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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. november 24-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 143.; a 144.; a 153.; a 155/2021. (VIII. 
9.), a 169.; a 178.; a 179.; a 180.; a 181.; a 182.; a 183.; a 184. és a 185/2021. (IX. 1.), a 
195.; a 201. és a 204/2021. (IX. 29.), valamint a 216.; a 217.; a 220.; a 221. és a 224/2021. 
(X. 27.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 226/2021. (XI. 24.) 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 227/2021. (XI. 24.) számú 

2021. november 24.                        XII. évfolyam 12. szám 



 
 
 

határozata: 
 

A Tamási Táj Önkormányzati Újságról szóló beszámoló elfogadásáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Táj 
Önkormányzati Újságról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 228/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

A külkapcsolatokért felelős referensek munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta külkapcsolatokért 
felelős referensek munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 229/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

A Tourinform Iroda munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tourinform Iroda 
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelős: irodavezető 
Határidő: azonnal 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Waldorf óvoda épületének használatba adásáról döntés 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tamási 
belterület 51/A/2 helyrajzi számú, iroda megnevezésű, 86 m2 térmértékű, 
természetben a 7090 Tamási, Deák Ferenc utca 7. szám alatti ingatlant 2022. 
január 1. napjától határozatlan időre a Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány 
(7090 Tamási, Páva u. 5.) térítésmentes használatába adja a határozat 1. 
mellékletét képező Használatba adási szerződésben meghatározott 
feltételekkel.  

2. A képviselő-testület felkéri a Tamási Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az 
1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó fennálló bérleti szerződés 
megszüntetéséről 2021. december 31. napjáig gondoskodjon. 

3. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az ingatlan vonatkozásában az Üzemeltetési megállapodás 
tervezetét a soron következő ülésen terjesszék a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2022. január 1. 

  2. pont vonatkozásában: 2021. december 31. 
  3. pont vonatkozásában: 2021. december 15. 

Felelős:   ügyvezetők és polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségre 



 
 
 

vonatkozó bérleti díjak módosítása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díjakat 2022. január 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Bérleti díjak  

Sorszám Nem lakás célú ingatlanok min. ár/m2/hó 
(bruttó) 

1. Szabadság utca 15. 1 500 Ft 
2. Kossuth tér 6.  2 000 Ft 
3. Szabadság utca 35. 2 500 Ft 
4. Szabadság utca 64-66. 2 000 Ft 
5. Szabadság utca 29/1. 2 500 Ft 
6. Nyírfasor 15. 2 500 Ft 
7. Szabadság utca 11. 1 500 Ft 
8. Kossuth tér 17/2. 1 000 Ft 
9. Szabadság utca 35. pince  1 500 Ft 

 
Határidő:  2022. január 1. 
Felelős:  bérbeadó 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 232/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-24563-1-001-00-02 
MEKH kóddal rendelkező DRV S 701 kódszámú, Tamási szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban: DRV Zrt) által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadja. 

 

A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításával 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 
meg. 

 
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen 
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles 
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 

 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 233/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatban 



 
 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
2022. évi belső ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri 
a belső ellenőrzési feladat ellátását a Dám Önkormányzati Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, 
melyhez a szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2022. évi 
költségvetésében vállalja. 
 
Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2022. december 31. 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 234/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 
A HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében 

Egyesületbe tagsági felvételével kapcsolatos döntéshozatal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 
- Tamási Város Önkormányzat kéri felvételét a HÉT HATÁR Határon 

Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületbe 
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.).; 

- elfogadja és vállalja az Egyesület alapszabályában foglalt célokat és a 
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését; 

- vállalja a mindenkori éves tagdíj megfizetését, annak fedezetét a 
költségvetéséből biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 235/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Mező utcai gyalogátkelőhely-járda szintbeemelésével kapcsolatos döntés 
 
Mező utcai gyalogátkelőhely-járda szintbeemelésével kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a Mező utcai gyalogátkelőhely-járda szintbeemelési munkálatainak 

legfeljebb bruttó 1.400.000 Ft költségét, 
- felhatalmazza a polgármestert a megállapodások, szerződések megkötésére, 
- hozzájárul a költségek biztosításához a 2021. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 236/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Településszonda projekttel kapcsolatos döntés 
 

A Településszonda projekttel kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozza: 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a KDMFÜ Nkft által 

lebonyolított Településszonda projektben részt vegyen, 



 
 
 

- felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés megkötésére, a 
szükséges nyilatkozatok és adatok kiadására. 

