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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 37/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 151/2012. (XII. 17.), a 3.; a 10/2013. (I. 
23.).; a 12.; a 13.; a 14., a 15.; a 16.; a 17/2013. (II. 11.), a 22.; a 25.; a 27.; a 29.; a 30., a 31. 
és a 33/2013. (II. 25.), valamint a 34/2013. (III. 1.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 38/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2012. évi jegyzői adóbeszámolót és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 
tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 

2013. április 2.              V. évfolyam 3. szám 
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Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 40/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 31/2013. (II. 25.) számú képviselő-
testületi határozat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati adósságállomány 
Magyar Állam általi részbeni átvállalásáról szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 41/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 36/2010. (III. 31.) 
számú kt. határozattal alapított Tamási város történetének meghatározó jelentőségű, 
kiemelkedően fontos pozitív eseményeit megörökítő „Tamási Város Aranykönyve” 
vezetésére létrehozott szerkesztőbizottság tagjainak megbízatását határozatlan időre 
meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján, a 
fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 
és az önkormányzat gesztorságában önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Tamási 
és Környéke Aranyerdő Társult Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv közötti 
munkamegosztásra és felelősségvállalásra vonatkozó megállapodást a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 43/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási 2009 FC (7090 Tamási, Rákóczi u. 95.) a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton indulva az önkormányzat tulajdonában 
lévő tamási 2127 hrsz-u (focipálya) ingatlanon lelátó épületet és kapu építményt, 1 db 
füves nagypályát, 1 db műfüves nagypályát valamint 1 db műfüves kispályát 
létesítsen, 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat 
nevében aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
1)Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés 
a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, tekintettel a törvény 7.§ (3) bekezdés b) 
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pontjára is, módosítva a 23/2013. (II. 25.) számú határozattal meghozott településfejlesztési 
döntést, (amely már magában foglalja a korábban meghozott és hatálytalanított 
19/2011.(II.24.)számú és a 91/2012.(IX.27.) számú döntést) a jelen módosítást a 23/2013. (II. 
25.) számú határozattal meghozott település- fejlesztési döntéssel egységes szerkezetbe 
foglalva az alábbi településfejlesztési döntést hozza:  
 
2)Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város adottságaira 
épülő fejlődési lehetőségek jobb kihasználása érdekében az egyes területrészek felhasználási 
módjának módosítását, és evvel összefüggésben elrendeli a 2/2005 (I. 20) számú határozattal 
elfogadott településszerkezeti tervének a módosítását: 
      2.1.)A módosítással érintett területek és területhasználatok: 
1) A mentőállomás mögötti telek megközelíthetőségének vizsgálata, biztosítása. 
2) Tamási-Pári között megépült kerékpárút nyomvonalának pontos szerepeltetése a terven. 
3) Az üdülőtelep és a Miklósvár közötti, részben rekultiválandó területek rekreációs, (és 
turisztikai) használatának vizsgálata (01063/1. hrsz; 01063/3 hrsz, 01063/5. hrsz; 01036/3. 
hrsz;) 
 4) A 61. számú főúttól délre, a Belátó alatti lakótelek területhasználatának növelése     .                  
a 0732, 0733 hrsz.-ú területekkel 
5)  A 61. számú út Tamási nyugati kilépési szakaszától északra található véderdő 
felülvizsgálata.( a gazdasági övezet forgalmi út felőli oldalán) és a 0441/1 hrsz.-ú véderdő 
vizsgálata. 
6) Bányatelkek határainak feltüntetése és szabályozása. 
9) A módosítással érintett területekre vonatkozóan felülvizsgálni és szükség esetén 
módosítani a területhasználatokat, az egyes övezetek határait, a természeti védelem alatt álló 
területek határait, figyelembe véve az államigazgatási szervek, hatóságok által közölt 
adatokat, továbbá a megyei területrendezési terv, valamint az Országos Területrendezési Terv 
előírásait. 
10)Tamási déli részén 65. számú út menti területek környezetében belterületi határ 
felülvizsgálata, lakóterület kialakításának vizsgálata. 
11) 0286/2 hrsz-ú ingatlan területhasználatának vizsgálata.(A 61. számú út Tamási keleti 
kilépési szakaszától északra, a Cseringáti-patak mellett új gazdasági terület kijelőlése.)  
                   12) A kerékpár-pályától  ÉK-re  fekvő ipari gazdasági területbe sorolt terület                                                    
.                  kerékpár-pálya felőli megközelíthetőségének vizsgálata  
13) Víz  visszasajtolás területe 2563-as hrsz 
14) Fürdő területén új kút helyének kijelölése, a parkoló területén lévő magántulajdonú 
telkek területét átsorolni Vt. övezetbe. 
15) Kápolna út keleti oldalán lehetővé tenni a csoportos beépítést. 
16) A nyugati iparterület északi irányú bővítése (belterületbe csatolás, Gip övezetbe sorolás) 
17) Fenyves utca keleti oldalán a zártkerti telkek belterületbe csatolása és lakóterületbe 
sorolása 
18) Csollányos-puszta területi besorolásának felülvizsgálata a kialakult állapot és a fejlesztési  
igény figyelembe vételével. 
19) A Martincai-halastó (hrsz:0525) szabályozásának felülvizsgálata horgászállások és 
horgászattal kapcsolatos gazdasági épületek elhelyezhetőségének figyelembe vételével.     
20) A tervezett belterületi határ bővítésének vizsgálata a 65.számú főút mentén meglévő 
lakóházak területével 
21) Az Építők útjáról nyíló, jelenleg közlekedési területként szabályozott, telek  
nagyságú önkormányzati területrészeknek a környező területek lakóterület- .  .    
felhasználásával azonos területfelhasználás szerinti területhasználata. A  mezőgazdasági 
terület megközelítésének biztosítása az északi oldalán lévő földút  segítségével. 
(Amennyiben építők útja felett egységes lakóterület nem    .    készül) 
22) Külterületi út megszüntetése (hrsz: 3801) 
23) Koppány-patak menti tartalék üdülőházas terület átsorolása erdőterületbe. 
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24) Tervezett „Tamási-Adorján kerékpárút” Koppány-balparti szakasz, valamint a      
       Koppány-jobbparti szakasz és az Erdőrész utcai csatlakozás területigényének  
       megfelelő területfelhasználás (közlekedési vagy vízgazdálkodási területbe sorolása) 
 25)Tervezett Tamási - Szemcsepuszta kerékpárút volt laktanya és Koppány közti           .  
szakasz területigényének területfelhasználása  (közlekedési vagy vízgazdálkodási   .  
területbe sorolása)       

