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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
 

TARTALOM 
 

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

Rendeletek ............................................................................... 5. oldal 

___________________________________ 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. október 28-ai munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 206/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 88/2019. (V. 29.), a 203/2019. (XI. 6.), a 
236/2019. (XII. 18.), a 127/2020. (VI. 24.); a 145.; a 151.; a 153. és a 157/2020. (IX. 2.), valamint a 
176.; a 178.; a 179.; a 180.; a 184.; a 195.; a 196.; a 197.; a 198.; a 199.; a 201.; a 202. és a 
203/2020. (IX. 30.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 207/2020. (X. 28.) 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 208/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a HORSEMAN Lovassport 
Egyesület (7400 Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc elnök) 2020. évi munkájáról 
szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 209/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő 

üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt elfogadja;4 
2. felszólítja a fürdőt üzemeltető Aquaplus Kft. ügyvezetőjét, hogy a fürdőben történő beázás 

megszüntetésével, az üvegtető felület javításával kapcsolatos munkálatokat 2020. 
december 31. napjáig végezze el és jelentse készre. 

2020. október 29.                         XI. évfolyam 6. szám 
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Határidő a 2. pont vonatkozásában: 2020. december 31. 
Felelős: az Aquaplus Kft. ügyvezetője 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 210/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja, hogy 2021. január és 2021. december közötti időszakban Tamási Város 
Önkormányzata a Máltai Szeretszolgálat Egyesülettel (7629 Pécs Apafi u. 99-101.) 
együttműködjön a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 projekt megvalósításában és az 
utókövetési időszakban, a munka ellátásához szükséges 1 fő munkavállaló 4 órás 
munkarendben történő foglalkoztatását és annak költségeit Tamási Város Önkormányzata 
viseli,  

− az Arany J. u. 1. alatti Közösségi Ház (Jelenlét Pont) épületének fenntartásában, 
költségviselésében szükség szerint Tamási város Önkormányzata közreműködik, 

− felhatalmazza a polgármestert a lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefolytatására, 
szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 211/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület feladat- és 
hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról szóló a 2019. október 
1. napjától 2020. október 1. napjáig tartó időszakra vonatkozó beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 212/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

− támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a Belügyminisztérium, mint Támogató által 
- az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” 
projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 
6. pontjában foglaltak alapján – kiírt nyilvános pályázati felhívás keretében az 
önkormányzat tulajdonában álló Tamási külterület 0394/10, 0190 és a 0189/2 helyrajzi 
számú területen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának 
tárgyában („Tamási város 0394/10, 0190 és 0189/2 hrsz területein lévő illegális 
hulladéklerakó felszámolása” elnevezéssel) pályázatot nyújtson be, 

− felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával 
kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 213/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
- a Tamási Fürdő (7090 Tamási, Hársfa u 3.) üzemeltetésével kapcsolatban a Túrapont 

épületéhez - az üzemeltetési szerződés 3.123. pontjában rögzített beruházási és 
fejlesztési munkák, feladatoknak megfelelően - a Túrapont épület konyhatechnológiai 
eszközeinek beszerzéséhez szükséges nettó 10.576.881,- Ft (bruttó 13.432.639,-Ft) 
fedezetet biztosítja, a megjelölt összeg elszámolását a beruházási és fejlesztési munkák 
keret terhére jóváhagyja, az eszközök Üzemeltető (Aquaplus Kft.) általi beszerzését 
engedélyezi és annak költségét a bérleti díjakkal összevezetni engedélyezi. 
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- felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyás alapján a szükséges a nyilatkozatokat 
tegye meg, elszámolást vezesse össze. 

 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 214/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Sportok Háza épületben 
a játszóház és büfé helyiségekben a jelenlegi bérlő által beszerzett eszközöket 831.000,- Ft 
értékben megvásárolja. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 215/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
1. ’Mezőgazdasági termékeken alapuló széleskörű együttműködés és ellátási lánc 

létrehozása a dél-dunántúli régióban’ címen kidolgozott projektterve támogatási 
kérelemként benyújtásra kerüljön, illetve a projekt megvalósítása esetén az 
önkormányzat tulajdonában álló Logisztikai Központ épületét érintse a fejlesztés; 

