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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 29-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 186/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás 
eredményéről szóló beszámolóval kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 131.; a 134. és a 135/2021. (VI. 30.), 
a 141/2021. (VII. 9.), a 142.; a 145.; a 146. a 147.; a 150. és a 152/2021. (VIII. 9.), valamint 
a 161.; a 162.; a 164.; a 168.; a 171. és a 173/2021. (IX. 1.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 187/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával 
kapcsolatban tett intézkedésekről 

 
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 188/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a HORSEMAN Lovassport Egyesület 2021. évi munkájáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a HORSEMAN 

2021. szeptember 29.                        XII. évfolyam 10. szám 



 
 
 

Lovassport Egyesület (7400 Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc elnök) 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 189/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évéről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évéről szóló beszámolóját és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 190/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Személyszállítási közszolgáltatás ellátására pályázat kiírása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy Tamási város 
közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállításra a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvényben foglaltakra figyelemmel a melléklet szerinti tartalommal Tamási Város 
Önkormányzata pályázatot ír ki. 

 
Határidő: a pályázat lefolytatására és elbírálására: 2021. december 30. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 191/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat törzskönyvi adatainak módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

1. megtárgyalta Tamási Város Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
kormányzati funkciókról szóló szabályzatát, s azt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a 
Magyar Államkincstár felé tegye meg.  

 
Határidő:  a 2. pont esetében 15 nap 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 192/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 193/2021. (IX. 29.) számú 



 
 
 

határozata: 
 

Sportok Háza további helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos döntés 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási, Honvéd 
u. 2. szám alatt fekvő Sportok Háza ingatlanban lévő szolárium és szauna helyiségeket 
2021. október 1. napjával bérbeadja a konditerem és játszóház jelenlegi bérlőjének, 
Sóhajda Iván egyéni vállalkozónak, annak szerződését módosítva, azon m2-re vetített 
bérleti díj ellenében, amely a jelenlegi bérleti szerződésben meghatározásra került a 
következő feltételekkel: 
 
- a szolárium részre (33,243 m2) vonatkozó bérleti díj 2021. október 1. napjával 

fizetendő, 
- a szauna részre (40,227 m2) vonatkozó bérleti díj 2022. április 1. napjától 

fizetendő, tekintettel arra, hogy ezen időtartam szükséges a helyiségek 
berendezéséhez. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 194/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Zrínyi utca – Szabadság utcai közterület rendezése közlekedésépítési tervezési 
feladattal kapcsolatos döntés 

 
Zrínyi utca – Szabadság utcai közterület rendezése közlekedésépítési tervezési 
feladattal kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi 
döntést hozza: 
 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a közlekedésépítési műszaki 

tervdokumentációt elkészítteti, annak 2.300.000,- Ft + ÁFA összegű költségét a 
2021. évi költségvetés terhére biztosítja, 

- felhatalmazza a polgármestert a lebonyolítással kapcsolatos eljárások 
lefolytatására, szerződések megkötésére, megrendelések megtételére, 
nyilatkozatok kiadására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 195/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Piactéri garázs áramellátásával kapcsolatos döntés 
 

Piactéri garázs áramellátásával kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában álló Tamási piactéri garázssor jelenleg 

polgárőrök által használt 1 db garázs villamos ellátás kiépítési munkálatainak 
bruttó 305.181 Ft költségét, 

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodások, szerződések megkötésére, 
- hozzájárul a 2021. évi költségvetés 8. melléklet beruházás2021-ben rögzített 

„066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 20) Buszváró 



 
 
 

készítése Rákóczi utcában” betervezett 1.100.000 Ft-os forrásának 
átcsoportosításához a költségek finanszírozása érdekében. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 196/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Ingatlanértékesítés (Bajcsy Zs. E. utca) 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 7090 Tamási, belterület 1087/119 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett út művelési ágú, 9.053 m2 területű 
ingatlanból, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház (1163 Budapest, Kövirózsa u. 1.) 
részére a folyamatban lévő rendezési terv elfogadását követően 968 m² területrészt 
értékesít 3.100 ft/m² + ÁFA  értéken azzal a feltétellel, hogy: 
- a telekmegosztást követően a telek észak-keleti telekhatára mentén 3 m-

széles önkormányzati tulajdoni, csapadékvíz elvezetésére szolgáló 
földterület alakul ki; 

- a telekmegosztást követően az érintett ingatlanrész a vagyonrendeletben a 
forgalomképtelen törzsvagyonból átvezetésre kerüljön a forgalomképes 
vagyon körébe. 

