködni az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel az 
elektromobilitás elősegítése érdekében. 
 

2. hozzájárul a 7090 Tamási, Szabadság u. 732/1 hrsz-ú, 2684 m2 területű ingatlanból - 
az e-Mobi Nonprofit Kft. részére - 27 m2 terület térítésmentes biztosításához 10 éves 
határozott időtartamra, melyet az e-Mobi Nonprofit Kft. egy alkalommal további 5 
évre meghosszabbíthat. 
 

3.  hozzájárul a 7090 Tamási, Szabadság u. 732/1 hrsz-ú területen elektromos 
töltőoszlop, elektromos töltőállomás és kiszolgáló terület kialakításához. 
 

4. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.  
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Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 205/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
- hozzájárul a Waldorf Pedagógia Alapítvány és az Építő és Városüzemeltető Kft. 

között, a Tamási, Deák F. u. 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
megkötéséhez, 5 éves időtartamra (2017.09.01-2022.08.31.), a bérleti díj elengedése 
mellett, 

- felhatalmazza az Építő és Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: ÉVÜ Kft. ügyvezetője 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 206/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
− a 4038/6 hrsz-ú  terület megnevezésű ingatlanból a változási vázrajz szerint 61 m2 

nagyságú területrészt 100 Ft + áfa/m2 áron Kovács Mária részére értékesítsen, 
− hozzájárul a megvásárolni kívánt ingatlanrész átminősítéséhez, 
− felhatalmazza a Jegyzőt hogy a telekalakítást követően módosítsa a 

vagyonrendeletet, 
− az átminősítéssel és telekalakítással kapcsolatosan keletkező eljárási, esetleges 

tervezési költségek valamint az adásvételi szerződés elkészítése a vevőt terhelik, 
− felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 60 nap 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 207/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
a) a helyi idegenforgalmi adóbevételek emelkedése és a településmarketing fejlesztése 

érdekében bevezeti az Intelligens Idegenforgalmi Adó Rendszert (i-IFA), az erre 
vonatkozó melléklet szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert; 

b) felkéri a jegyzőt, hogy az i-IFA alkalmazásának technikai biztosítására dolgozza ki a 
támogatási rendszert. 
 
Határidő:  1. pont esetében 30 nap 

2. pont esetében a 2017. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:   1. pont esetében a polgármester 

2. pont esetében a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 208/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
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1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
Egészségfejlesztési Iroda működésének 2017. évi támogatására benyújtott 
pályázatban szereplő kiadások fedezetét a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázatban foglaltak 

megvalósítása érdekében a kapcsolódó szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 209/2017. (IX. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
- a Tamási Szabadidő és Sportegyesülettel között, a Tamási 293. hrsz. alatt található 

(Sportok Háza) ingatlanra vonatkozó használatba adási szerződést, 2017. szeptember 
30. napjával, közös megegyezéssel megszűnteti, 

- felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 210/2017. (IX. 27.) számú 

határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. felhatalmazza a polgármestert a következő pályázathoz (továbbiakban: pályázat) 

kapcsolódó támogatási szerződések előterjesztésben részletezettek 
figyelembevételével történő megkötésére: 

TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 
Sportok Háza kialakítása 

Tamásiban 
2. dönt arról, hogy a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a 

támogatás 10 % mértékéig a pályázattal összefüggő, de támogatásból nem 
elszámolható költségek fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből biztosítja; 

3. tudomásul veszi, hogy a pályázatok támogatási módja: utófinanszírozás; 
4. tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívásokban, TSZ mellékletekben rögzített 

vállalások, műszaki-szakmai előírások teljesítését; 
5. nyilatkozik arról, hogy a pályázat keretében elkészült létesítményt maga üzemelteti, 
6. vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt a melléklet szerinti üzemeltetési költségeket 

költségvetéséből biztosítja, a létesítményt üzemelteti, 
7. felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz szükséges beszerzési, közbeszerzési 

eljárások lefolytatására, vonatkozó szerződések megkötésére.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
23/2017. (IX. 28.)  

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 4.610.966 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.383.450 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 2.227.516 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.926.786 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.241.652 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.685.134 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 141.798 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 457.618 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.972.400 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.972.400 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
b) pontjában írt általános tartalék 583E Ft-ra, 
c) pontjában írt céltartalék összege 16.868 E Ft-ra módosul, melyből a 
2) alpontban szereplő, a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére elkülönített 
összeg 0 E Ft-ra, 
6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett 
összeg 14.769 E Ft-ra módosul. 

3. §. 
 

(1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 11. számú mellékletei helyébe e rendelet 10. számú mellékletei lépnek. 
(3) A Ktr. 13. számú mellékletei helyébe e rendelet 11. 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 28. napján. 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                    jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
24/2017. IX. 28.)  

önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) 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 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

152.§ (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, 
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú 

önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével,  

 
a következőket rendeli el: 
 
1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 3. 
számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.  
 

