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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 29-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 74/2018. (IV. 25.) a 25/2019. (II. 27.), 
52.; az 53/2019. (III. 27.), valamint a 68.; a 71.; a 76. és a 77/1019. (IV. 30.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 85/2019. (V. 29.) 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 86/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Városi 
Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, és 
azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Agrárgazdasági 
és Szolgáltató Kft. 2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolóját és azt 
jóváhagyja. 
 
Felelős: az ügyvezető 
Határidő:   értelemszerűen 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Építő-és Városüzemeltető Kft. 
100%-os tulajdonosa 
 
- a társaság 2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról, a 2018. évi 

lakásgazdálkodásáról és a temető üzemeltetéséről szóló beszámolóját, valamint a 
mérlegbeszámolót megtárgyalta és azt elfogadja; 

 
- megtárgyalta és tudomásul veszi az ügyvezető tájékoztatását a jegyzett tőke, saját 

tőke arányára vonatkozóan, tekintettel azonban arra, hogy a Ptk. 3:189.§ (1) 
bekezdésben foglalt körülmények nem állnak fenn, azaz a saját tőke nem csökkent 
sem a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá, sem a törzstőke 
felére, így pótbefizetés előírásáról nem határoz. 

  
-   felkéri az ügyvezetőt, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet  a cég tartozásának 

kezelésére, amelyet nyújtson be a polgármesternek.  
 
Felelős: az ügyvezető 
Határidő: azonnal, illetve az intézkedési terv elkészítésére 30 nap 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 
Közétkeztetési Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., ügyvezető: Varga-Pintér 
Rudolf) 2018. évi munkájáról és 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt 
elfogadja. 
 
Felelős: ügyvezető 
határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Média Kft. 100%-os 
tulajdonosa 
- a társaság 2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolóját 

megtárgyalta és azt elfogadja; 
- határoz a társaság részére 260.000,- Ft összegű pótbefizetéséről. 
 
Felelős: az ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a geotermikus 
energiaszolgáltatásra vonatkozó beszámolót és azt elfogadja. 
A geotermikus fűtési energia 2020. évre vonatkozó általános díját nettó 3.200,- Ft/GJ-
ban állapítja meg. 
 
Határidő: a megrendelők kiértesítésére: 2019. június 15. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 29.) munkájáról és 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, és azt elfogadja.  
 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 93/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 94/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. a Tamási Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 3. számú 

módosításáról szóló szerződést és megállapodás 3. számú módosításáról szóló 
szerződést, valamint a Pécsi Egyházmegyével kötött használati jogot alapító 
szerződés 2. számú módosítását tartalmazó szerződést megszünteti,  

2. az 1. pontban hivatkozott szerződéseket a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja,  

3. felhatalmazza a polgármestert a megszüntető szerződések aláírására. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 95/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. dönt arról, hogy a Tamási 318/A. hrsz alatt felvett ingatlanon kialakított Helyi 

Termék Logisztikai Központot az önkormányzat tulajdonában lévő Tamási 
Közétkeztetési Nkft. (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) használatába adja a 
mellékletben szereplő szerződésben foglalt feltételekkel; 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. június 15. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 96/2019. (V. 29.) 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 2. számú módosítását, valamint az üzemeltetési szerződés 
3. számú módosítását.  

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  
 
Határidő:  2019. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 97/2019. (V. 29.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tamási és 
Környéke Szociális Központ által ellátott házi segítségnyújtás - személyi gondozás - 
alapszolgáltatás esetében az ellátotti létszámot Tamási Rákóczi u. szám alatti 
székhelyen 35 főről 42 főre emeli.  
Felkéri a DÁM Önkormányzati Társulást, hogy a szolgáltató nyilvántartást módosítsa a 
fentiek szerint. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   DÁM Önkormányzati Társulás értesítésére 15 nap 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §.-ában 
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása. 
 
1.§ 

 
  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 4.152.632 E Ft bevételi és 
b) 2.412.248 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 
 a) a költségvetési bevételeket 1.844.150 E Ft összegben, 
 b) a költségvetési kiadásokat 2.381.848 E Ft összegben, 
 c) a költségvetési hiányt 537.698 E Ft összegben hagyja jóvá. 
  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 
 a) a finanszírozási bevételt 2.308.482 E Ft összegben, 
 b) a finanszírozási kiadást 30.400 E Ft összegben, 
           c) a finanszírozási többletet 2.278.082 E Ft összegben hagyja jóvá. 
 

2.§ 
 
A képviselő-testület 
  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat 
csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
  (4) az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a pénzeszközök változását a 20. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 
3.§ 

 
  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 
  (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt 
terhelő kötelezettségeket teljesítsék. 

 
MÁSODIK RÉSZ 

 
Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 
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4.§ 
 

  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
  (2) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású 
támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött 
felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

 
5.§ 

 
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

 
HARMADIK RÉSZ 

 
Záró rendelkezés 

 
6.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 

  Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester         jegyző 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2019. május 30. 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 


