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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. április 25-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 247/2017. (XI. 29.); a 34.; a 35. és a 36/2018. (II. 28.), 
valamint az 50.; az 54.; az 56.; az 57.; az 58.; az 59. és a 63/2018. (III. 28.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2018. (IV. 25.) 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 67/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
Tolna Megyei Szolgáltatási Központ (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) Tamási város helyi menetrend 
szerinti személyszállításának 2017. évi ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” Közalapítvány 2017. 
évi működéséről szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2018. (IV. 25.) számú határozata: 

2018. április 26.                          IX. évfolyam 4. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány 
2017. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 71/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs Központ Nkft. (7090 
Tamási, Szabadság u. 29.) munkájáról és 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.  
 
Felelős: ügyvezető 
határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 72/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
1. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra a mellékelt 
feladatátadási/átvételi szerződést köti, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert; 

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feladatokra vonatkozó központi ügyelet kialakítása 
érdekében egyeztetést folytasson le a járás polgármestereivel, majd azt követően terjessze be a 
közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos előterjesztést. 

 
Határidő: 1. pont esetében: 2018. április 30. 

2. pont esetében: folyamatos 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 73/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesít az 
Oroszországban fekvő Volgodonszk településsel. A mellékelt testvérvárosi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 74/2018. (IV. 25.) számú határozata: 

 
1) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 93/2017. (IV. 26.) sz. határozata 

végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2017. évi támogatás 
felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat tudomásul veszi. 

 
2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 10. § és 13. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel az önkormányzat 
helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi 
pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltakra a sportegyesületeket az alábbi összegekkel támogatja, amelynek legalább 50 %-át 
utánpótlás nevelésre kell fordítani: 
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Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása ezer Ft 
  - Tamási 2009 FC       800 
  - Tamási Kézilabda Club      800 
  - Tamási Kosárlabda SE      800 
 Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek összesen                2.400 
 
           ezer Ft  

Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő szervezetek alaptámogatása 
  - Tamási MTB Sport Club        330 

- Tamási Koppány Sportegyesület                  330 
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club       330 

  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület    330  
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület                 330 
  - Tamási Fehérszarvas Sportegyesület      330 
  -  Tamási Íjász Egyesület        330 
 Látvány-csapatsporton kívüli szervezetek alaptámogatás összesen   2.310 
                  

A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az időarányos, folyamatos 
felhasználás feltételeinek biztosítására.  
  
3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban foglaltaknak megfelelően 

elkészített támogatási szerződéseket aláírja. 
   

4) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy tevékenységükről és a 
támogatások felhasználásáról 2019. március 31-ig tájékoztassák a képviselő-testületet. 

 
5) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot a 
támogatott szervezetek képviselőinek legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor meg kell 
tenniük. 

 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 75/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10. § és 13. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel az önkormányzat 
helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi 
támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet) foglaltakra, a Tamási Kerékpáros Klub 2018. évi alaptámogatásra vonatkozó igényét elutasítja, 
tekintettel arra, hogy a sportegyesület 2018. évben aktív tevékenységet nem folytat, így nem tesz eleget a 
Rendelet 5. § (4) és 5/B. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 76/2018. (IV. 25.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szervezeteket részesíti 

támogatásban: 
− Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (önhibájukon kívül  
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hátrányos helyzetű tanulók támogatásához (iskolai 
felszerelés, nyelvvizsga, tanulmányi kirándulás stb.): 

 
300 ezer Ft 

− Tamási Polgárőr Egyesület (Üzemeltetési és fenntartási 
költségekre, eszközvásárláshoz, irodaszerek, oktatás-képzés 
költségeire): 

 
 
450 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (Az idős emberek 
életminőségén való változtatás, a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében értékes programok szervezése (színházbérlet, 
kirándulás, Idősek világnapja, karácsony): 

 
 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemű vásárlása (50 pár téli cipő, 30 db télikabát)): 

 
300 ezer Ft 

− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (Művészeti iskola zenei 
csoportjai működési feltételeinek javítása (zongora hangolás, 
kis értékű hangszerek beszerzése, hangszerjavítás): 

 
 
350 ezer Ft 

  
− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Látássérült 

fiatalok iskolakezdési támogatása, "Töltsünk meg minden 
hónapban egy éléskamrát" program): 

 
 
200 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes2018. évi munkájának támogatása 
15 éves évforduló megünneplésének megszervezésével 
(ellátás, utazási ktg, oktatók díja, viselet)):  

 
 
 
350 ezer Ft 

− „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2018. 
évben tervezett fórum jellegű előadások, programok költségeire): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Art Alapítvány (KÉP(S)ZELET hagyományos 
képzőművészeti verseny költségeihez): 

 
100 ezer Ft 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2018 amatőr 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megrendezéséhez): 

 
100 ezer Ft 

− Tamási Kutyasport Egyesület (Kynológiai tábor, szlovák és 
magyar kutyások találkozója (kutyakiképzés és baráti 
találkozó) költségeihez): 

 
 
80 ezer Ft 

− „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (Az iskola német 
nemzetiségi tánccsoportjainak ruhatárfrissítése):  

 
80 ezer Ft 

− Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (Közösségépítő 
Művészeti Tábor, Balatonlelle (felkészülés a 2018/2019. 
évadra), táborozás költségeihez): 

