
TAMÁSI KÖZLÖNY

2020. december 21.                         XI. évfolyam 8. szám

TARTALOM

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

___________________________________

Tamási Város Polgármesterének 2020. december 1-jei 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
255/2020. (XII. 01.) 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 Vagyongazdálkodó Kft. alapításáról döntéshozatal

1. 2020. december 1. napjával   döntök a Tamási Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság ala-
pításáról, 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió) törzstőkével, a társaság rövidített neve: Tamási Vagyon-
gazdálkodó Kft.

2. a társaság székhelye: 7090 Tamási Szabadság u. 29.
3. a társaság ügyvezetője  : 2020. december 1. napjától Varga-Pintér Rudolf, a Tamási Közétkeztetési Nkft.

ügyvezetői tisztségének ellátása mellett, akit a társaság ügyvezetői tisztségének ellátására 2020. de-
cember 1. napjától határozatlan időtartamra munkajogviszony keretében bízom meg,

4. az ügyvezető munkabérét 2021. január 1. napjától havi bruttó 750.000,- Ft-ban állapítom meg, egyéb
javadalmazása a Kft. Javadalmazási Szabályzata alapján történik;

http://www.tamasi.hu/
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5. a társaság felügyelő bizottsága tagjainak 2020. december 1. napjától az alábbi személyeket választom
meg, 2025. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra:
a) Sántha László (an.: Nagy Julianna) 7090 Tamási, Béke u. 45.
b) Balassa Zoltán (an.: Mohai Mária) 7090 Tamási, Páva u. 5.
c) Lezsák Zsolt (an.: Buchvald Ilona) 7090 Tamási, Bem u. 18.
d) Dr. Szatmári László (an.: Orosz Florentina) 7090 Tamási, Mező u. 11.
e) Szijártó László (an.: Mohai Mária) 7090 Tamási, Honvéd u. 8. szám alatti lakosokat,

6. döntök arról, hogy az alábbi tevékenységeket 2020. december 1. napjától illetve a kapcsolódó szerző-
désmódosítások, rendeletmódosítások hatálybalépését követően a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. lát-
ja el, a vonatkozó szerződések módosítását elfogadva:
a) Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok, szerződések, 

7. felkérem az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen,
8. a határozat végrehajtásához szükséges vonatkozó szerződések, illetve módosítások elkészítése iránt

intézkedem, azokat aláírom.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester és az ügyvezető

Tamási, 2020. december 1.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző



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
256/2020. (XII. 01.) 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:

Személyi kérdéssel kapcsolatos döntéshozatal

A  Képviselő-testület  223/2020.  (X.  28.)  számú  határozatát  akként  módosítom,  hogy  a  Tamási
Közétkeztetési Nkft. ügyvezetője, Varga-Pintér Rudolf, ügyvezetői feladatait 2020. november 1. napjától
2020.  december  31.  napjáig  megbízási  jogviszony  keretében  látja  el,  750.000,-  Ft/hó  megbízási  díj
ellenében,  tekintettel  arra,  hogy  a  képviselő-testület  döntése  értelmében  munkajogviszonya  közös
megegyezéssel 2020. október 31. napján megszűnt. 2021. január 1. napjától megbízási díjban a Tamási
Közétkeztetési Nkft. ügyvezetői feladatainak ellátásáért nem részesül.
A Tamási Innovációs Központ ügyvezetője, Nagy Krisztina ügyvezetői megbízását megerősítem, megbízását
megbízási díj nélkül látja el.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

Tamási, 2020. december 1.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző
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   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
257/2020. (XII. 01.) 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 Vagyongazdálkodó Kft. Javadalmazási Szabályzatáról döntéshozatal

A Tamási  Vagyongazdálkodó Kft.  222/2020.  (XII.  01.)  számú képviselő-testületi határozattal  elfogadott
Javadalmazás  Szabályzatát  visszavonom,  a  társaság  új  Javadalmazási  Szabályzatát  a  melléklet  szerinti
tartalommal elfogadom.
A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Határidő: 2020. december 1.
Felelős: ügyvezető

