
 
 
 

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

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

Rendeletek ............................................................................ 10. oldal 

 

___________________________________ 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. október 27-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 206/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás 
eredményéről szóló beszámolóval kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 136/2021. (VI. 30.), a 148. és a 
149/2021. (VIII. 9.), a 160.; a 167. és a 170/2021. (IX. 1.), valamint a 191.; a 192.; a 199.; 
a 200.; a 202.; a 203. és a 205/2021. (IX. 29.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 207/2021. (X. 27.) 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 208/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 

2021. október 27.                        XII. évfolyam 11. szám 



 
 
 

 
Beszámoló a Tamási Fürdő üzemeltetéséről 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaplus Kft-nek 
(6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) a Tamási Fürdő üzemeltetéséről szóló 
beszámolóját, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 209/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
a Tamási Média Kft. végelszámolási eljárásának lezárásáról, valamint a Társaság 
záró beszámolójának, vagyonfelosztási javaslatának elfogadásáról 
 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tamási Média Kft. 
alapítója a Tamási Média Kft. végelszámolójának előterjesztése alapján a 
végelszámolási eljárást 2021.10.31. nappal befejezettnek nyilvánítja és a Társaság 
végelszámolási zárómérlegét 341 e Ft mérlegfőösszeggel és 77 e Ft adózott 
eredménnyel, továbbá a zárójelentést, záró adóbevallást és a vagyonfelosztási 
javaslatot elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
  végelszámoló 
 
a Tamási Média Kft. végelszámolás befejezésének bejelentésére irányuló 
megbízásról 
 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tamási Média Kft. 
alapítója megbízza Varga-Pintér Rudolf végelszámolót, hogy jelentse be a 
végelszámolás befejezését a Cégbíróságnak a cégjegyzékből való törlés céljából. 
határidő: 10 nap 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
  végelszámoló 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 211/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

a Tamási Média Kft. vagyonának felosztásáról 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tamási Média Kft. 
alapítója döntött arról, hogy a Társaság bankszámláján fennmaradó 118.155 Ft 
összeg a bankszámla zárási költségeivel csökkentve Tamási Város 
Önkormányzatának költségvetési számlájára átutalásra kerüljön. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 
  végelszámoló 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 212/2021. (X. 27.) számú 



 
 
 

határozata: 
 
a Tamási Média Kft. vagyonfelosztási javaslatban foglalt intézkedéseinek 
megvalósításáról 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tamási Média Kft. alapítója 
megbízza a Tamási Média Kft. végelszámolóját, hogy a megszűnéséről szóló 
cégbírósági végzés kézhezvételétől számított 10 napon belül intézkedjen a 
Vagyonfelosztási javaslat szerint Társaság számláján fennmaradó pénzösszeg Tamási 
Város költségvetési számlájára történő átutalásáról, továbbá a pénzforgalmi 
bankszámla megszűntetéséről. A Társaság iratanyagát megőrzésre a Tamási Városi 
Önkormányzatnak adja át a megszűnésről szóló határozat kézhezvételétől számított 
10 napon belül. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
  végelszámoló 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 213/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

Présház felújításával kapcsolatos döntés 
 

A Tamási Térsége Turisztikai Egyesület „Gazdasági épület turisztikai célú ingatlan-
felújítási munkálatai a tamási Várhegyen” című VCA-KP-1-2021/1-000710 azonosító 
számú pályázatával kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy a pályázathoz szükséges többlet költséget, azaz összesen 152.400 Ft-
ot, Tamási Város Önkormányzata költségvetéséből vissza nem térítendő 
támogatásként biztosítja a Tamási Térsége Turisztikai Egyesület részére. 
 
A Támogatási szerződés a határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 214/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 
feladat- és hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról 
szóló a 2020. október 1. napjától 2021. október 1. napjáig tartó időszakra vonatkozó 
beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 215/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

TAMÁSI VÁROS SZERKEZETI TERVÉRŐL  
szóló 

57/2021. (IV.9.) számú Önkormányzati határozat 
módosításáról 

 
1. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tamási Város Szerkezeti Tervét 
jelen határozat mellékletében megjelölt területekre vonatkozóan az 1. mellékletben 
foglaltak szerint módosítja. 



