
TAMÁSI KÖZLÖNY

2020. november 25.                         XI. évfolyam 7. szám

TARTALOM

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

___________________________________

Tamási Város Polgármesterének 2020. november 25-ei határozatai: 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata

232/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre

tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gya-

korolva az alábbi döntést hozom:

Tamási Táj Önkormányzati Újság munkájáról szóló beszámolójával kapcsolatban

A Tamási Táj Önkormányzati Újság munkájáról szóló beszámolót elfogadom.

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
233/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tourinform Iroda munkájáról szóló beszámolójával kapcsolatban
A Tourinform Iroda munkájáról szóló beszámolót elfogadom.

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
234/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Külkapcsolatokért felelős referensek beszámolójával kapcsolatban

A külkapcsolatokért  felelős  referensek idei  évi  beszámolójától  –  a  koronavírus  járványra  tekintettel  –
eltekintek.

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
235/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/679-1/2020. törvényességi felhívásával kapcsolatban

1. Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/679-1/2020. számú törvényességi felhívásában foglaltakat

tudomásul veszem;

2. a törvényességi észrevételben foglaltak végrehajtásaként a melléklet szerinti tartalommal módosí-

tom a Tamási Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-

lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletét;

3. felkérem a jegyzőt, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a megtett intézkedésről.

Határidő: 3. pont esetében: 2020. december 15.
       Felelős: a jegyző

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
236/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításával kapcsolatban

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5.3. pontja értelmében, a melléklet szerinti
tartalommal  elfogadom  a  társulási  megállapodás  2021.  január  1.  napjával  történő  módosítását.  A
módosított társulási megállapodás aláírásáról gondoskodom.

Határidő: a DÁM GESZ-nek történő megküldésre: 2020. november 27.
Felelős:  polgármester

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
237/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Rászoruló Gyermekekért Alapítvány 
kuratóriumi tagi tisztségének betöltésével kapcsolatban

A Rászoruló Gyermekekért Alapítvány Alapító okiratának III. fejezet 14.) pontja alapján, a III. fejezet 19.)
alpontjára  tekintettel,  az  alapítvány  kuratóriumi  tagjának  határozatlan  időre  Horváth  Boglárka,  8600
Siófok, Tanácsház utca 1. Fsz. 4. szám alatti lakost és Kárászné Major Mónika, 7090 Tamási, Szabadság utca
69. III. emelet 14. szám alatti lakost választom meg.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester és jegyző 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
238/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Rászoruló Gyermekekért Alapítvány 
alapító okiratának módosításával kapcsolatban

A Rászoruló Gyermekekért Alapítvány alapító okiratainak módosítását a melléklet  szerinti tartalommal
jóváhagyom  és  gondoskodom  annak  aláírásáról.  Felkérem  a  jegyzőt,  hogy  kezdeményezze  a  változás
átvezetését a Szekszárdi Törvényszéknél.

Határidő: a Törvényszéknek történő benyújtásra: 60 nap
Felelős:  polgármester és jegyző 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
239/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói díjhoz történő 
hozzájárulással kapcsolatban

A  DÁM  Önkormányzati  Társulás  orvosi  ügyelettel  kapcsolatban  megbízott  közbeszerzési  tanácsadó
szolgáltatás díjához Tamási Város Önkormányzatának a település 2020. január 1-jei lakosságszáma alapján
642.960,- Ft összeggel történő hozzájárulását jóváhagyom. A fentiekre vonatkozó megállapodás aláírásáról
gondoskodom.

Határidő: a hozzájárulás teljesítésére: a megállapodás aláírásától 30 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
240/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási  Város  Önkormányzat Polgármestere,  mint  a  11-24563-1-001-00-04  MEKH  kóddal  rendelkező

DRV_V_710 Tamási Vízmű megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom. 

Határidő: azonnal
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                   jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
241/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

1. Tamási Város Önkormányzat Polgármestere, mint a 11-24563-1-001-00-04 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_V_710 Tamási Vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv  beruházási tervrészének módosítását elfogadom. 

2. Tamási Város Önkormányzat Polgármestere, mint a 11-24563-1-001-00-04 MEKH kóddal 
rendelkező DRV_V_710 Tamási Vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 11. § szerint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének 
módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazom 
meg

3. A Képviselő Testület hatáskörében eljárva egyúttal tudomásul veszem, hogy a gördülő fejlesztési 
terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint
ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint és a 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Határidő: azonnal
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                   jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
242/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátása projekttel kapcsolatban

1. a  Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátása projekt megvalósításához  támogatási kérelem
kerül  benyújtásra a  PIP  Közép-Duna  Menti  Térségfejlesztési  NKft.-hez (7030  Paks,  Ipari  Park
4703/39 hrsz.) összesen maximum nettó 315 millió,- Ft értékben.

