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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. június 26-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 110/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 123/2018. (V. 30.) a 75. és a 83/2019. 
(IV. 30.), valamint a 91.; a 94.; a 95.; a 97.; a 98.; a 99.; a 100.; a 101. és a 103/2019. (V. 
29.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 111/2019. (VI. 26.) 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 112/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Rendelőintézet 
működéséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 

2019. június 26.                         X. évfolyam 6. szám 



 2

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 113/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) üzemeltetői tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 114/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi közbeszerzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal módosítja és a melléklet szerint elfogadja.  
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  a polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 115/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesternek javasolja, hogy 
- a 7090 Tamási, Eötvös J. u. 20. (hrsz. 27) parókia épület homlokzatának 

felújítására a Tamási Református Egyházközség részére 600.000.- Ft összegű 
támogatást ítéljen oda a pályázatban meghatározott helyi védett érték 
felújításának támogatására; 

- felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti feltételek - és a 3/2006. 
(I. 26.) számú önkormányzati rendelet- figyelembevételével a támogatási 
szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 116/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal épület fűtéskorszerűsítésének bruttó 

4.427.931 Ft költségét jóváhagyja. 

2. A Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete által a 2019-es évi 
költségvetésében a hivatal épületének fűtéskorszerűsítésére jóváhagyott bruttó 
3.000.000 Ft feletti -bruttó 1.427.931 Ft –további költséget vállalja. 

 
3. hozzájárul a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos beszerzések lefolytatásához, 

szerződések megkötéséhez és a kivitelezéshez. 
 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 117/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. A 7090 Tamási, Dózsa György u. 18-22. szám alatti Rendelőintézetben lévő 

felvonó berendezés bruttó 1.048.525 Ft javítási összegének 23,74%-át, azaz bruttó 
248.920 Ft költségét vállalja. 

 
2. hozzájárul a Rendelőintézetben lévő felvonó berendezés javításával és kiadásaival 

kapcsolatos eljárások lefolytatásához. 
 
Határidő: 30 nap  
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 118/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Dél-Balatoni és Sió-
völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium által az ISPA/KA 
2002/HU/16/P/PE/018. azonosító számú hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó 
használati díj és járulékai megfizetése tárgyában az NHSZ Zöldfok Zrt. ellen a 
Konzorcium által indított peres eljárásban a válaszirat elkészítésének valamint az 
ordacsehi és balatonkeresztúri hulladékkezelő telepekkel kapcsolatos birtokper 
ügyvédi munkadíj tamási lakos egyenértékre eső részét, azaz 150.549,- Ft+ÁFA 
összeget, megfizeti a Konzorcium részére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az átutalás iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 119/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

− támogatja, hogy a Tamási 65. számú főút és a 0249/21 hrsz-ú út csatlakozásának 
biztosítása kapcsán tanulmányterv készüljön,  

− a tanulmányterv készítésével kapcsolatos 1.800.000 Ft+áfa költséget Tamási Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék terhére 
biztosítja.  

− felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 120/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási, 2584/2 
helyrajzi számú ingatlanra tervezett fejlesztési céllal jelen tárgyalásos eljárás 
keretében nem kíván foglalkozni. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 121/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a tamási belterület 840 és 841 helyrajzi számú ingatlanoknak a Szentháromság tér 

elnevezést adja 2019. augusztus 1. napjával; 
 
2. a tamási belterület 821/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Szabadság 

utca 25. elnevezést Szentháromság tér 1. elnevezésre módosítja 2019. augusztus 
1. napjával; 

 
3. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a testület döntésének Tamási Város 

Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) rendelet alapján történő 
közzétételéről, az érintettek értesítéséről; 

 
4. felkéri továbbá a polgármestert, hogy gondoskodjon az utcanév-tábla 

elhelyezéséről; 
 