 
 
 

2. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási Város Szerkezeti 
Tervéről szóló határozat 2. mellékletét képező Szerkezeti terv leírása –t az alábbiak 
szerint módosítja: 
a.) A Tamási Város településszerkezeti terve az alábbi terület-felhasználásokat 

különbözteti meg szövegrész kiegészül az alábbiak szerint: 
 

Beépítésre szánt területek:  
Nagyvárosias lakóterület (Ln) 
Kisvárosias lakóterület (Lk)  
Kertvárosias lakóterület (Lke)  
Falusias lakóterület (Lf)  
Településközpont terület (Vt,)  
Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz,)  
Ipari terület (Gipe, Gipz)  
Hétvégiházas üdülőterület (Üh)  
Különleges beépítésre szánt területek  
 
Beépítésre nem szánt terület:  
Közlekedési és közműelhelyezési terület  
Zöldterület (Zkk)  
Erdő terület (Ev, Eg, Ek)  
Mezőgazdasági terület (Má, Mk)  
Vízgazdálkodási terület (V)  
Beépítésre nem szánt különleges területek (Kb-ne, Kb-tu, Kb-cr, Kb-kt)  
Természetközeli terület (Nádas) 

 
b.) Az 1.1 Beépítésre szánt területek Lakóterületek pont az alábbiak szerint módosul: 

LAKÓTERÜLETEK  
 
A település legnagyobb kiterjedésű terület-felhasználási egysége a lakóterület. 
Tamási területén mindegyik lakóövezet jelen van a településszerkezetben.  
 

 Nagyvárosias lakóterület: A nagyvárosias lakóterületek a 
városközpontban, tömbtelkeken alakultak ki. Jellemzően többszintes, több 
lakásos társasházak területei a hozzájuk tartozó garázsokkal. 
 
 Kisvárosias lakóterület: A kisvárosias lakóterületek jellemző területei a 
városközpontnak, és közvetlen környezetének is, de megjelennek az egyes 
városrészi alközpontok, és szerkezetileg meghatározóbb utak mentén is.  
 
 Kertvárosias lakóterületek: Kiterjedésében a településszerkezetben a 
legnagyobb a lakóterületek közül, de a terület-felhasználás bizonyos 
területei még beépítetlenek. E terület-felhasználásban jelentős 
tartalékterületek vannak, a település több részén.  
 

 Falusias lakóterület: A településdéli részén a kiépülésükkor meghatározó 
úthoz kapcsolódóan, vagy egykori, önállóan fejlődő településrészeken 



 
 
 

megjelenő területek. Falusias lakóterület jelenik meg néhány külterületi 
major környezetében.  

 
c.) Az 1.1. Beépítésre szánt területek Különleges beépítésre szánt területek pont az alábbiak 

szerint módosul: 
 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt 
– az alábbi területeket:  
K-T: Temetők területe.  
K-Kp: Kegyeleti park területe  
K-Sp: Sportpályák, sportépítmények területe.  
K-Lsp: Lovassportpályák területe.  
K-Szt: Szennyvíztisztító-telep területe.  
K-Hull: Szilárd kommunális hulladéklerakó területe.  
K-Str: Strandfürdő területe.  
K-Id: Kastély és egyéb idegenforgalmi létesítmények területe.  
K-B: Külszíni bányászat területe  
K-Rek: Rekreációs és egyéb idegenforgalom területe  
K-Spu: Sport és uszoda területek 
K-G: garázssor területek 

 

d.) Az 1.2 Beépítésre nem szánt területek Különleges beépítésre nem szánt terület pont az 
alábbiak szerint módosul: 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET  
 
A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége, 
egyedi igénye, elhelyezkedése miatt – az alábbi területeket:  

 

 megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló terület: Kb-En  

 turisztikai terület: Kb-Tu  

 cross pálya terület: Kb-Cr  

 különleges beépítésre nem szánt fásított köztér, sétány: Kb-kt 
 

e.) 4. Örökségvédelem…Régészet pont az alábbiak szerint módosul: 
 

A település bel- és külterületén máig összesen 129 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 
általános elvei alapján védelem alatt. 

