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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. október 31-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 97/2018. (V. 17.), a 167.; a 173.; a 174. és a 
175/2018. (VIII. 29.), valamint a 196.; a 198.; a 203.; a 204.; a 205.; a 212.; és a 2132018. (IX. 26.) 
számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2018. (X. 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 221/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 30. § (10) bekezdése alapján az 
alábbi döntést hozza: 
 
Tamási Város Településfejlesztési koncepciójával kapcsolatosan beérkezett véleményeket Tamási Város 
Képviselő-testülete megismerte és a jelen határozat mellékletében szereplő válaszokkal egyetért, azt 
elfogadja, a véleményezési eljárást lezártnak tekinti. 
 

2018. október 31.                          IX. évfolyam 9. szám 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9/A § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése felhatalmazásával 
élve az alábbi döntést hozza: 
 
− Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tamási város településfejlesztési koncepcióját a 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
− felkéri a Polgármestert, hogy azt a jogszabályban rögzített módon tegye közzé illetve küldje meg az 

illetékes szerveknek. 
 
Településfejlesztési koncepció: 1. melléklet 

 
Határidő: azonnal, illetve 5 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2018. évi környezeti állapotjelentését, illetve a 
környezetvédelmi cselekvési program értékelését elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról a megyei szintű tervek 
jóváhagyását követően gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Építő-és Városüzemeltető Kft. (7090 Tamási, 
Szabadság u. 11., ügyvezető: Miklós Károly) Alapítója  

- a Kft. Alapító okiratának 7. pontja alapján jóváhagyja, hogy a Kft. a tulajdonában álló tamási 
1554/6 hrsz-ú, összesen 1524 m2 térmértékű ingatlant 1785,- Ft/m2+ÁFA vételáron értékesítse; 

- utasítja az ügyvezetőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított három munkanapon belül a 
döntésről tájékoztassa a felügyelő bizottság elnökét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester és az ügyvezető. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 245/2017. (XI. 29.) számú 
határozatával jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos megállapodás módosítására. 
 
Határidő: a módosításra: azonnal, az ellenőrzések végrehajtására 2018. december 31. 
Felelős: a jegyző  
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 226/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadta a Dám Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításait, és felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 227/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testület feladat- és 
hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolót és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 228/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy megrendeli a közétkeztetési feladatok, 
azon belül is az étkezések igénylésének és fizetésének hatékonyabbá tétele érdekében a Quadro Byte Zrt-
től az un. menzarendszert és vállalja a fél év után felmerülő havi felügyeleti díjat, amelynek összege 
32.500,- Ft. 
Felhatalmazza a polgármester a rendszer bevezetéséhez szükséges szoftver 570.000,- Ft értékben történő 
megrendelésére és a rendszer éles bevezetésére 2019. január 1. napjától. 
 
Határidő: megrendelésre: 5 nap, bevezetésre: 2019. 01. 01.  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 229/2018. (X. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy Tamási város külkapcsolatainak 
ápolása és építése céljából 2018. november 1. napjától négy fő külkapcsolatokért felelős referenst 
alkalmaz megbízási jogviszony keretében 2018-ban 12.000,- Ft/hónap megbízási díj ellenében, azzal, 
hogy a megbízási díj összegét a következő években a költségvetési rendelet tartalmazza. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a külkapcsolatokért felelős referensekkel megbízási 
szerződést kössön. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2018. (X. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− tudomásul veszi, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú, földutak stabilizálása, erőgép beszerzése 
tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása további 750.000 Ft 
többletköltséggel jár, 

− a többletköltség összegét a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja, 

− felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Porga Ferenc polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
16/2018. (XI. 5.)  

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 2.127.887 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.916.626 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 211.261 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.549.662 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.907.534 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.642.128 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 9.092 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.430.867 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.582.912 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.582.912 E Ft-ra módosul. 

2. § 
 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
            a) pontjában írt általános tartalék összege 1.507 E Ft-ra, 

b) pontjában írt céltartalék összege 82.068 E Ft-ra módosul, melyből a/az 
7) alpontban feltüntetett, későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett 
    céltartalék összege 6.047 E Ft-ra módosul.  

3. §. 
 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés b) pontja kibővül a következő alpontokkal: 
 
10) 11.136 E Ft-ot a TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére  
11) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft-től kapott teljesítési biztosíték összegének 
      elkülönítésére 

4. §. 
 

(1) A Ktr. 1.-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 13.-19. 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. november 5. napján. 
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              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                    jegyző 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
17/2018. (XI. 5.)  

önkormányzati rendelete 
 

a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló 
14/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) és  
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati 
rendelet 38. § a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló 
14/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)  3.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi 
c) ponttal: 
 
(3.§ (1) Díjmentesen használhatják a fizető parkolóhelyeket:… ) 
 
„c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsik, amelyek a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály alapján 
világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkeznek.” 

 
4.§ 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Porga Ferenc                Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester                       jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
 
Tamási, 2018. november 5. 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 


