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___________________________________ 

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

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 18.; a 21. és a 26/2019. (II. 27.), 
valamint a 41.; a 43.; a 45.; a 49. és az 57/2019. (III. 27.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2019. (IV. 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 60/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
(8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., képviseli: Sebők Angella cégvezető) által Tamási 
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közigazgatási területén végzett hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló 
beszámolót, s azt elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 61/2019. (IV. 30) 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 2018. évi ellátásáról 
szóló beszámolóját és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 62/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rászoruló 
Gyermekekért” Alapítvány 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 
és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 63/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tamási Városért” 
Közalapítvány 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 64/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Közös Víz- és 
Csatornamű Kft. tagja a Társaság 2018. évi beszámolóját 461eFt mérleg főösszeggel, -
27.385eFt adózás előtti eredménnyel és – 27.418eFt adózott eredménnyel elfogadja, a 
képződött -27.418eFt eredményt a Társaság eredménytartalékába helyezi. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 65/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Közös Víz- és 
Csatornamű Kft. tagja a Társaság 2019. február 28.-i tevékenységet lezáró 
beszámolóját 488eFt mérleg főösszeggel, -57eFt adózás előtti és adózott eredménnyel 
elfogadja, a képződött -57eFt eredményt a Társaság eredménytartalékába helyezi. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi önkormányzati 
közbeszerzésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján 
megtárgyalta a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló jegyzői 
beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú módosítását 
és azt a melléklet szerint jóváhagyja.  

Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2019. (IV. 30) 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 
hátrányos helyzetű tanulók támogatása (iskolai felszerelés, 
ruházat, tanulmányi kirándulás stb.): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Polgárőr Egyesület (Technikai eszköz fejlesztésre, 
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, Társalgó elnevezésű program költségeihez)): 

 
 
 
150 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (Rászoruló gyermekek részére téli 

ruhanemű vásárlása (35 pár téli cipő, 25 db télikabát): 

 
300 ezer Ft 

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

 
 
350 ezer Ft 

  

− Látássérültek Esélyegyenlőségéért Alapítvány (Fiatal, 
iskoláskorú és idős, beteg, rászoruló tagok támogatása): 

200 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
(Pántlika néptánc együttes 2019. évi munkájának 
támogatása (néptánc tábor ellátás, utazási költség, oktatók 
díja, viselet):  

 
 
350 ezer Ft 

  

− Tamási Art Alapítvány (KÉPversKÉP hagyományos 
képzőművészeti verseny költségeihez): 

100 ezer Ft 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Bringa Kupa 2019 
amatőr gyermek 6 fordulós kerékpárverseny 
megrendezéséhez): 

 
100 ezer Ft 
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− Tamási Kutyasport Egyesület (Működési költségekhez 
hozzájárulás (arculati elemek, üzemanyag költség, eszköz 
beszerzés, könyvelés, reprezentációs költségek): 

 
 
100 ezer Ft 

− „Iskola a Fenyves Alján” Alapítvány (TrachtTag - Népviselet 
Napja programjához anyagköltség, varratás költsége, 
eszközszükséglet és útiköltség):  

 
  80 ezer Ft 

− Tamási Fúvószenekarért Alapítvány (A Tamási Koncert-
Fúvószenekar külföldi fellépéséhez és működési költségeihez 
hozzájárulás): 

 
 
900 ezer Ft 

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

 
 
200 ezer Ft 

− Tamási Helytörténeti Alapítvány (Vörösterror - Fehérterror 
Tamási 1919. című helytörténeti könyv kiadása 
(nyomdaköltség, fotó közlési díj, stb.): 

 
 
140 ezer Ft 

− Tehetségért és Képességfejlesztésért Alapítvány (Látványos 
és élményszerű tudásszerzés - projekthetek költségei, 
versenyek nevezési díja, notebook vásárlásához 
hozzájárulás): 

 
 
150 ezer Ft 

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

 
300 ezer Ft 

− Tamási Romákért Civil Egyesület (XXI. Tolerancia Nap 2019. 
(fellépők díja, bérleti díjak, szolgáltatások díja, emléktárgyak 
költsége): 

 
 
300 ezer Ft 

− Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Az Egyesület 145 éves 
jubileumi ünnepségének költségeihez hozzájárulás): 

 
400 ezer Ft 

− Tamási Gimnáziumért Közalapítvány (Tamási lakóhelyű 
gimnazista diákok ösztöndíjtámogatása, iskolakezdési 
támogatás): 