 
 
 
 
 
Porga Ferenc      Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester      jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2017. szeptember 28. napján 
       Gulyásné dr. Könye Katalin 
           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 24/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez: 
 
„Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete: 
Védőnői körzetek leírása 
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I. számú területi védőnői körzet: 
Adorjánpuszta, Adorjánpusztamajor, Adorjánújtelep, , Alma sor, Árpád u., Bajcsy-Zsilinszky u., Bartók Béla u., 
Belátó utca, Béke u., Béri Balogh (Á.) u., Cseringát (vasúti őrház,) Csollányospuszta., Dencz Ákos u., Dobó 
István u., Dózsa Gy. u. 79-től végig, Építők útja, Fornádpuszta: Pipacs u., Rózsa u., Ifjúság u., Százszorszép u., 
Gárdonyi u., Jókai u, Károlyi Mihály u., Kecsegepuszta: Liget u., Liliom u., Kamilla u, Kishenye, Kobakhegy, 
Martincapuszta, Mikszáth Kálmán u., Öreghenye, Perczel Mór u., Rákóczi u., Szemere Bertalan u., Szent István 
u., Szentmárton u., Toldi Miklós u., Veres Péter u., Wesselényi Miklós u., Zrínyi u., Önkormányzat 
közigazgatási területén működő általános iskola 

 
II. számú területi védőnői körzet: 

Ady Endre u., Aradi u. , Batthyány u., Báthori u., Bercsényi u., Bethlen u., Boróka u., Czuczor Gergely u., Cser 
László u., Csortos Gyula u., Damjanich u., Dám u., Dózsa György u. 79-ig, Erdősor u., Erkel Ferenc u., 
Fenyves u., Fő u., Gábor Á. u., Gím u., Hársfa u., Hóvirág u., Illyés Gyula u., Kápolna u., Kisfaludy u., Klapka 
u., Kodály Zoltán u., Koppánypart utca,  Kosba (u.), Leokádipuszta., Liszt F. u., Mátyás király u., Mező u., 
Miklósvár u., Móricz Zs. ltp., Őz u., Páva u., Petőfi Sándor u., Rácvölgy, Szabadság u., Szemcsepuszta, 
Szemcsei szőlőhegy, Széchenyi u., Termál u., Tóvölgy u., Tölgyfa u., Tuskós, Újvárhegy, Üdülő u., Vadaskerti 
u., Vadaskerti erdészház, Vas Gereben u., Várhegy (u.), Völgy u., Vörösmarty u., Tamási Önkormányzat 
közigazgatási területén működő önkormányzati és egyházi fenntartású óvoda 

 
III. számú területi védőnői körzet: 

Arany J. u., Bajza u., Bem u., Bezerédi u., Bocskai köz, Csokonai u., Deák F. u., Eötvös u., Erdőrész, Garay u., 
Honvéd u., Hunyadi tér, Hunyadi u., József A. ltp.,  Kinizsi u., Kossuth Lajos tér, Kölcsey Ferenc u., Móra F. 
u., Nyírfa sor, Sport u., Szarkahegy, Szurokhegy utca, Tompa u., Vágóhíd u., Vasút u., Vasúti őrház, 
Önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskola, alapítványi óvoda 

 
I. számú iskolavédőnői körzet: 

Önkormányzat közigazgatási területén működő gimnázium, szakképző iskola és általános iskola 
 
 

*** 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján – 
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú 
önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya a Tamási város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése, társadalmi megünneplése kapcsán e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 
igénybe vevőkre terjed ki. 

2.§ 

(1) A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történhet az anyakönyvezető hivatalos 
helyiségében, a polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében, valamint a hivatali helyiségen kívül, külső 
helyszínen. 

(2) A külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttével 
kapcsolatos szolgáltatásokért az e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjtételeket kell 
megfizetni. 
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(3) A rendkívüli körülmény – közeli halállal fenyegető állapot – esetén a külső helyszínen történő 
házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért nem kell szolgáltatási díjat fizetni. 

(4) Kapcsolódó szolgáltatásnak minősül: kellékek biztosítása, ital beszerzése és felszolgálása, 
zeneszolgáltatás. 

3.§ 

(1) A hivatali helyiségen, illetve a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
engedélyezésére irányuló kérelmet írásban kell benyújtani, a hivatali helyiségen kívüli hely pontos 
megjelölésével az anyakönyvvezetőnél. 

(2) Külső helyszínként Tamási város közigazgatási területén belül kizárólag olyan hely jelölhető meg, ahol a 
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az adatok 
védelme biztosított. Az anyakönyvvezetőnek meg kell győződni a külső helyszín házasságkötésre való 
alkalmasságáról. Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel. 

(3) Az anyakönyvvezető külső helyszínre történő eljutása hivatali munkaidőn belül hivatali gépjármű 
igénybevételével történik, hivatali munkaidőn kívül pedig azt a szolgáltatást igénybe vevők biztosítják. 

4.§ 

A szolgáltatási díjat a polgármesteri hivatal pénztárába kell megfizetni a házasságkötést, illetve a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítését megelőző ötödik munkanapig. 

5.§ 

(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése során történő munkavégzésért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben meghatározott szabadidő, vagy az e rendelet mellékletben szereplő díjazás illeti meg. 

(2) A szolgáltatási díjakból megmaradó bevételt elsősorban a házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat ünnepélyesebbé tételét biztosító berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére kell fordítani. 

 

6.§ 

Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 
Ezzel egy időben hatályát veszti a házasságkötés és egyéb családi események megrendezéséről és díjáról 
szóló 19/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet. 

 Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2017. szeptember 28. napján. 
 
 
                                                                         Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                             jegyző 
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Melléklet az 25/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 

A polgármesteri hivatal dísztermében és a külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötési eljárás 
és bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások díjtételei 

 Hivatal dísztermében Hivatali helyiségen kívül 

Hivatali munkaidőn belül            25.000,- Ft.  
Hivatali munkaidőn kívül  . 25.000,- Ft. 
 
 

Az anyakönyvvezetőt megillető hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési eljárás és bejegyzett 
élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos munkavégzésért a megillető díj: 

 Hivatal dísztermében  Hivatali helyiségen kívül 
 7.000,- Ft 10.000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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