5. valamint felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  2019. július 31. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 122/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete komplex fizikoterápiás készülék 
megvásárlásáról dönt a tamási Dr. Várady János Rendelőintézet fizioterápiás és 
reumatológiai szakrendelésének részére. A készülék 169.000,- Ft összegű ellenértékét 
120.000,- Ft összegben célzott adományból, 49.000,- Ft összegben az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséből biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 123/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a tamási Károlyi Mihály utca elnevezést Hirt Ferenc utca elnevezésre módosítja 

2019. augusztus 1. napjával; 
 
2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a testület döntésének Tamási Város 

Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és az 
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elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (VIII. 29.) rendelet alapján történő 
közzétételéről, az érintettek értesítéséről; 

 
3. felkéri továbbá a polgármestert, hogy gondoskodjon az utcanév-táblák cseréjéről; 
 
4. valamint felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  2019. július 31. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 124/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Rászoruló 
Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagi tisztségének betöltését, és az alapítvány 
Alapító okiratának III. fejezet 14.) pontja alapján, a III. fejezet 19.) alpontjára 
tekintettel, az alapítvány kuratóriumi tagjának határozatlan időre Furján Katalin Anett, 
7090 Tamási, Cser László u. 21. és Maurer Éva, 7090 Tamási, József Attila ltp. 5/C. 
szám alatti lakost választja meg.  
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  a polgármester és a jegyző 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 125/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. megtárgyalta a Rászoruló Gyermekekért Alapítvány alapító okiratainak módosítását 

és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,  
2. felkéri a jegyzőt, hogy kezdeményezze a változás átvezetését a Szekszárdi 

Törvényszéknél,  
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő dokumentum aláírására.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a polgármester és a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 126/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Építő- és Városüzemeltető Kft. 
alapítójaként  

1. az alapító okirat 6. pontjában előírt jóváhagyást az 1554/6. hrsz. alatti, összesen 1524 

m2 térmértékű ingatlan bruttó 1651,- Ft /m2 áron történő értékesítéséhez – a 

mellékelt felügyelő bizottsági jegyzőkönyv figyelembe vételével – megadja.  

2. felhatalmazza az ügyvezetőt az adásvételi szerződés aláírására.  

 
határidő:  aláírásra 30 nap. 
felelős:  az ügyvezető 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 127/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
- támogatja, hogy a Tamási, Adorjánújtelep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú 

engedélyes tervdokumentáció készüljön,  
- az engedélyezési tervdokumentáció készítésével kapcsolatos költséget Tamási 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő fejlesztési céltartalék 
terhére biztosítja.  

- felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladat közbeszerzési eljárásának 
lefolytatására és 2.500 eFt+áfa ajánlati ár alatt a szerződés megkötésére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 128/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

1. Tamási Város Önkormányzata létszámkeretét 2019. július 1. napjával 1 fővel bővíti a 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción; 

2. a munkavállaló bérét, illetve annak járulékait a 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja; 

3. utasítja a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról az 1-2. 
pontban foglaltak figyelembevételével intézkedjen. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 129/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) 
bekezdés b) pontja, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése 
alapján az alábbi döntést hozza: 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
2. számú mellékletének szempontjait figyelembe véve úgy határozott, hogy a 
településrendezési terv 2019. évi módosításaira vonatkozóan környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem írja elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 130/2019. (VI. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
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1. a Tamási 2009 FC részére 808.989,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az MLSZ a ki/JH01-22652/2018/MLSZ számú határozatával jóváhagyott 
„120 személyes mobil lelátó telepítése” támogatásának önrészéhez; 

2. az FC a támogatást kizárólag az 1. pont szerinti támogatási célra használhatja fel, 
valamint a támogatásból beszerzésre kerülő mobil lelátót kizárólag a Tamási 
belterület 2127 hrsz. alatti használatában lévő önkormányzati tulajdonú 
sporttelep ingatlanon használhatja; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja. 
 
Határidő:  30 nap 
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 