 26)Sportpálya területének bővítése és a közterületi parkoló területi elhelyezkedésének 
módosítása 
 27)A lovaspálya távlati fejlesztési területének átsorolása egyéb ipari területbe. 
 
    2.2.)A módosítással érintett területek lehatárolása: 
 
• 1. számú tömb: Mező Imre út – Szabadság utca – Csortos Gy. utca – Páva utca 
(mentőállomás tömbje) 
• 2. számú tömb: Keleti elkerülő út - a 61. számú főút, városközpontot elkerülő 
szakasza – 61. számú főút (Belátó alatti lakóterület tömbje) 
• 4. számú tömb: Miklósvár utca – belterület határ -  01052/1. hrsz-ú telek határa 
(üdülő telep és Miklósvár közti rekultiválandó területek tömbje) 
• 5. számú tömb:01031/4. hrsz-ú út – belterület határ - 01059. hrsz-ú út (Hársfa utca 
déli vége) 
• 6. számú tömb: 1792. hrsz-ú út – 1793/4. hrsz-ú út -  Hársfa utca – 800. hrsz-ú út – 
Miklósvár utca (építési hely-építési övezet közti ellentmondó rendelkezés) 
• 7. számú tömb: vízgazdálkozási terület tömbje (víz visszasajtolás) 
• 8. számú tömb: Fürdő tömbje 
• 9. -10. számú tömb: bányakapitányság adatszolgáltatása alapján bányatelkek jelölése. 
• 11. számú tömb . A 61. számú főút Tamási nyugati kilépési szakaszától északra 
található beültetési kötelezettségű terület tömbje 
• 12. számú tömb: a 61. számú főút Tamási kilépési szakaszától északra található 
terület tömbje 
• 13. számú tömb: Miklósvár környéke 
• 14. számú tömb: Kerékpár –pálya tömbje  
• 15. számú tömb: Rácvölgyi lakóterület tömbje 
• 16. számú tömb: Kápolna út tömbje (csoportos beépítés) 
• 17. számú tömb: Nyugati ipartelep északi bővítése 
• 18. számú tömb: Húsüzem tömbje 
• 19. számú tömb: Csollányos-puszta tömbje 
• 20. számú tömb: Martincai-tó tömbje 
• 21. számú tömb: 65. számú főút menti tervezett belterület-bővítés tömbje 
• 22. számú tömb: Koppány-patak menti tartalék üdülőházas terület tömbje 
• 23. számú tömb: 3801. hrsz-ú út tömbje 
• 24. számú tömb: 0441/1.hrsz-ú erdő tömbje 
• 25. számú tömb: tervezett Tamási – Szemcsepuszta kerékpárút, volt laktanya és 
Koppány közti szakasza A) szakasz 
• 26.számú tömb: tervezett Tamási - Szemcsepuszta kerékpárút, volt laktanya  és 
Koppány közti szakasza B) szakasz 
• 27.számú tömb: tervezett Tamási – Adorján kerékpárút   Koppány bal parti szakasza 
• 28.számú tömb: tervezett Tamási - Adorján kerékpárút  Koppány jobb parti szakasza 
• 29.számú tömb: sportpálya területe és lovaspálya távlati fejlesztési területének tömbje 
 
• 3. számú tömb: Építők útja – a Keleti elkerülő út – 2309/9. hrsz-ú út - Gárdonyi G. 
utca tömbje.  
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Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben hatályon kívül helyezi a 
23/2013. (II. 25.) számú határozattal meghozott településfejlesztési döntést. 
 
