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Határozatok ............................................................................ 1. oldal 

 
___________________________________ 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 9-ei rendkívüli képviselő-testületi 
ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2019. (I. 9.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a biomassza fűtőmű üzemeltetése 
érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy 
 
az üzemeltetéshez szükséges mennyiségű frakcionált faaprítékot a szükséges 
mennyiségben megrendelje, annak költségeit a 2019. évi költségvetés terhére 
biztosítsa.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 30-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2019. (I. 30.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 76/2018. (IV. 25.), a 148.; a 149. és a 
154/2018. (V. 27.), a 185/2018. (VIII. 29.), a 193.; a 206. és a 215/2018. (IX. 26.), a 
217/2018. (X. 15.), a 222.; a 225.; a 226.; a 229.; a 231.; a 232. és a 233/2018. (X. 31.), a 
245.; a 246.; a 247.; a 248. és a 249/2018. (XI. 28.), a 250.; a 251. és a 252/2018. (XII. 3.), 
a 258.; a 260.; a 264. és a 268/2018. (XII. 19.), valamint az 1. és a 2/2019. (I. 9.) számú 
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lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2019. (I. 30.) 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 5/2019. (I. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek (1131 Budapest, Topolya u. 4-8., képviseli: Rédei József 
ügyvezető) a Tamási Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját és 
az elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2019. (I. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Művelődési 
Központ és Könnyü László Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámolót és azt 
elismeréssel elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2019. (I. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
− felhatalmazza a polgármestert a mellékelt városüzemeltetési megállapodás 

aláírására, 
− javasolja, hogy a „Közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések 

üzemeltetéséről, karbantartásáról” szóló szerződés kerüljön módosításra, 
mégpedig úgy, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kandeláberek 
üzemeltetésére és karbantartására is kiterjedjen változatlan feltételek mellett,  

− javasolja, hogy az önkormányzat az ÉVÜ Kft-vel kötött 428B típusú (forg. rendsz.: 
YIH 990) kotrógép üzemeltetési szerződését mondja fel, az üzemeltetést egy fő 
foglalkoztatásával oldja meg, 

− támogatja, hogy az ÉVÜ Kft. 2018. január 1. napjától 1000 Ft/óra díjat fizessen a 
kezelésében maradt kotrógép üzemeltetési jogáért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2018. (I. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Nkt. 50. § (8) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljárva megtárgyalta a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
felvételi körzeteiről szóló javaslatát, s azzal – a melléklet szerinti tartalommal – 
egyetért.  
 
Határidő: értesítésére február 15.  
Felelős:  polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2018. (I. 30.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda 

és Bölcsőde fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(2) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. §-ában foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg: 

 
1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe. 
 
2. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 csoport 
 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 
 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 
 Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ szerint, 

azaz óvodában 6 30 – 17 00, 
 bölcsődében 6 30 – 17 00 , , zárva tartás időpontja: 2019. július 22-26.  
 
5. Az óvodai beiratkozás időpontja: 
 2019. április 29-30. 7:00-17:00 óra között 
 
6. A bölcsődei beiratkozás időpontja 
 2019. május 2. 7:00-17:00 óra között 
 
7. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott hirdetményben 

foglaltak szerint. 
 
II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

melléklet szerinti beiratkozási hirdetmény valamint az óvodai, bölcsődei felvételi 
körzet és nyitvatartási idő közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2018. (I. 30.) számú 
határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 

kódszámú, a „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése” című 

projekthez kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert, hogy a „”Tamási város 

ökoturisztikai fejlesztése” című, 1.2.1-15-TL1-2016-00013 kódszámú pályázat 

keretében Látogatóközpont és Túrapont kialakítása, vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárását követően a 

vállalkozási szerződéseket aláírja és a szerződéskötéssel felmerülő különbözet 

összegét - nettó 21.130.039,- Ft és bruttó 26.835.150,-Ft - a hiányzó fedezetet 

ráemelésből, vagy saját forrásból (önerőként költségvetéséből vagy hitelből 

biztosítja), TSZ módosításból biztosítja, illetve a tartalék sorról - az ott szereplő 

nettó 3.070.085,-Ft és bruttó 3.899.008,-Ft összeg - való átcsoportosítással. 
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2. Amennyiben a tartalék sorról való összeg építési sorokra való átcsoportosítását a 

Közreműködő Szervezet nem hagyja jóvá, úgy az az összeg is önerőként merülne 

fel, amely fedezetét önerőként költségvetéséből vagy hitelből biztosítja. 

3. A projekthez szükséges „Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

költségei” kapcsán a hozzávetőlegesen (bruttó) 1.000.000,- Ft fedezetet 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: a polgármester  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet 
31. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 