 
Az adásvételi szerződések elkészítésének, valamint az ingatlan nyilvántartási eljárás 
költségei a vevőt terheli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szennyvízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzésére, a kapcsolódó dokumentumok, adásvételi szerződések aláírására. 
 
Határidő: a rendezési terv módosítás elfogadást követően 120 nap 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 197/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése – Kishenye-Erdőrész utca településrészen” 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 

 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése – Kishenye-Erdőrész utca településrészen” 
pályázathoz benyújtásával kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozza: 
 
1. dönt arról, hogy VP6-7.2.1.1-21 kódszámmal, Külterületi helyi közutak fejlesztése 

pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Külterületi helyi közutak fejlesztése – 
Kishenye-Erdőrész utca településrészen” címmel, maximum bruttó 300.000.000,- 
Ft összeggel (a támogatás maximális összege felhívás szerint), amely fejlesztéssel 
érintett ingatlanok helyrajzi számai: 0766/2, 0767, 0763, 0739; 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat 
lebonyolításával kapcsolatos eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, 
hozzájárulások és nyilatkozatok megtételére; 

3. a pályázat megvalósításához maximum bruttó 15.000.000,- Ft önrészt (a 
felhívásban megjelölt maximális támogatási összeghez kapcsolódó maximális 
önrész mértéke) költségvetéséből biztosítja. 

 



 
 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 198/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

„Tamási Munkásszállás kivitelezése II.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításával és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásával kapcsolatos 

döntés 
 

„Tamási Munkásszállás kivitelezése II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával 
és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásával kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- a „Tamási Munkásszállás kivitelezése II.” tárgyban az uniós értékhatár alatti 

eljárásrend (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban 
Kbt.) Harmadik része) szerint, a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 
117. § szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával, nyílt közbeszerzési 
eljárást megindítja; 

- elfogadja a közbeszerzési dokumentumokat és jóváhagyja a közbeszerzési 
eljárás EKR rendszerben történő megindítását; 

- hozzájárul a lebonyolításhoz szükséges eljárás(ok) lefolytatásához, nyilatkozatok 
megtételéhez, meghatalmazások aláírásához. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 199/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Tamási Szolgáltató Kft. évközi beszámolójának elfogadása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tamási Szolgáltató Kft. 
tulajdonosa a társaság – adónem áttérés miatti üzleti évet záró – egyszerűsített 
éves beszámolóját 2021. évi üzleti évről a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 5 nap 
Felelős: az ügyvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 200/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Temető kerítés kialakításáról döntéshozatal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a fenntartásában 
lévő tamási római katolikus temető meglévő drótfonatos kerítésének elbontását, új 
betonoszlopok és kerítésdrót kialakítását megrendeli, amelyhez költségvetéséből 
1.295.000,- +Áfa összeget biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 
 
Határidő: megrendelésre 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 201/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 



 
 
 

 
„Tamási külterületi ivóvízellátás - I. ütem II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

eljárást lezáró döntés 
 
„Tamási külterületi ivóvízellátás - I. ütem II.” tárgyú (Újvárhegy, Kosba, Tuskós 
településrész) közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntéssel kapcsolatban 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
- felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés aláírására, 
- szükséges eljárások lefolytatására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 202/2021. (IX. 29.) számú 
határozata: 
 

Véleménynyilvánítás körzethatárokkal kapcsolatban 
 
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.  
 
Határidő: Tamási Tankerületi Központ értesítésére 2021. október 15.   
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 
28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


