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TARTALOM 
 

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

Rendeletek ............................................................................... 6. oldal 

 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. november 27-ei munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 210/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 174/2019. (IX. 25.), a 178/2019. (IX. 
25.), a 183.; a 185.; a 186.; a 189.; a 190.; a 191.; a 192.; a 193. és a 194/2019. (X. 22.), 
valamint a 199.; a 201.; a 202.; a 205. és a 206/2019. (XI. 6.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 211/2019. (XI. 27.) 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 212/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta külkapcsolatokért 
felelős referensek munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 213/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Táj 
Önkormányzati Újságról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 214/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a médiareferens 
munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 215/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. dönt arról, hogy a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 

fenntartására Értény és Koppányszántó Községek Önkormányzataival kötött 
megállapodás 2019. december 31. napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetését kezdeményezi, amennyiben az teljes körűen nem jön létre, úgy a 
megállapodást 2019. december 31. napjára felmondja; 

2. a Tamási Közös Önkormányzati Hivatalt 2019. december 31. napjával 
jogutódlással megszünteti; 

3. az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására 2020. január 1. napjával Tamási Polgármesteri 
Hivatalt hoz létre; 

4. a 4. pont szerint létrejövő Tamási Polgármesteri Hivatal létszámát 39,5 főben 
határozza meg; 

5. közös megegyezés esetén a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 
megszüntetésére vonatkozó megállapodást, a megszüntető és alapító okiratot a 
melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására, valamint a pénzügyi 
elszámolásra felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: 2019. december 12., illetve december 31. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 216/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

a) a Tamási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrendjét) 
2020. január 1. napjával a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 

 
b) utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedések megtétele, a 

kiadmányozási utasítás módosítása iránt intézkedjen. 
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Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: a jegyző  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei 
Kormányhivatal TOC/24/484-7/2019. számú végzését a tanyagondnoki szolgálat 
vonatkozásában lefolytatott szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokkal 
kapcsolatosan, s a hiányosságok megszüntetése érdekében a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának kiegészítését, 
valamint nyilatkozik, hogy a tanyagondnok által vezetett tevékenységnapló megfelel a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírásainak.  
 
Határidő:  értelemszerű  
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a DÁM Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának 5.3. pontja értelmében megtárgyalta és a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a társulási megállapodás módosítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 10. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2019. évi környezeti 
állapotjelentését, illetve a környezetvédelmi cselekvési program értékelését elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról a 
megyei szintű tervek jóváhagyását követően gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Porga Ferenc polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020. 
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 2020. évi 
költségvetésében vállalja. 
 
Határidő:  az ellenőrzések végrehajtása 2020. december 31. 
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Felelős:  a jegyző 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy 

1. a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot pénzügyi nehézségei miatt, a nemzetiségi 

önkormányzat által alkalmazott 4 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékainak 

folyamatos finanszírozására legfeljebb 700.000 (azaz Hétszázezer) forint 

visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesíti, és a mellékelt támogatási 

szerződést jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. felhatalmazza a polgármestert a „Bölcsőde építése hozzáépítéssel - a meglévő 

városi óvoda - bölcsőde épület bővítése 2 csoportos bölcsődei épületrésszel” 
pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés előterjesztésben részletezettek 
figyelembevételével történő megkötésére;  

2. dönt arról, hogy a pályázat megvalósításához – amennyiben az szükséges – a 
támogatás 10 % mértékéig a pályázattal összefüggő, de támogatásból nem 
elszámolható költségek fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből 
biztosítja; 

3. dönt arról, hogy az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat (hozzávetőlegesen 
200.000 Ft) - amennyiben az szükséges - saját költségvetéséből biztosítja 