3)Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá elrendeli a 14/2005.(VIII.7.) KT 
rendelettel megállapított, Tamási Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének - a módosított településszerkezeti tervvel összhangban történő – módosított 
kidolgozását, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előterjesztés szerinti vizsgálatát a 
szükséges módosításoknak  megfelelő szabályozás megalkotásával valamint a legutolsó 
módosítás óta eltelt időszak alatt történt felsőbb jogszabályi változásoknak való megfeleltetés 
elvégzését. Ezen belül különösen: 
1) A HÉSZ és a szabályozási terv egymásnak ellentmondó rendelkezéseinek felszámolása. 
2) Szabályozási vonalak felülvizsgálata és módosítása a Hársfa utca déli oldalán. 
3) A szabályozási terven egyértelműen jelölni az irányadó és kötelező szabályozási elemeket. 
4) A Helyi Építési Szabályzat előírásainak vizsgálata az alábbi szempontok szerint a 
módosítani kívánt területeken: 
-felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetés.(Többek között a 2013 január 1.-től érvényes 
OTÉK előírásainak való megfeleltetés.) 
-a telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata, ezen belül is különös tekintettel a 
Miklósvár területén lévő kertvárosi lakóövezetek telkére 
-az épületek, építmények elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó általános előírások 
felülvizsgálata, 
-az egyes – környezeti hatások szempontjából - vitatott tevékenységek kezelését szolgáló 
előírások módosítása, határértékek megállapítása, 
-az egyes építési övezetekre, illetve övezetekre meghatározott előírások felülvizsgálata, a 
szükséges javítások elvégzése (pl.: Vt1, Vt2, stb) 
-kerítés építési előírásainak vizsgálata 
5) Egyes szabályozási elemek felülvizsgálata ( pl egyes gazdasági övezetekben az 50%-os 
beépítési mérték 60%-os mértékre való emelésének vizsgálata, Vt övezetben a 25%-os 
beépítési mérték növelésének vizsgálata.) 
6) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I. 11.) Kormány 
rendelet 4§ (3) bekezdése szerinti tájékoztató készítése. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/2013. (III. 27.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a település- 

rendezési eszközök módosítására irányuló jelenleg hatályos tervezési szerződés 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 44/2013. (III.27.) számú 
határozatával módosított településfejlesztési döntésnek megfelelő tartalommal és az 
előterjesztés szerinti módosított határidővel és vállalási díjjal módosításra kerüljön. 

2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a 
polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 
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TAMÁSI VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2013.(IV. 1.) számú  

önkormányzati rendelete 
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III.9.) számú önkormányzati rendeletbe (a 
továbbiakban: Hör.) az alábbi 2. számú melléklet kerül beillesztésre:  
 
1. Tamási városban a települési folyékony hulladék kivételezés és elszállítás nettó díja köbméte-
renként:  
     - lakossági szolgáltatás esetén: 1358.-Ft;  
     - közületi szolgáltatás setén:     1535.-Ft. 
 
2. A „Tamási” helységnévtáblától 5 km-nél távolabb lévő külterületeken végzett közszolgáltatás nettó 
díja köbméterenként: 
     - lakossági szolgáltatás esetén: 1756.-Ft;  
     - közületi szolgáltatás esetén:   1945.-Ft. 
 
3. Az 1 – 2. pontban írt összegeket a mindenkori általános forgalmi adó terheli. 
 
4.   a) A közszolgáltató 2013. évben a lakosság részére végzett szolgáltatás bruttó díját a 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben – kivéve a b) 
pontban felsorolt utcákban és téren lévő ingatlanokat –  csökkentett összegben számlázza. 
 
      b) utca:  
Árpád u.54-62 és 64-74 ingatlanoknál 
Bajcsy-Zs. Endre,  
Báthory István,  
Batthyány Lajos,  
Belátó,  
Bethlen Gábor,  
Czuczor Gergely u. 2-6. ingatlanoknál 
Dobó István,  
Dózsa György páros oldalon 70., páratlan oldalon a 83. házszámtól végig,  
Eötvös József u. 10-24. ingatlanoknál 
Építők útja,  
Erdősor,  
Fenyves,  
Gárdonyi Géza,  
Hámán Kató,  
Hársfa,  
Jókai Mór,  
Klapka György,  
Kossuth Lajos tér,  
Mátyás király,  
Miklósvár,  
Mikszáth Kálmán,  
Rákóczi Ferenc u. 1-65, 2-50, 96-128 és 111-139. ingatlanoknál 
Szent Márton,  
Toldi Miklós,  
Vadaskerti,  
Várhegy,  
Vas Gereben,  
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Zrínyi Miklós u. 
2. §  

 
Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
                            Ribányi József                          Gulyásné dr. Könye Katalin   
                             polgármester                                              jegyző 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetésre került 2013. április 1-jén.  
 
Tamási, 2013. április 1. 
 
       Gulyásné dr. Könye Katalin   
                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 
(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


