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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. június 27-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 131/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 166/2017. (VI. 28.), a 19/2018. (I. 31.), a 60/2018. (III. 
28.), a 73/2018. (IV. 25.), a 93/2018. (IV. 25.), a 98/2018. (V. 23.), a 118.; a 120.; a 121.; a 122. és a 
125/2018. (V. 30.), valamint a 129/2018. (VI. 13.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 132/2018. (VI. 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 133/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet működéséről 
szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 134/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7.) üzemeltetői tevékenységéről szóló tájékoztatóját és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 135/2018. (VI. 27.) számú határozata: 

2018. június 27.                          IX. évfolyam 6. szám 



 2

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Appaloosa Lovassport Egyesület (7400 
Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc versenyigazgató) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 136/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tamási 
belterületi 2147/1. hrsz. alatt felvett, természetben a Tamási, Dózsa Gy. utca végén található, összesen 3 ha 
6558 m² térmértékű lovas pálya, valamint a 2137 hrsz. alatti út használatára vonatkozóan a tamási lovas 
pálya hosszú távú hasznosítása céljából az Appaloosa Lovassport Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodást  a melléklet szerinti tartalommal módosítja, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 137/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Tamási Város Önkormányzata és a Tamási 
2009 FC közötti, a Tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett 3 ha 2673 m2 térmértékű kivett sporttelep 
művelési ágú ingatlan vonatkozásában kötendő megállapodást,  

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2018. július 30. 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 138/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzési tervét – új pályázati forrás 
megjelenése miatt – az alábbival egészíti ki:  
• megnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat  
• tárgya: építési beruházás és eszközbeszerzés  
• forrás: VP 
• várható nettó értéke: 66.845.121 Ft 
• határidő: 2018. október 
• értékhatár szerint: nemzeti eljárásrend 
• fajtája: Kbt. 113. § vagy 115 § szerinti nyílt eljárás 
• lebonyolító: még nincs kiválasztva 
• felelős: polgármester 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 139/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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, 
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természetben a Sport utca végén található 13 081 m2 nagyságú ingatlanra kötött bérleti szerződést a 
melléklet szerinti tartalommal módosítja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 140/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Béri Balogh Ádám Katolikus 

Gimnázium, Kollégium és Óvoda, a Pécsi Egyházmegye valamint a Tamási Város Önkormányzata 
között 2016. május 26. napján aláírt használati jogot alapító szerződés 1. számú módosítását, 
valamint az üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását.  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  
 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 141/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Tamási Közös Önkormányzati 

Hivatal Elektronikus Ügyintézési Szabályzatát,  
2. felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat aláírására és kiadására.  
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 142/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 kódszámú, a 
„Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása” című projekthez kapcsolódóan  
1. dönt arról, hogy a Napelemes rendszer kivitelezése feladat el nem számolható költségeihez 

önerőként felmerülő nettó 599.982,- Ft (bruttó 761.977,- Ft) költségvetéséből biztosítja; 
2. dönt arról, hogy az Előkészítő tanulmány esetén el nem számolható 37.915,- Ft és az Auditori 

feladatok esetén el nem számolható 18.958,- Ft összegeket költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 143/2018. (VI. 27.) 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 Kosárlabda Sport Egyesület – VP6-19.2.1-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése” 
című LEADER pályázat; 

- Regione et Religione Tamási Alapítvány – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése” című LEADER pályázat; 

- Parkerdő Tenisz Klub Tamási Egyesület – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek 
eszközfejlesztése” című LEADER pályázat, 
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- Tamási Fúvós Egylet – VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú „Civil szervezetek eszközfejlesztése” című 
LEADER pályázat; 

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

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

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

- Appaloosa Lovassport Egyesület – 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 144/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

− a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium tervezett fejlesztésével érintett Széchenyi 
utca – Tompa utca – Szabadság utca – Bezerédi utca által határolt telektömböt 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 az oktatási intézmény megvalósíthatósága érdekében, 

− a módosítással kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségeket a 2018. évi költségvetésből a 
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja, 

− felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 145/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási Közétkeztetési Nkft. alapító okiratainak módosítását és a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja,  
2. felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze a változás átvezetését a Szekszárdi 

Törvényszéknél,  
3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban szereplő dokumentum aláírására.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester és az ügyvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 146/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. támogatja a Tamási MTB Sport Club (cím: 7090 Tamási, Cser László u. 2., adószám: 18868474-2-17, 
képviseli: Péti Zoltán elnök) kérelmét, mely szerint a VP6-19.2.1.-83-3-17 Turisztikai fejlesztések, 
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turisztikai termékcsomagok kialakítása című felhívásra pályázatot kíván benyújtani  a „Tamási 
Velodrom turisztikai fejlesztése” címmel.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot valamint az érintett ingatlan – Tamási belterület 1418. hrsz. - használati szerződését 
aláírja, ezzel vállalja, hogy a használatra vonatkozó szerződést 2025. december 31. napjáig rendes 
felmondással nem szünteti meg, attól nem áll el.  

 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 147/2018. (VI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tamási 4547 hrsz alatti szőlő és 
gazdasági épület 2 db megnevezésű ingatlant a Tamási Térsége Turisztikai Egyesület (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48., képviseli: János Zsolt elnök) használatába adja a mellékelt használati szerződésben és 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerint, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
12/2018. (VI. 28.)  

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 2.126.297 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.839.619 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 286.678 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.387.992 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.828.812 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.559.180 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 10.807 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.272.502 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.421.242 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.421.242 E Ft-ra módosul. 

2. § 
A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
            a) pontjában írt általános tartalék összege 5.256 E Ft-ra, 

b) pontjában írt céltartalék összege 77.237 E Ft-ra módosul, melyből az 
7) alpontban feltüntetett későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett 
    céltartalék összege 9.477 E Ft-ra módosul.  

3. §. 
 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés b) pontja kibővül a következő alponttal: 
 
8) 385 E Ft-ot a 2018. évi bérkompenzációs előleg összege fedezetére  

4. §. 
(1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-8. számú mellékletei lépnek. 
(3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép, 
(5) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11.-16. számú mellékletei lépnek. 

 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell 
alkalmazni. 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin             
polgármester             jegyző 

 
Kihirdetve: Tamási, 2018. június 28. 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 


