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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. március 28-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 274/2017. (XII. 20.); a 11/2018. (I. 31.), a 30. és a 
31/2018. (II. 28.), valamint a 39/2018. (III. 5.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2018. (III. 28.) 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 46/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek (6762 Sándorfalva, 
Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja 
értelmében megtárgyalta a 2017. évi jegyzői adóbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 48/2018. (III. 28.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 49/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- dönt arról, hogy az Intelligens Idegenforgalmi Adó Rendszer (i-IFA) üzemeltetésére és támogatására 

a Z-IP Zrt-vel (6000 Kecskemét Kisfaludy u. 3.) létrejött szolgáltatási szerződést 2018. március 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti; 

- a Tamási Városért Közalapítvány részére a szállásadók elektronikus vendégkönyv használatának 
biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzés támogatására biztosított 1.000.000 Ft összegű 
támogatást visszavonja, a vonatkozó támogatási szerződést megszünteti; 

- a melléklet szerinti rendeletmódosítást elfogadja; 
- felkéri a jegyzőt, hogy a szálláshely szolgáltatók megfelelő tájékoztatása iránt intézkedjen; 
- felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetések aláírására. 
 
Határidő: 2018. április 1. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. módosítja a Tamási Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződést és megállapodást, 

valamint a Pécsi Egyházmegyével kötött használati jogot alapító szerződést 
2. az 1. pontban hivatkozott szerződéseket a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,  
3. felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2018. (III. 28.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. Tamási Város Önkormányzata és a Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. együttműködési 
szándéknyilatkozatot írnak alá; 

 
2. hozzájárul az együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátáshoz, eljárások lefolytatásához, 

nyilatkozatok aláírásához. 
 
 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 

1. a tamási 1251/1 hrsz-u kivett irodaház művelési ágú 5106 m2 területű Tamási Rákóczi u. 37. szám 
alatt található telephely irodaépületet a DRV Zrt. részére bérbe adja a mellékelt bérleti szerződésben 
foglalt feltételekkel, 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
− dönt arról, hogy a Szabadság u. 68-70. számú ingatlan előtti közterület felújításának, a Rákóczi u. – 

Kerékpárút között járdakorszerűsítésnek, a Miklósvár 1-49. közötti járdafelújításnak, a Szabadság 
u., Kossuth tér, Árpád u., Építők u.-járdajavításoknak, a Százszorszép utca burkolatjavításának, 
kivitelezési költségeit a 2018. évi költségvetésből a kommunális adóbevételek terhére biztosítja,  

− felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési munkák megrendelésére, szükséges szerződések 
megkötésére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az alábbi civil szervezetek LEADER pályázati 
felhívásra benyújtani tervezett alábbi pályázatait, illetve annak megvalósulását a mellékletekben foglaltak 
szerint: 

- Tamási MTB Sport Club – VP6-19.2.1-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése”című 
LEADER pályázat; 

- Tamási Térsége Turisztikai Egyesület – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése”című LEADER pályázat; 

- Tamási Szabadidő és Sport Egyesület – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése”című LEADER pályázat, 

- TAM-BAU Atlétikai Club – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése”című 
LEADER pályázat; 

- Tamási Íjász Egyesület – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése”című 
LEADER pályázat; 

- Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése”című LEADER pályázat; 

- Aranyszarvas KHSE – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése”című LEADER 
pályázat; 

- Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése”című LEADER pályázat. 
 
 
Határidő: a kivonat megküldésére: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 
továbbképzési tervét és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: a polgármester 



 4

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 56/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú, 

Tamási a kerékpárosbarát város című projekthez kapcsolódóan dönt arról, hogy a tamási 95/2 hrsz 
alatti ingatlant nettó 1.500,- Ft/m2 áron megvásárolja, felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-
vételi szerződést aláírja, az azzal kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

2. Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyása nem történik meg, a 
különbözetet költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a „ Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-
TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyban a Kbt. 21.§ (6) bekezdése alapján, az uniós értékhatár 
alatti eljárásrend (a Kbt. Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 
117.§ szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával, nyílt közbeszerzési eljárást megindítja; 

2. hozzájárul a lebonyolításhoz szükséges eljárás(ok) lefolytatásához, nyilatkozatok megtételéhez, 
meghatalmazások aláírásához. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
83. § (4) bekezdésének h) pontja értelmében a Szekszárdi Szakképzési Centrum megkeresése alapján a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma vonatkozásában a 7090 
Tamási, Szabadság utca 9. szám alatti kollégium megszüntetésével egyetért, az alapító okirat ilyen tartalmú 
módosítását elfogadja.  

 

Határidő: értesítésre 2018. április 9.  

Felelős: polgármester 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2018. (III. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) dönt arról, hogy a tamási 0426/12 hrsz alatti legelő művelési ágú 3580 m2 nagyságú földrészlet (3,37 

AK) vonatkozásában vételi szándékát fejezi ki a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé a melléklet 
szerinti tartalommal; 

 
2) nyilatkozik arról, hogy az ingatlant – amelynek Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása Z-1 jelű 

övezet, azaz zöldterület – zöldfelület kialakítására, közlekedési terület biztosítására, mint 
településfejlesztési célra kívánja igénybe venni; 
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3) az ingatlant az értékbecslésben meghatározott vételáron megvásárolja, az NFA által elkészítendő 

értékbecslés, valamint a földrészlet átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésének költségeit viseli; 

 
4) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a szerződéskötés érdekében 

szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 
 
Határidő: az ajánlat megküldésére: 15 nap 
Felelős: a polgármester  
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
5/2018. (III. 29.)  

önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 37.§ d) pontjában továbbá 
38.§ b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a 
következőket rendeli el: 
 

1. §  
Hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 13/A-13/D. §-a. 
 

2. § 
Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 
 

Porga Ferenc      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester                     jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 

Tamási, 2018. március 29. 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 