 
1 800 ezer Ft 

− Tamási Szakképzéséért Alapítvány (Tamási lakóhelyű tanulók 
szakmai képzésének és az iskola tehetségfejlesztő 
munkájának támogatása): 

− Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány (A szabadidő hasznos 
eltöltése a Waldorf pedagógia nyári ünnepkörének mentén 
(nyárünnep): 

− Tamási Térsége Turisztikai Egyesület (Tamási 
turizmusfejlesztéséhez hozzájárulás (könyvelési díj): 

− A "Város Idős Lakosságáért" Alapítvány (Krisna-völgyi 
kirándulás Tamási város nyugdíjas lakossága számára): 

− Zöld Hangya Természet és Környezetvédő Egyesület (Zöld 
órák lebonyolításának, továbbképzések szervezésének, 
zöldítés költségeihez hozzájárulás): 

− Tamási Aranyalma Waldorf Egyesület (Waldorf kézműves és 
interaktív mese tábor költségeihez hozzájárulás): 

− Aktív Tamási Közhasznú Egyesület ("Légy Te is állatbarát!" 
programok költségeihez (állatorvos, előadók, marketing 
anyagok, túrák stb. költsége): 

 
1 800 ezer Ft 
 
 
150 ezer Ft 
 
 
100 ezer Ft 
 
100 ezer Ft 
 
 
100 ezer Ft 
 
100 ezer Ft 
 
 
100 ezer Ft 

−   

          Összesen: 9 120 ezer Ft 
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2) A 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret 9.000 
ezer Ft; 
A támogatások kifizetése utólagos, az elszámolás(ok) benyújtását – melyek végső határideje 
2019. október 31. – követően történik. 

3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve az elszámolásra 2019. október 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetői 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló, alábbiakban felsorolt ingatlanok bérleti díját, s 
azt az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítja meg azzal, hogy kiköti, hogy a 
bérleti szerződésekbe kerüljön kikötésre az, hogy a bérleti díj minden évben az infláció 
mértékével nő:  

 
 

BÉRLEMÉNY 
MEGNEVEZÉSE 

BÉRLEMÉNY 
CÍME, HRSZ. 

TERÜLET 
NAGYSÁGA 
(m2)  

 díj (Ft)  

építőipari 
telephely 

Építők útja 
32. 
2336. hrsz.  

100 26.400 

garázstelek Fenyves u. 
1667/2 

22 14.520 

garázstelek Gárdonyi G. 
u. 22. 
mögött 
696/8.  

17 11.220 

tűzifa 
kereskedés 

Hunyadi tér 
208/7 

400 105.600 

vend.ip.tev. Csokonai u. 
40.  
484 

40 52.800 

garázstelek Fenyves u.  
1667/1 

22 14.520 

gépkocsi 
telephely 

Rákóczi u. 
vége 
1181 

750 74.250 

üzlethelyiség Rákóczi u. 
vége 
1181 

64 6335 

gépkocsi 
telephely 

Rákóczi u. 
vége 
1181.  

250 57.750 

garázstelek Fenyves u.  
1667/4 

22 14.520 

rakodási 
terület 

Rákóczi u.-
Mátyás kir. 
u. 1188/2.  

73 24090 

kőműves 
telephely 

Rákóczi u. 
130. 
1182., 1181 
hrsz. 

1000 330.000 

garázstelek  Fenyves u. 22 14.520 
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1667/3.  

 
 

Az így elfogadott bérleti díjak a jövőben kötendő szerződések esetében 
alkalmazandóak.  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 71/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
átszervezési javaslatát, és azt támogatja. Az átszervezés értelmében új tagintézmény jön létre 
Szekszárdi SZC Kollégiuma Tagintézmény néven az alábbiak szerint:  

Név:   Szekszárdi SZC Kollégiuma Tagintézmény 
székhely:   7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 15. (maximális tanulólétszám: 128 fő)  
telephelyek:  7100 Szekszárd, Holub József utca 9. (maximális tanulólétszám: 143 fő)  

7200 Dombóvár, Pannónia utca 21. (maximális tanulólétszám: 120 fő)  
7200 Dombóvár, Arany János tér 21. (maximális tanulólétszám: 110 fő)  
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 44. (maximális tanulólétszám: 80 fő)  
7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8. (maximális tanulólétszám: 60 fő)  

 
Az Iskola elnevezése az alábbira módosul: Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma. Nappali tagozaton a felvehető tanulólétszám az 1180 helyett 1120 főre módosul. 
 
