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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

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

 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. december 18-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 229/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 72/2019. (IV. 30.), a 123/2019. (VI. 
26.), a 148/2019. (VIII. 28.), a 209/2019. (XI. 21.), valamint a 217.; a 218.; a 221.; a 222. és 
a 225/2019. (XI. 27.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2019. (XII. 18.) 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 231/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 

2019. december 19.                         X. évfolyam 11. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. szakaszának 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2020. évi egységes 
szerkezetbe foglalt munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 232/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú 
önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 233/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. dönt arról, hogy az önkormányzat sport-, ifjúsági és szabadidős feladatainak 

ellátására a Tamási Innovációs Központ Nkft-vel kötött együttműködési 
megállapodást közös megegyezéssel 2019. december 31. napjával megszünteti; 

2. az 1. pont szerinti feladatok ellátására a Tamási Szabadidő és Sport Egyesülettel 
megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal 2020. január 1. napjával 
határozatlan időre; 

3. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 234/2019. (XII. 18.) 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:  polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 235/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

− kijelenti, hogy a 2019. november 12.-én Tamási Város Önkormányzata tulajdonát 
képező Tamási, Szabadság u. 54. szám alatti 356 helyrajzi számú ingatlanon 
bekövetkezett káresemény (pinceomlás okozta útburkolat beszakadás) 
helyreállításának költsége 6.291.580.- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat 
saját erőből csak részben tudja biztosítani.  

− Pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium „Vis maior” keretéből - 10%-os mértékű 
önerő biztosítása mellett - támogatás igénylésére a következők szerint: 
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Megnevezés 
2019.és 
2020. év 

% 

Saját forrás 
(biztosítási összeg 
nélkül) 

629.158 
Ft 

10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás  0 Ft 0 

Vis maior támogatási 
igény 

5.662.422 
Ft 

90 

Források összesen 
6.291.580 
Ft 

100 

 

− Nyilatkozik arról, hogy az adott káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem 
rendelkezik, ezért biztosítási összeget sem igényelt; 

− Támogatás megítélése esetén vállalja a károsodott ingatlan költséghatékonyság és 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; 

− Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – 
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni; 

− Nyilatkozik arról, hogy a károsodott vagyonelem az önkormányzat 
telelpülésüzemeltetéssel kapcsolatos (helyi közutak és tartozékainak fenntartása) 
kötelező önkormányzati feladatának ellátását szolgálja. 

− A saját forrás összegét a Tamási Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendeletében szereplő fejlesztési 
céltartalék terhére biztosítja.  

− Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 236/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, 

− hogy Tamási Város Önkormányzata tulajdonát képező Tamási, Szabadság u. 54. 
szám alatti 356 helyrajzi számú ingatlanon bekövetkezett káresemény 
(pinceomlás okozta útburkolat beszakadás) helyreállításának 6.291.580.- Ft-os 
költségeit – amennyiben nincsen rá pályázati forrás – a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

− Felhatalmazza a Polgármestert a műszaki dokumentáció elkészíttetésére és a 
kivitelezés szükség szerinti megrendelésére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Porga Ferenc polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 237/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sportok Háza létesítmény 
üzemeltetésével kapcsolatban dönt arról, hogy 
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- 1 fő teljes állású létesítményfelelőst alkalmaz, 
- 1 fő teljes, vagy 2 fő részmunkaidős (4-4 órás) takarítót alkalmaz, 
- 1 fő teljes állású karbantartót alkalmaz 
2020. január 1. napjától, amelyhez a szükséges fedezetet költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 238/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a 209/2019. (XI. 21.) számú 
határozatát visszavonva – dönt arról, 

− hogy Tamási Város Önkormányzata a „Helyi sajátosságok” program keretében 
kiegészítő támogatást igényeljen, amit haszongépjármű beszerzésére fordít, 

− a kiegészítő támogatás maximum 3,9 millió Ft önrészét a 2019. évi költségvetés 
terhére vállalja, 

− felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására, beszerzési eljárások 
lebonyolítására, szerződések megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 239/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közétkeztetési Nkft-vel 
„Közétkeztetési feladatok ellátására” 2013. május 29. napján kötött megállapodást a 
melléklet szerint módosítja (8. számú módosítás). 
 
Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2019. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 240/2019. (XII. 18.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. 1 fő városüzemeltetési referenst alkalmaz szükség szerint az önkormányzat és a 
hivatal városüzemeltetési feladatainak irányítására, a városüzemeltetésben részt 
vevő szereplők (önkormányzati, külső cégek, az önkormányzat és a hivatal) 
koordinálására, a lakosság megfelelő tájékoztatására; 

2. 1 fő köznevelési referenst alkalmaz igény szerint a Tamási Katolikus Oktatási 
Negyed kialakításának koordinálására, az önkormányzat, a Pécsi Egyházmegye, a 
Tankerület közötti kapcsolattartásra, az ezzel összefüggő kommunikációra; 

3. az 1. és 2. pont szerinti referensek megbízási díját bruttó 200.000,- Ft/hó 
összegben határozza meg; 

4. az 1. és 2. pont szerinti referensek közvetlenül a polgármester irányítása alá 
tartoznak, 
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3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2019. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 
az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 25. § és 42. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 
27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 
melléklete lép.  
 

2.§ 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 
 
 

  Porga Ferenc               Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester                       jegyző 

 

Kihirdetve: Tamási, 2019. december 19. napján. 
 
                    Gulyásné dr. Könye Katalin  
                                       jegyző 
Melléklet a 19/2019. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelethez: 
 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ Tamási „Aranyerdő” Tagóvoda és Bölcsőde bölcsődei részében (bruttó díjak):  
 - reggeli: 100 Ft/fő/nap 
 - tízórai: 50 Ft/fő/nap 
 - ebéd:     290 Ft/fő/nap 
 - uzsonna: 100 Ft/fő/nap 
 Összesen: 540 Ft/fő/nap 

 
b./ Tamási „Aranyerdő” Tagóvoda és Bölcsőde óvodai részében (bruttó díjak):  

- tízórai: 100 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  290 Ft/fő/nap 
 - uzsonna: 100 ft/fő/nap 
 Összesen: 490 Ft /fő/nap 
 
c./ Általános iskolai térítési díjak (bruttó díjak): 

alsó tagozaton: 
 - tízórai: 100 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  340 Ft/fő/nap 
 - uzsonna 100 Ft/fő/nap 
   Összesen: 540 Ft/fő/nap 
 
felső tagozaton 
- tízórai: 100 Ft/fő/nap 
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 - ebéd:  360 Ft/fő/nap 
 - uzsonna 100 Ft/fő/nap 
   Összesen: 560 Ft/fő/nap 

 
 d./ Középiskolai térítési díjak (bruttó díjak): 

- reggeli: 240 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  400 ft/fő/nap 
 - vacsora: 300 Ft/fő/nap 
 Összesen: 940 Ft/fő/nap  

        
 
 
     

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

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

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


