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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. december 19-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 253/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 192.; a 199. és a 202/2018. (IX. 26.), a 237.; a 238. és 
a 239/2018. (XI. 19.), valamint a 242/2018. (XI. 28.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 254/2018. (XII. 19.) 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 255/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. szakaszának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján az önkormányzat 2019. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervét a melléklet szerint 
megállapítja. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 256/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város Önkormányzatának 2018-
2023. közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját, valamint a hozzá tartozó Intézkedési 
Tervet és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 257/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 
alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 258/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közétkeztetési Nkft-vel „Közétkeztetési 
feladatok ellátására” 2013. május 29. napján kötött megállapodást a melléklet szerint módosítja (7. 
számú módosítás). 
 
Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2018. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 259/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi belső 
ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri a belső ellenőrzési feladat ellátását 
a Dám Önkormányzati Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, melyhez a szükséges 
önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2019. évi költségvetésében vállalja. 
 
Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2019. december 31. 
Felelős: a jegyző  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 260/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja és a melléklet szerint elfogadja.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 261/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
− dönt arról, hogy a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja a Philips CityTouch szoftver 

üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat,  
− felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 262/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Atomerőművek Elhelyezésére Szolgáló Területek 
Egyesülete (ATR AESz) Alapítvánnyal a melléklet szerinti együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 263/2018. (XII. 19.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

− a Tamási belterület 2563/5 helyrajzi számú telket 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 a lakópark megvalósíthatósága érdekében, 

− a módosítással kapcsolatos esetlegesen felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetés terhére 
biztosítja, 

− felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2018. (XII. 20.)  

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 2.229.571 E Ft-ra, 
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.953.455 E Ft-ra, 
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 276.116 E Ft-ra, 
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.651.346 E Ft-ra, 
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.941.578 E Ft-ra, 
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.709.768 E Ft-ra, 
c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 2.421.775 E Ft-ra, 

 ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 11.877 E Ft-ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.433.652 E Ft-ra, 
             g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.684.596 E Ft-ra, 
   h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.684.596 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

A Ktr. 9. § (1) bekezdés  
            a) pontjában írt általános tartalék összege 263 E Ft-ra, 

b) pontjában írt céltartalék összege 81.318 E Ft-ra módosul, melyből a/az 
7) alpontban feltüntetett, későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett 
    céltartalék összege 5.297 E Ft-ra módosul.  

 
3. §. 

(1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek. 
(2) A Ktr. 111-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 10-11. számú mellékletei lépnek. 
(3) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-17. 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. december 20. 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 