Tamási, 2020. december 1.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
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   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
258/2020. (XII. 01.) 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:

Önkormányzati cég hitelfelvételével kapcsolatos döntéshozatal

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2020. (XII. 01.) számú határozatát visszavonom,
egyidejűleg 

1. hozzájárulok az önkormányzat tulajdonában álló Tamási Városüzemeltető Kft. ((7090 Tamási, Sza-
badság u. 29.) 70 millió Ft összegű éven belüli lejáratú, működési célú folyószámlahitel felvételé-
hez (Takarékbank Zrt.);

2. az 1. pont szerinti hitelösszeg és járulékai megfizetéséért készfizető kezességet vállal,

3. szükség esetén hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti hitelösszeg és járulékai erejéig a tulajdo-
nában lévő tamási 011/92/A/1, 011/92/A/2, 011/92/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Tamási,
Nyírfa sor 15. szám alatti ingatlan fedezetként szolgáljon;

4. a kapcsolódó dokumentumok aláírása iránt intézkedem.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: a polgármester és az Kft. ügyvezetője.

Tamási, 2020. december 1.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző
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   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
259/2020. (XII. 01.) 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:

Tagi kölcsön nyújtásáról döntéshozatal

1. a Tamási Innovációs Központ Nkft. részére 3.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtok,

2. a kapcsolódó dokumentumok aláírása iránt intézkedem.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: a polgármester és az Kft. ügyvezetője.

Tamási, 2020. december 1.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

mailto:titkarno@tamasi.hu
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Tamási Város Polgármesterének 2020. december 15-ei határozatai: 



Tamási Város Polgármesterének 2020. december 21-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

270/2020. (XII. 21.) 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 Vagyongazdálkodó Kft. alapításáról szóló 255/2020.(XII. 01.) számú határozatban foglaltakat
jelen határozatommal megerősítem, az az alapján készült, az alapító által elfogadott, aláírt létesítő ok-
iratot tartalmában továbbra is fenntartom, melyre figyelemmel döntésem értelmében a létesítő okirat-
ban foglaltakkal egyezően a Tamási Vagyongazdálkodó Kft.  könyvvizsgálója Kocsis Józsefné könyvvizsgá-
ló (Kamarai nyilvántartási száma: 005826) 2020. december 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő idő-
tartamra.
 

Határidő:             értelemszerűen
Felelős:                a polgármester és az ügyvezető
 
 
Tamási, 2020. december 21.
 
 
 
 

Porga Ferenc                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                                                                                  jegyző
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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
271/2020. (XII. 21.) számú határozata

Javadalmazással kapcsolatos döntéshozatal-önkormányzati cégek

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:
 
Az önkormányzati tulajdonában lévő:

- Tamási Vagyongazdálkodó Kft. 
- Tamási Közétkeztetési Nkft. 
- Tamási Városüzemeltető Kft. 

Javadalmazási Szabályzatait a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

A Képviselő-testület 256/2020. (XII. 01.) számú határozatát a következők szerint módosítom:

A Tamási Közétkeztetési Nkft. ügyvezetője, Varga-Pintér Rudolf, ügyvezetői feladatait:
- 2020.  november  1.  napjától  2020.  december 2.  napja  között megbízási  jogviszonyban  látta  el

megbízási díj nélkül,
- 2020.  december  1.  napjától  munkajogviszony  keretében  750.000,-  Ft/hó  bruttó munkabér  díj

ellenében határozatlan időre.

A Tamási Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezetője Varga-Pintér Rudolf, ügyvezetői feladatait:
- 2020.  december  1.  napjától  határozatlan  időre  megbízási  jogviszony  keretében  megbízási  díj

nélkül.