2. Mivel  az  önkormányzat  ÁFA-levonásra  jogosult  és  élni  kíván  ezen  jogával,  ezért  a  felmerülő
költségek nettó összegének támogatására van lehetőség. A visszaigényelhető ÁFA-t saját erőből
biztosítja az önkormányzat.

3. A  támogatási  kérelmek  benyújtásáról,  szükséges  eljárások  lefolytatásáról,  megrendelésekről,
szerződések megkötéséről, nyilatkozatok megtételéről gondoskodom.

Határidő: 15 nap
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
243/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A TOP szegregátum projektekkel kapcsolatban

Tamási  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  210/2020.  (X.  28.)  számú  határozata  helyébe  a
következő lép:

Döntök arról, hogy Tamási Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Támoga-
tási  szerződést/Megállapodást  köt,  melyben rögzítésre  kerül,  hogy a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat
Egyesület 1 fő szociális munkást foglalkoztat 4 órás munkarendben 2021. január és 2021. december közötti
időszakban a  TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 projekt megvalósításában és  az  utókövetési  időszakban.  A
foglalkoztatáshoz Tamási Város Önkormányzata támogatást nyújt. A támogatás mértéke: bruttó 150.000,-
Ft/hó + járulék.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
244/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 
alapító okiratának módosításával kapcsolatban

A  kulturális  intézményekben  foglalkoztatottak  közalkalmazotti  jogviszonyának  átalakulásáról,  valamint
egyes  kulturális  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  XXXII.  törvény  alapján,  a  Tamási
Művelődési  Központ  és  Könnyü László  Könyvtár  alapító  okiratának módosítását  2020.  november  1-jei
hatállyal,  a melléklet  szerinti tartalommal jóváhagyom és gondoskodom annak aláírásáról.  Felkérem a
jegyzőt,  hogy  kezdeményezze  a  változás  átvezetését  a  Magyar  Államkincstár  törzskönyvi
nyilvántartásában.

Határidő: a Magyar Államkincstárnak történő benyújtásra: 15 nap
Felelős:  polgármester és jegyző 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
245/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tamási Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével kapcsolatban

A Tamási Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének, Kopitár Krisztinának munkabérét 2020. november 1. napjától
havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítom meg.

Határidő: 2020. december 1.
Felelős:  a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
246/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálatával kapcsolatban

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítom. A módosított
közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodom.

Határidő: értelemszerű
Felelős:  polgármester

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
247/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Belső ellenőrzéssel kapcsolatban

Tamási  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  ellenőrzési  tervét  a  melléklet  szerint  elfogadom,
egyidejűleg kérem a belső ellenőrzési feladat ellátását a Dám Önkormányzati Társulástól.

Az  erről  szóló  megállapodást  aláírása  iránt  intézkedem,  melyhez  a  szükséges  önkormányzati
hozzájárulás biztosítását 2021. évi költségvetésében vállalom.

Határidő: az ellenőrzések végrehajtására 2021. december 31.
Felelős: a jegyző

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
248/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Stratégiai ellenőrzési tervvel kapcsolatban

Tamási Város Önkormányzatának 2021-2024. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervét a melléklet
szerint elfogadom.

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtására 2024. december 31.
Felelős: a jegyző

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
249/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási Város Önkormányzat Polgármestereként döntök arról, hogy

 a Tamási Öreghenye településrész ivóvízellátását biztosító hálózat engedélyezési- és kiviteli terveit
elkészíttetem, annak 3.800.000,- Ft+ÁFA összegű költségét a támogatás rendelkezésre állásáig a
2020. évi költségvetés terhére biztosítom.