 

3. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási Város Szerkezeti Tervéről 
szóló határozat 4. mellékletét képező Területi mérleg –t az alábbiak szerint módosítja: 

TERÜLETHASZNÁLAT  
 TERÜLET (ha) Arány (%) 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  

Erdők (gazdasági. védelmi, közjóléti) 2237,24 19,98 

Mezőgazdasági (általános) 6881,59 61,47 



 
 
 

Mezőgazdasági (kertes) 482,02 4,31 

zöldterület (3 ha alatt) 10,09 0,09 

Vízgazdálkodási terület 279,93 2,50 

Vasút terület 13,19 0,12 

Közlekedési (főutak) 55,68 0,50 

Közlekedési (mellékút, gyűjtőút) 333,9 2,99 

Különleges terület 76,79 0,69 

Természetközeli terület (nádas) 74,72 0,67 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  

Különleges területek 22,82 0,20 

Ipari terület (zavaró, egyéb) 237,2 2,12 

Kereskedelmi - szolgáltató terület 35,07 0,31 

Falusias lakóterület 101,14 0,90 

Kertvárosias lakóterület 302,3 2,70 

Kisvárosias lakóterület 7,25 0,06 

Nagyvárosias lakóterület 1,63 0,01 

Vegyes településközpont terület 42,22 0,37 

Hétvégiházas (üdülő) 1,08 0,01 

Összesen 11195,82 100 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 216/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos döntések 
elfogadásáról és Tamási Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

15/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. dönt arról, hogy Tamási város településrendezési tervének módosítása kapcsán a 

mellékelt határozatot és rendeletet elfogadja. 
 
2. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tamási Város Helyi 

Építési Szabályzatról szóló 15/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet 3. 
függeléke a jelen határozat melléklete lép. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város forgalmi rend felülvizsgálat jóváhagyásával kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város forgalmi rend felülvizsgálat jóváhagyásával kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 



 
 
 

- Tamási Város Forgalmi Rend Felülvizsgálat 2021. (Tervszám: 785) megnevezésű 
felülvizsgálati dokumentációt jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város környezetvédelmi program felülvizsgálatának jóváhagyásával 
kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2021-2026. időszakra 
vonatkozóan a település környezetvédelmi program felülvizsgálatát elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi 

zárszámadásának elfogadása évközi megszűnés miatt 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Régió 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. január 1. napjától 2021. 
június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó zárszámadását megismerte és 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
I. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. 
évi költségvetésének végrehajtását 
 

a) 9 ezer Ft bevételi főösszeggel, 
b)  9 ezer Ft kiadási főösszeggel, 
c)  0 ezer Ft maradvánnyal 

 
jóváhagyja. 
 
II. Az I. pontban megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat 
csoportonkénti részletezését, valamint a kiadási teljesítés előirányzat 
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1., 2., és 3. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 
III. A Társulás 2021. évi előirányzat felhasználását a 4. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
IV. A Társulás 2021. évi maradványát az 5. számú mellékletben, a 
pénzeszközök változását a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 
 
V. A Társulás vagyonkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 



 
 
 

VI. Az Önkormányzati Társulás 2021. évi közvetett támogatásait a 8. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
VII. A Társulás kötelezettségvállalás szerinti eredménykimutatását a 9. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
VIII. A Társulásnak az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott eszközök állományát a 10. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
IX. A Társulás 0-ra leírt befektetett eszközökkel és érték nélkül nyilvántartott 
eszközökkel nem rendelkezik. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testület megtárgyalta a „Döntés a somi 
hulladékkezelő központ technológiai fejlesztésének támogatásáról” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft.-nek 
(székhely: 8600 Siófok, Papfődi u. 3., cégjegyzékszám: Cg.14-09-315885, adószám: 
25979040-2-14, képviseli: Kerekes Roland ügyvezető), a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. KP/29838-4/2021. 
ügyiratszámú megfelelőségi nyilatkozatával jóváhagyott, az előterjesztésben 
részletezett, a somi hulladékkezelő központ technológiai fejlesztésére vonatkozó 
rendszerelem fejlesztési tervét.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a részbeni tulajdonát képező 
mechanikai-optikai előválogató műben működő utóaprító a Dél-Balatoni és Sió-
völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma északi projektterületén 
megvalósult somi hulladékkezelő központ komposztáló udvarterére kerüljön azzal, 
hogy a DBR Np. Kft. köteles biztosítani az előválogató mű üzemszerű működését, az 
Üzemeltetési szerződésben vállaltak szerint. 
 
Felelős: a polgármester (a határozat közléséért) 
Határidő: értelem szerint 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

Tamási Kossuth tér 17. alatti társasház (Posta épület) gázkazán cseréjéről 
döntéshozatal 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonában és a TVÜ Kft fenntartásában, üzemeltetésében lévő Tamási Kossuth 
tér 17. sz. alatti (Posta) épületben (a szoc.ellátó részen) meglévő gázkazán cseréjét 
megrendeli, amelyhez költségvetéséből bruttó 1.016.874.- Ft összeget biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére. 
 