 
 
900 ezer Ft 

− Óvodásainkért Alapítvány: (Gyermekek a természet 
ölelésében-ökoturisztikai nevelés - 9 óvodás csoport 
kirándulása a Bella Állatparkhoz): 

 
 
200 ezer Ft 

− Tamási Helytörténeti Alapítvány (Tamásiak az I. 
világháborúban című helytörténeti könyv kiadása 
(nyomdaköltség, grafika, múzeumi fotók vásárlása): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (Látványos 
és élményszerű tudásszerzés - 2 db legorobot beszerzéséhez): 

 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Autós Egyesület (IX. Tamási Autós Találkozó 
költségeihez (fellépők, díjak, médiaszolgált.)): 

 
200 ezer Ft 

− Tamási Romákért Civil Egyesület (XX. Jubileumi Tolerancia 
Nap 2018. (fellépők díja, bérleti díjak, szolgáltatások díja, 
emléktárgyak költsége): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Gyermeknap a 
Tűzoltóságon költségeihez; közös szakmai napok 
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programjaihoz a testvér tűzoltósággal): 350 ezer Ft 
− Tamási Gimnáziumért Alapítvány (Tamási lakóhelyű tanulók 

támogatása ösztöndíjrendszer alapján): 
 
1 800 ezer Ft 

− Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Tamási lakóhelyű 
tanulók szakmai képzésének támogatása és az iskola 
kollégiumának fejlesztése): 

− Tamási Waldorf Alapítványi Óvoda (A szabadidő hasznos 
eltöltése a Waldorf pedagógia nyári ünnepköreinek mentén 
(nyárünnep)): 

− Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Tamási Városi 
Szervezete (Tisztelet, elismerés a véradók részére (Ifjúsági 
verseny, ajándéktárgyak, működési költség): 

− Tamási Térsége Turisztikai Egyesület (Tamási 
turizmusfejlesztés (2 alkalmazott 2 havi foglalkoztatásának 
költsége): 

 
 
1 800 ezer Ft 
 
 
140 ezer Ft 
 
 
   100 ezer Ft 
 
 
    100 ezer Ft 

          Összesen: 9 100 ezer Ft 
 
2) A 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 9.000 

ezer Ft; 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje 
2018. október 31. – követően történik. 

3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2018. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 77/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati közbeszerzésekről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2018. (IV. 25.) 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 86/6 és 86/4 
hrsz alatti ingatlanok (298,87 m2 a 85/6 hrsz és 44,35 m2 a 86/4 hrsz területből) 343,22 m2-es területét 
nettó 4450,- 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 79/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírás keretében az 
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önkormányzat tulajdonában álló 496/11, 496/44, 691/1, 692, 700, 1036, 1122, 1844/1, 2092, 2308 
helyrajzi számú belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában pályázatot nyújtson be,  

− a pályázathoz szükséges önrészt a 2018. évi költségvetés fejlesztési tartalék 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 80/2018. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján a Tamási Járásbírósághoz az alábbi személyeket javasolja 
bírósági ülnöknek: 
 
Pszichológus ülnök: 
1. Furjánné Ferenczi Katalin 
 

szül.: Iregszemcse, 1959. 11. 21., an.: Halmos Irén 
lakik: 7090 Tamási, Cser László u. 21.  

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében dolgozó ülnök: 
1. Szentgyörgyiné Szőke Zita 
 

szül.: Szekszárd, 1967. 04. 29., an.: Bátyai 
Magdolna 
lakik: 7193 Regöly, Hunyadi utca 24.  

 

Határidő: a bíróság elnökének értesítésére: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 81/2018. (IV. 25.) 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 egyetért a 
Pék-Cukrász 34 541 11 számú szakképzési forma valamint az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai 
program felvételével, az alapító okirat ilyen tartalmú módosítását elfogadja.  
 
határidő: értesítésre 2018. május 2.  
felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
6/2018. (IV. 26.)  

önkormányzati rendelete 
 
 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (III.1.) 
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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.061.791 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.731.460 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 330.331 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.323.486 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.672.022 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.651.464 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 59.438 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.321.133 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.356.736 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.356.736 E Ft-ra módosul. 
 
 

2. § 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
            a) pontjában írt általános tartalék összege 10.929 E Ft-ra, 

b) pontjában írt céltartalék összege 84.929 E Ft-ra módosul, melyből a/az 
       2) alpontban feltüntetett a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor 
           fedezetére elkülönített összeg 1.248 E Ft-ra, 

                  3) alpontban feltüntetett a „Diákparlament” működésére elkülönített céltartalék  

                      összege 438 E Ft-ra, 

                  4) alpontban feltüntetett a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege 0 E Ft-ra, 

 
5) alpontban feltüntetett későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett 
    céltartalék összege 17.554 E Ft-ra módosul.  
 

3. §. 
(1) A Ktr. 1.-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 7.-9 számú mellékletei helyébe e rendelet 4.-6. számú mellékletei lépnek. 
(3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép, 
(4) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép, 
(5) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 9.-14. számú mellékletei lépnek. 

 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során 
kell alkalmazni. 
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Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2018. április 26. napján. 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                    jegyző 
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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 