Határidő: azonnal
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2020. november 19.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                   jegyző

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
250/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A magánszemélyek kommunális adója 2020. évi felhasználásának módosításával kapcsolatban

1. az alábbi végleges célokat hagyom jóvá:
- Béri  B.  Á.  Gimnázium  melletti  sétány  (II.  ütem  építése)  (kb.  107m2  a  járulékos
munkálatokkal együtt)
- Széchenyi utca járdaépítés: térkő burkolat készítése: cca 250,68 m2 felületen, folyókákkal,
alépítményi munkálatokkal
- Szemere utca útburkolat részleges rekonstrukció és ároképítés (kb. 16 fm; ~200m2)
- Fornádi és Kecsegei településrészek buszmegállóinak tetőjavítási munkálatai
- Széchenyi  utcai  kiegészítő  munka  -  Csokonai  utca:  összekötő  szakasz  27  fm,  32,4m2
felületen, folyókákkal, alépítményi munkálatokkal
- Kossuth téri gyalogos közlekedés kialakítása, térburkolat
- Garay utca szegélyépítési valamint járulékos munkái (Garay u. 7-11. sz. között)
- Hivatali  épület  gépjármű  bejárat  (Szabadság  utca  felőli  bejárat)  csatlakozó  felület
kialakítása, rekonstrukciója, vízelvezetés rendezése

2. a  kommunális  adó  felhasználása kapcsán  szükséges  azon  felüli  további  bruttó  4.000.000,-Ft
fedezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből biztosításra kerül,

3. az  ajánlatok  bekéréséről,  a  szükséges  eljárások  lefolytatásáról,  megrendelésekről,  szerződések
megkötéséről, nyilatkozatok megtételéről gondoskodom.

Határidő: 15 nap
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
251/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntéseket hozom:

1. Figyelemmel a 230/2020.(XI. 11.) számú önkormányzati határozatra Tamási Város Önkormányzata
130/2020.(VII.7.) számú határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítom: 
Tamási Város Önkormányzata a pénzintézet indikatív ajánlata alapján az OTP Bank Nyrt.-től maxi-
mum 375.000.000 Ft fejlesztési hitel felvételéről dönt a „Tamási Munkásszállás” elnevezésű (MF/
93119-2/2020-ITM) projekt megvalósítása érdekében.

2. Tamási Város Önkormányzata a célhitel igénybevételére kötendő kölcsönszerződés 
fedezeteként 375 000 000 Ft és járulékai erejéig:

- a tulajdonát képező 1875/9. helyrajzi számú ingatlanra (strandfürdő, út és parkoló) vonatkozó-
an jelzálogjog biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. javára elidegenítési és terhelési tilalom
alapítására felhatalmazást ad, 

- valamint  hozzájárul jelzálogjog  alapítására  és  kéri  a  jelzálogjog  bejegyzését  a
mindenkori  jogszabályok  szerinti  helyi  adó  követelésekre  mint  zálogtárgyra  a
Hitelbiztosítéki  Nyilvántartásba  az  első ranghelyen az  OTP Bank Nyrt.  mint  jogosult
javára.

Tamási, 2020. november 25.

Porga Ferenc            Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző 

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
252/2020. (XI. 25.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatása iránti kérelem elbírálásával kapcsolatban 

 Balogh Jánosné 7090 Tamási, Hunyadi u. 17. szám alatti lakos által a lakás, lakóépület bővítésé-
hez, felújításához, javításához valamint,  lakás, lakóépület közműrendszerének (víz, szennyvíz,
gáz, áram) kiépítéséhez illetve a fejlesztéshez szükséges érdekeltségi hozzájáruláshoz 2020. ok-
tóber 15. napján előterjesztett kérelmét nem támogatom, tekintettel arra, hogy az nem felel
meg a lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatásáról szóló Tamási Város Képvi-
selő-testületének 14/1992. (V. 21.) számú önkormányzati rendeletének.

       Határidő:    azonnal
       Felelős:       polgármester 

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


Tamási Város Polgármesterének 2020. november 30-ai határozatai: 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
254/2020. (XI. 30.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

221/2020. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

Tamási  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Tamási  Innovációs  Központ  átalakításával
kapcsolatosan hozott 221/2020. (X. 28.) számú határozatát – a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságának Cg.
17-09-007105/67 számú végzésére tekintettel – v isszavonom. Erre figyelemmel ezen határozat alapján
kezdeményezett cég  változásbejegyzési  kérelmet,  melynek  iratai  2020.  november  11.  napján  kerültek
benyújtásra a Szekszárdi  Törvényszék Cégbíróságához visszavonom. Kérem a változásbejegyzési  eljárás
megszüntetését a cégnyilvánosságról,  a bírósági  cégeljárásról  és a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.
törvény 33. § (3) bekezdés alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester és az ügyvezető 

Tamási, 2020. november 30.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester 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
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