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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 22-ei rendkívüli képviselő-testületi 
ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2018. (I. 22.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

- pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának III. 
Pályázati kategória – Strandkézilabda programjára; 

- a megvalósítás helyszínéül a Thermal Spa Tamási fürdő (7090 Tamási, Hársfa utca 3., 1875/5 hrsz.) 
területén található strandkézilabda pályát jelöli meg; 

- pályázat címe: A Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújítása; 

- vállalja megfizetni a pályázati biztosíték összegét 476.250,- (azaz négyszázhetvenhatezer-
kettőszázötven) Ft-ot; 

- valamint a pályázat nyertessége esetén a gazdagodás megtérítési előleget 2.381.250,- (azaz kettőmillió-
háromszáznyolcvanegyezer-kettőszázötven) Ft összeget megfizeti, 

- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatok 
megtételéhez szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2018. január 22. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2018. (I. 22.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg 
hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

2018. január 31.              IX. évfolyam 1. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön 
bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

Felelős: a polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2018. (I. 22.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést 
jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel 
a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 
Felelős: a polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2018. (I. 22.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

- az Építő és Városüzemeltető Kft. az Önkormányzat tulajdonában álló, Termál Motel és Kemping (hrsz. 
1877/1, természetben a 7090 Tamási, Hársfa u. 1. szám alatt található) ingatlan felújítására, „Turisztikai 
fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása” címmel pályázatot nyújtson be, 

- a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá vállalja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre bocsájtja, 

- felkéri a polgármester és a jegyzőt a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 22. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. január 31-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 177/2017. (VIII. 31.), a 204/2017. (IX. 27.).; a 251.; a 
252/2017. (XI. 29.), valamint a 261.; a 264.; a 267.; a 269.; a 270.; a 271.; a 272. és a 273/2017. (XII. 20.) 
számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2018. (I. 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 7/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
(7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 96.) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2018. (I. 31.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
kérelmét a működési és fejlesztési költségei támogatására vonatkozóan, és 170 Ft/állandó lakos/év, azaz 
összesen 1 395 530,- Ft összeggel támogatja a 2018. évi működést. 
 
Határidő: támogatási szerződés aláírása: 2018. április 30. 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Művelődési Központ és 
Könnyü László Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elismeréssel elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2018. (I. 31.) 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: 2018. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2018. (I. 31.) 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. 
 
2. A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 csoport 
 
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 00, 
 bölcsődében 6 30 – 17 00 , , zárva tartás időpontja: 2018. augusztus 13-17.  
 
5. Az óvodai beiratkozás időpontja: 
 2018. április 25-26. 7:00-17:00 óra között 
 
6. A bölcsődei beiratkozás időpontja 
 2018. április 27. 7:00-17:00 óra között 
 
7. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben foglaltak szerint. 
 
II.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2018/2019. 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 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy 

1. a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot pénzügyi nehézségei miatt, a nemzetiségi önkormányzat által 
alkalmazott 5 fő közfoglalkoztatott bérének folyamatos finanszírozására 904.536,- (azaz 
kilencszáznégyezer-ötszázharminchat) Ft visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesíti, és a 
mellékelt támogatási szerződést jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2. pont esetében 5 munkanap 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal 
Siófok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszára vonatkozóan elkészített Turisztikai megvalósíthatósági 
tanulmányt (készítette: IZRA Bt., képviseli: dr. Kiss Gábor) jóváhagyja. 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Tamási Város Önkormányzatának 
Információátadási Szabályzatát,  

2. felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására és kiadására.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. dönt arról, hogy „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések” című, ZP-1-2017 kódszámú pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be; 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 
eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, hozzájárulások és nyilatkozatok megtételére; 

3. a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a támogatás legfeljebb 10% mértékéig a 
pályázattal összefüggő, de támogatásból nem elszámolható költségek fedezetéhez szükséges 
összeget költségvetéséből biztosítja. 

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2018. (I. 31.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/824-1/2017 
iktatószámú törvényességi felhívásának eleget téve - akként dönt, hogy a 185/2017. (VIII. 31.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezve a 221/2017. (X. 25.) számú határozatában foglaltakat fenntartja.   

Határidő: A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére: február 15. 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetése terhére az előzetesen 
felmerülő kiadások fedezetére 552 ezer Ft támogatást biztosít a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány 
részére a német-lengyel-magyar ifjúsági cserekapcsolatok erősítése érdekében ifjúsági találkozó 
megszervezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2018. (I. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

- az Appaloosa Lovassport Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló, Tamási Lovas pálya (hrsz. 
2741/1, természetben a 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 96. szám alatt található) ingatlan felújítására, 
„Turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása” címmel pályázatot nyújtson be 
„Turisztikai szolgáltatásfejlesztés, lóversenypálya lelátó építésre”, 
- a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá vállalja, hogy az ingatlant – a pályázati feltételekben 
meghatározott – kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre bocsájtja, 
- a pályázattal kapcsolatos költségeket az Appaloosa Lovassport Egyesület vállalja, 
- felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
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Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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