Határidő: értesítésre 15 nap 
Felelős:  polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 72/2019. (IV. 30) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. dönt arról, hogy a Pénzügyminisztérium (Belügyminisztériummal és Emberi 

Erőforrások Minisztériummal egyetértésben) kiadott Bölcsődei fejlesztési program 
pályázati kiírás elnevezésű felhívásra Bölcsőde építése hozzáépítéssel címmel 
(7090 Tamási, Béri B. Á. utca 1-3., hrsz: 694/10 ingatlanra) benyújtott 33/2019. 
(III. 18.) számú testületi határozattal jóváhagyott pályázatot visszavonja,   

2. dönt arról, hogy a TOP-1.4.1-19 jelű pályázat keretében Bölcsőde építése 
hozzáépítéssel - a meglévő városi óvoda - bölcsőde épület bővítése 2 egységes 
bölcsődei épületrésszel pályázatot nyújt be, 

3. felhatalmazza a polgármestert a TOP-1.4.1-19 jelű pályázat benyújtására, a 
pályázat lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerződések 
megkötésére; 

4. dönt arról, hogy a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a 
támogatás legfeljebb 15% mértékéig a pályázattal összefüggő, de támogatásból 
nem elszámolható költségek fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből 
biztosítja, amelyben benne értendő a tervek elkészítésének nettó 8.450.000,- Ft / 
bruttó 10.731.500,- Ft díja és a módszertani szakértő nettó 590.552,- Ft / bruttó 
750.000,-Ft díja is. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 73/2019. (IV. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

− a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 
módosítja a meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes 
megváltoztatása illetve a kertgazdasági területek településképi szabályai 
tárgyában,  

− felhatalmazza a polgármestert a Partnerség rendjének szabályairól szóló 7/2017. 
(III.31.) önkormányzati rendelet figyelembevételével a módosítással kapcsolatos 
eljárások lefolytatására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 74/2019. (IV. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. egyetért azzal, hogy a tamási Károlyi Mihály utca elnevezése Hirt Ferenc utca 

elnevezésre változzon; 
 
2. felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az utcában érintett lakosok véleményének 

kikéréséről és a bizottságok, majd képviselő-testület elé történő terjesztéséről 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről 
és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) rendelete (Ör.) 
alapján. 

 
Határidő:  90 nap 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 75/2019. (IV. 30.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Koppány TV műsor 
digitális módon történő terjesztésének díját (egyszeri 490.000,- Ft + ÁFA belépési díj, 
továbbá havonta 2807*8,- Ft + ÁFA díj) a Tamási Média Kft-től a Műsorterjesztési 
Megállapodás hatályba lépésének napjától átvállalja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 76/2019. (IV. 30.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tamási 318/A 
hrsz alatt megvalósuló Helyi termék logisztikai központ működtetésére a mellékelt 
együttműködési megállapodást köti a Mentor Tanácsadók és Partnereik Klubja Kft-
vel. 
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Határidő: 15 nap 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2019. (V. 2.)  

önkormányzati rendelete 
 

  a temetőről és temetkezésről szóló  

12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 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 temetőről és temetkezésről szóló 12/2010.(VIII. 30.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1.§-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
 
„(3) Tamási város területén lévő, lezárt köztemető: az Önkormányzat tulajdonában álló tamási 2561 hrsz alatti 
temető (a továbbiakban: miklósvári temető). A miklósvári temetőre a 15.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.„ 
 

2.§ 

Az Ör. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés és cím lép. 
 

„Miklósvári temetőre vonatkozó rendelkezések 

15.§ 

(1) A miklósvári temető lezárt köztemető, üzemeltetője az Önkormányzat. 
(2) A miklósvári köztemetőben temetés nem engedélyezhető, a temető nyitva tartására, a temetői munkára és 

sírgondozásra e rendelet 5. és 12.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 
 

3.§ 

Jelen rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Porga Ferenc                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester                           jegyző 

 
Kihirdetve: 
Tamási, 2019. május 2. napján 
      Gulyásné dr. Könye Katalin 
       jegyző 
Tamási, 2019. április 15. 
        Gulyásné dr. Könye Katalin 
          jegyző 
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