 
 
 

 
Határidő: megrendelésre 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 

A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- a DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5.3. pontja 

értelmében megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
társulási megállapodás 2022. január 1. napjával történő módosítását; 

- felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2021. december 31.   
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2021. (X. 27.) számú 
határozata: 
 
Tamási Kulturális Központ könyvtári intézményegységének pályázati önrészével 

kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár Irodalom a természetben 
– Természet az irodalomban című pályázatának lebonyolításához szükséges 
196.000 önrészét biztosítja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

Tamási Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) 
bekezdésének a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 
bekezdés 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Tamási területének egyes részei használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk 
szerint   
a beépítésre szánt területen az alábbi építési övezetekbe soroltak:) 

„a) lakóterületbe, ezen belül nagyvárosias lakóterületbe (Ln), kisvárosias lakóterületbe (Lk), 
kertvárosias lakóterületbe (Lke) vagy falusias lakóterületbe (Lf),” 

2. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet a 23/A. 
§-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„17/A. A nagyvárosias lakóterületre (Ln) vonatkozó részletes előírások” 

3. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet a 
következő 23/A. §-sal egészül ki: 

„23/A. § 

(1) Ln-1 jelű nagyvárosias lakóterületen az OTÉK 11. § és 10. § (2)-(3) bekezdéseinek előírásait 
figyelembe véve az alábbi létesítmények helyezhetőek el: 
a) lakóépület 
b) kereskedelmi, szolgáltató 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
d) kulturális, közösségi szórakoztató 
e) szállás jellegű 
f) igazgatási, iroda 
g) sport 



 
 
 
(2) Az építési övezetben a kialakult épületmagasság tartandó, felújítás során technológiai okból 
(vízszigetelés, hőszigetelés, tetőfelújítás) legfeljebb 0,5 m-el nőhet. 

(3) Az építési övezetben a kialakult telekméret tartandó.” 

4. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 31. §-a 
a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) A K-G jelű különleges garázssor területen csak gépjármű-tárolók és közmű-üzemi épületek 
helyezhetők el. A meglévő garázsépületek rendeltetése nem változtatható meg.” 

5. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 30. alcím 
címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„30. Beépítésre nem szánt különleges területek (Kb-En, Kb-Tu, Kb-Cr,Kb-kt)” 

6. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 30. 
alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki: 

„43/A. § 

A Kb-kt, jelű övezet beépítésre nem szánt különleges terület, fásított köztér, ahol a terület 
rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el szabadon állóan, legfeljebb 5 % 
beépíthetőséggel, 4 méter épületmagassággal. A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %.” 

7. § 

A Tamási város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

9. § 

E rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható. 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október 28. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 

 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.04.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 9/2021 (III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi 
a) költségvetési bevételi előirányzatát 6.246.760 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.361.691 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.885.069 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.922.255 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.345.908 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.576.347 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.675.495 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 1.015.783 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.691.278 E Ft-ban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett 
maradványát 2.371.412 E Ft-ban, 
da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 584.312 E Ft-ban, 
db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.787.100 E 

Ft-ban, 
e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

bevételét 378.813 E Ft-ban, 
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3.813 E Ft-ban, 
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-

ban, 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi 

műveletek kiadását 74.730 E Ft-ban, 
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 38.328 E Ft-ban, 
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 36.402 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.996.985 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.996.985 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi 
a) általános tartalékát 2.984 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 33.969 E Ft-al hagyja jóvá, melyből: 



 
 
 

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és 
természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez 
különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, 

bb) 720 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 
bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére, 
bd) 22.881 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére, 
be) 0 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére, 
bf) 0 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének 

elkülönítésére, 
bg) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének 

elkülönítésére, 
bh) 0 E Ft-ot a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási 

biztosíték összegének elkülönítésére, 
bi) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bj) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének 

elkülönítésére, 
bk) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére, 
bl) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bm) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bn) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítésére,  
bo) 3.207 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.” 

3. § 

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) önkormányzati 
rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 



 
 
 
(11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

4. § 

A rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október 28. 
 
 
                                                                                                   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 

 