2. a támogatást igénylő csomag kidolgozása kapcsán, a pénzügyi terven belül az 
adatszolgáltatás és finanszírozási hiány számítás kidolgozásának költsége 250.000 Ft + 
ÁFA, amelyet az önkormányzat a 2020. évi költségvetése terhére biztosít, 

3. felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumokat, szerződéseket aláírja, megrendeléseket megtegye, a szükséges 
eljárásokat (beszerzési, közbeszerzési) lefolytassa; 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést 
aláírja, a szükséges eljárásokat (beszerzési, közbeszerzési) lefolytassa, szerződéseket 
aláírja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 216/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Látogatóközpont épülete (7090 Tamási 
Hársfa u. 92. hrsz: 01031/7) kapcsán dönt arról, hogy a 616.800,-Ft + ÁFA összegű egyedi 
terasz bútorok beszerzését a 2020. évi költségvetés terhére vállalja viselni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megrendelések megtételére, az ajánlatok 
bekérésére. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdése biztosított véleményezési jogkörében eljárva megtárgyalta a Tamási Tankerületi 
Központ kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről szóló javaslatát, s 
azzal – a melléklet szerinti tartalommal - egyetért.  
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Határidő:  Tamási Tankerületi Központ értesítésére 2020. október 31.   
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Állatvédő 
Egyesület elnevezésében a Tamási nevet használja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Teqsports Kft. által 
meghirdetett, mellékletben szereplő projektben részt vesz és háromoldalú együttműködés 
keretében Teq multifunkcionális sporteszközt adományoz testvérvárosának, Volgodonszknak. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket 500.000,- Ft-ig 2021. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2020. (X. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a tulajdonában és a 
Tamási és Környéke Szociális Központ üzemeltetésében lévő KXX-151. forgalmi rendszámú, 
Suzuki Ignis típusú, ételszállításra használt személygépkocsit, annak nettó vételárát pedig 
támogatásként átadja az intézménynek.  
 
Határidő:  2020. december 31.   
Felelős:  polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete 
a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló  

14/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-határozott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 48. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló 14/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló 14/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) E rendelet területi hatálya Tamási Város Önkormányzata közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken 
kijelölt várakozási övezet táblával és fizető parkolásra utaló kiegészítő táblával megjelölt, díjfizetési kötelezettség 
alá eső várakozási területekre valamint a Tamási Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) épületének 
udvarára – tamási 318. és 319. hrsz alatti ingatlanokra – terjed ki.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Tamási , 2020. október ….. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 29. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet a 34/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet: a 14/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelethez: 
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A fizető parkolóhelyeken alkalmazandó várakozási díjak, bérletek díja, a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíj 

mértéke 
 
Várakozási díj mértéke: 
 
Az 1. melléklet 1-5. pont szerinti fizető parkolóhelyek esetében: 

járművenként és óránként       első óra ingyenes 
az követően 240,- Ft 

 
Az 1. melléklet 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek esetében: 

járművenként és óránként       240,- Ft 

 
Autóbusz és járműszerelvény (KRESZ 1. sz. függelék II/p.) esetén annyiszor kell a kívánt időre parkolójegyet váltani, 
amennyi parkolóhelyet a jármű (-szerelvény) elfoglal. 
 
Bérletek díja: 
 

havi bérlet       6.000,- Ft  

éves bérlet 60.000,- Ft  

 
A havi és éves bérlet váltásakor kedvezményre jogosultak az 1. melléklet 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek 
közvetlen környezetében bejelentett telephelyet (amely lehet székhely is) üzemeltető (működtető) egyéni és társas 
vállalkozók, akik az ingatlant tulajdonosként, vagy bérlőként használják (Kedvezményes bérlet). 

 

Kedvezményes bérlet díja: 

havi bérlet       4.500,- Ft  

éves bérlet 45.000,- Ft 

 

Pótdíj mértéke járművenként és alkalmanként: 

 

15 napon belül befizetés esetén       2.400,- Ft 

15 napon túli befizetés esetén  9.600,- Ft 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  
32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) pontjaiban és a Magyar-ország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

4. § 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben szereplő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásával, valamint elidegenítésével kapcsolatos bérbeadói feladatok ellátásával – a (4) bekezdésben 
foglalt bérlő kiválasztásának kivételével – a Tamási Vagyongazdálkodó Kft-t (a továbbiakban: bérbeadót) 
bízza meg működtetésre történő átadás jogcímén.” 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Tamási , 2020. október 28. 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október 29. 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                           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 