4. tudomásul veszi, hogy a fenntartási kötelezettséggel járó időtartam: 5 év; 
5. tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatási módja: utófinanszírozás; 
6. tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívásokban, TSZ mellékletekben rögzített 

vállalások, műszaki-szakmai előírások teljesítését; 
7. felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz szükséges beszerzési, 

közbeszerzési eljárások lefolytatására, vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Tamási Város 
Önkormányzata és Simon Gáborné (születéskori neve: Kovács Gyöngyi, an.: Horváth 
Mária) között 2012. június 1. napján a Tamási külterületi 01071/5. hrsz. alatt felvett, 
gyep, legelő művelési ágú, összesen 1 ha 906 m² térmértékű ingatlan 3287 m² 
térmértékű szántó részére létrejött bérleti és adásvételi előszerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik.  
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Határidő:  2019. december 15.  
Felelős:  polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Tamási 
belterület 394. hrsz alatti, összesen 651 m2 térmértékű ingatlant bruttó 4250,- Ft/m2 
áron, összesen 2.766.750,- Ft összegben megvásárolja.  
 
Határidő:  tulajdonosok értesítésére 15 nap 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2019. (XI. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségébe történő belépés mellett dönt, 2020. január 1. napjával. A 
képviselő-testület mindenkori költségvetésében vállalja az állandó lakosonként 20,- Ft 
összegű éves tagdíj megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
fentiekre vonatkozó Belépési nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
17/2019. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 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 Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő lép: 

„(2) Az önkormányzat hivatala: Tamási Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal).” 
 

2.§ 
(1) Az SZMSZ 48. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:  

(1) A polgármester pályázat útján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt és gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. 

(2) Az SZMSZ 49. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:  

(1) A polgármester pályázat útján, a jegyző javaslatára határozatlan időre nevezi ki az aljegyzőt. Az 
aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 

 
3.§ 

Az SZMSZ 50.§ és 51.§ helyébe valamint az 50.§-t megelőző fejezetcím helyébe a következő lép: 

 
„POLGÁRMESTERI HIVATAL  

50.§ 
(1) A testület Tamási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) elnevezéssel egységes hivatalt hoz 

létre, az önkormányzat működésével, a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
 

(2) A hivatal szervezeti tagozódása: 
a) Hatósági Iroda 
b) Titkársági Iroda 
c) Pénzügyi Iroda 
d) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda. 

 
(3) A hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza. 

51.§ 
(1) A hivatal vezetője a jegyző, belső szervezeti egységei az irodák (továbbiakban: szervezeti egységek), 

amelyek élén osztályvezető besorolásúnak minősülő vezető beosztású irodavezetők (továbbiakban: 
szervezeti egység vezető) állnak. A szervezeti egység vezetőt a jegyző nevezi ki határozatlan időre, vagy 
bízza meg határozott időre. 
 

(2) A szervezeti egység vezetőjének kinevezése vagy megbízása hiányában, illetve akadályozatás esetén a 
szervezeti egység vezetésének feladatát a jegyző látja el. 

 



 7

(3) A titkársági iroda az aljegyző közvetlen irányítása alá tartozik.” 
4.§ 

Az SZMSZ 
(1) 18. §(1) bekezdésében szereplő „Csoportján” szövegrész helyébe „Irodáján” szöveg, 

(2) 49.§ (2) bekezdésében szereplő „osztály„ szövegrész helyébe „iroda” szöveg, 

lép. 
5.§ 

(1) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
6.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 
 
   Porga Ferenc        Gulyásné dr. Könye Katalin 
   polgármester       jegyző 

 
Kihirdetve:  
Tamási, 2019. november 28. napján. 

       Gulyásné dr. Könye Katalin 
         jegyző 

 
1. melléklet a 17/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
Tamási Város Önkormányzata fenntartásával működő intézmények 

 
Tamási Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények: 
1. Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde; 
2. Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Városi Könyvtár; 
 
DÁM Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő intézmény: 
1. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja 
 
 
2. melléklet a 17/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

 
1. Tamási Innovációs Központ Nonprofit Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
2. Építő- és Városüzemeltető Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
3. Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
4. Tamási Agrárgazdasági Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
5. Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
6. Tamási Média Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 
7. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (tulajdoni hányad: 10 eFt névérték) 
 

*** 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet 

31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 