Határidő:             értelemszerűen
Felelős:                a polgármester és az ügyvezető
 
 
Tamási, 2020. december 21.
 
 
  

Porga Ferenc                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                                                                                  jegyző
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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
272/2020. (XII. 21.) számú határozata

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

A lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatása iránti kérelem elbírálásával kapcso-
latban

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakáshoz jutás és lakásfelújítás
helyi pénzbeli támogatásáról szóló 14/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelete
10. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a rendelet 1. § c) pontja szerin-
ti jogcímen a lakás, lakóépület bővítéséhez, felújításához, javításához valamint, la-
kás, lakóépület közműrendszerének (víz, szennyvíz, gáz, áram) kiépítéséhez illetve a
fejlesztéshez szükséges érdekeltségi hozzájáruláshoz 

Horváth Judit Rozália 7090 Tamási, Kinizsi u. 6/A szám alatti lakos részére 200.000 Ft

összegű helyi pénzbeli támogatást állapítok meg a 10 évre szóló, havi egyenlő részle-
tekben visszafizetendő kamatmentes kölcsön formájában, amelyet a kölcsön felvé-
telét követő év első hónapjától kell törleszteni.

2. a döntésről 8 napon belül írásban értesítem az igénylőt és a további intézkedéséket
megteszem.

       Határidő:    azonnal, 2. pont esetében 8 nap
       Felelős:       polgármester 

Tamási, 2020. december 21.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző
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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
273/2020. (XII. 21.) számú határozata

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

A lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatása iránti kérelem elbírálásával kapcso-
latban

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakáshoz jutás és lakásfelújítás
helyi pénzbeli támogatásáról szóló 14/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelete
10. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a rendelet 1. § c) pontja szerin-
ti jogcímen a lakás, lakóépület bővítéséhez, felújításához, javításához valamint, la-
kás, lakóépület közműrendszerének (víz, szennyvíz, gáz, áram) kiépítéséhez illetve a
fejlesztéshez szükséges érdekeltségi hozzájáruláshoz 

Kovács Józsefné 7090 Tamási, Kishenye u. 61. szám alatti lakos részére 100.000 Ft

összegű helyi pénzbeli támogatást állapítok meg 10 évre szóló, havi egyenlő részle-
tekben visszafizetendő kamatmentes kölcsön formájában, amelyet a kölcsön felvé-
telét követő év első hónapjától kell törleszteni.

2. a döntésről 8 napon belül írásban értesítem az igénylőt és a további intézkedéséket
megteszem.

       Határidő:    azonnal, 2. pont esetében 8 nap
       Felelős:       polgármester 

Tamási, 2020. december 21.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

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


1.

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
274/2020. (XII. 21.) számú határozata

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

A lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatása iránti kérelem elbírálásával kapcso-
latban

1. Orsós Attila 7090 Tamási, Kishenye u. 60. szám alatti lakos által a lakás, lakóépület bőví-
téséhez, felújításához, javításához valamint, lakás, lakóépület közműrendszerének (víz,
szennyvíz, gáz, áram) kiépítéséhez illetve a fejlesztéshez szükséges érdekeltségi hozzájá-
ruláshoz 2020. november 23. napján előterjesztett kérelmét nem támogatom, tekintettel
arra, hogy Tamási Város Képviselő-testületének a lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi
pénzbeli támogatásáról szóló 14/1992. (V. 21.) számú önkormányzati rendelet 3. § h)
pontja értelmében  nem részesíthető támogatásban az, aki vagy akinek vele együttélő
családtagja már részesült helyi támogatásban, kivéve, ha a család létszáma, helyzete, kö-
rülményei lényegesen megváltoztak, vagy ha a család személyes támogatásban nem ré-
szesült tagja saját családja külön elhelyezéséhez kéri.

2. a döntésről 8 napon belül írásban értesítem az igénylőt.

       Határidő:    azonnal
       Felelős:        polgármester 

Tamási, 2020. december 21.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző
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Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI
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