 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 237/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Bérleti díjemelésekkel kapcsolatos döntés 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tulajdonában álló 
Sportok Háza és Látogató Központ létesítményekben lévő bérleményekre vonatkozó 
bérleti díjakat a szerződéstől eltérő mértékben nem emeli, figyelemmel a 
veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezésekre is. 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 238/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Sportok Háza konditerem üzemeltető váltással és módosítással kapcsolatos 
döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási, Honvéd 
u. 2. szám alatt fekvő Sportok Háza ingatlanban lévő 022 számú FITNESS TEREM 
elnevezésű 68,041 m2 nagyságú helyiséget 2021. december 1. napjával bérbeadja a 
konditerem és játszóház jelenlegi bérlőjének, annak szerződését kiegészítve, azon m2-
re vetített bérleti díj ellenében, amely a jelenlegi bérleti szerződésben 
meghatározásra került. 
  
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 239/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Kölcsönszerződés módosításáról döntés 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött, 
1-2-20-4600-0173-8. számú kölcsönszerződésben rögzített rendelkezésre tartási, 
igénybevételi határidő jelenlegi 2021. december 31-ei időpontról 2022. december 31. 
dátumra történő módosításához hozzájárul a kölcsön összegének lehívhatósága 
érdekében. 

Határidő: a szerződés módosítására 2021. december 31. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 240/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése kapcsán döntés 
 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésével kapcsolatban Tamási 



 
 
 

Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a „Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia (FVS) elkészítése, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 
(TVP) elkészítése” a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati forrásból feladatot 
megvalósítsa, arra megbízási szerződést kössön a beszerzési eljárás során 
nyertes ajánlatadóval nettó 7.550.000,- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 9.588.500,-Ft) díj 
ellenében, 
amely költségét a támogatás rendelkezésre állásáig a 2021. évi költségvetés 
terhére biztosítja, 

- felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a szükséges 
nyilatkozatok és adatok kiadására, feladatok elvégzésére. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 241/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának VP Leader pályázatával 
kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának VP Leader - Gördeszka pálya 
eszközök beszerzése című pályázatával kapcsolatban, Tamási Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az eddig biztosított összegen 
felül, a projekt megvalósításához szükséges további 2.338.920 Ft-ot Tamási Város 
Önkormányzata költségvetéséből visszatérítendő támogatásként biztosítja a 
nemzetiségi önkormányzat részére. Emellett jóváhagyja, hogy Tamási Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata a pályázati elszámolást és a támogatási összeg teljes 
lehívását követően, az összesen 4.677.841 Ft-os összeget visszatérítse Tamási Város 
Önkormányzata részére. 
 
A Támogatási szerződés módosítása a határozat 1. számú mellékletét képezi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 242/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Fürdő díjfizetésre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés 
 

Fürdő díjfizetésre vonatkozó kérelmével kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a 7090 Tamási Hársfa u. 3. sz. alatt működő Tamási Termálfürdő 

üzemeltetőjének, az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft-nek 
(6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) a kérelmét, így a hatályos Vállalkozási 
Szerződés B. Üzemeltetői Szerződés (Ability Fürdőüzemeltetés Tamásiban) 3.113. 
pontban rögzített díjfizetés esetén 3 havi díj megfizetésétől eltekint (2021. 
november, december és 2022. január). 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 243/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 
 

Döntés a 75 évet betöltöttek karácsonyi megajándékozásáról 
 

I. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Tamási városában állandó lakóhellyel rendelkező – 2021. december 31. 
napjáig - 75. életévüket betöltött lakosok részére karácsonyi csomagot nyújt, 
amelyre személyenként üzemeltetési anyagként 1.500,- Ft + ÁFA összeget 
biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

 
II. A Képviselő- Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a csomagok 

beszerzéséről és átadásáról gondoskodjon.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 244/2021. (XI. 24.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-24563-1-001-00-04 
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_710 kódszámú, Tamási Vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2021-
2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének 
módosítását elfogadja. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
30/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a köztisztaság fenntartásáról szóló  

4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testület, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII 
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXV törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a település rendjének, tisztaságának megteremtése és 
megőrzése érdekében a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztisztaság fenntartásáról szóló 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(3) Tömbtelkeken az épület melletti, valamint az épületek közötti járdaszakasz tisztántartásáról 
elsődlegesen az épületek használói kötelesek gondoskodni. ” 

2. § 

A köztisztaság fenntartásáról szóló 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkok feltöltése és betemetése nem engedélyezett.” 

3. § 

Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 
a) 3. § (6) bekezdése, 
b) 7. § (1) és (2) bekezdése, 
c) 20. § (2) bekezdése, 
d) 21. § (1) és (2) bekezdése, 
e) 25. § (3) bekezdése, 
f) 27. § (2) bekezdése. 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Tamási , 2021. november 24. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 25. 
 
                                                                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                                    jegyző 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
31/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

41/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Tamási Város önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
41/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A köztisztasággal, településtisztasággal és a települési hulladékokkal összefüggésben a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki) 

 
„h) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 4/2021. 

(I.28.) önkormányzati rendeletében a 3.§ - 26.§ foglalt szabályokat megszegi.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2021. november 24. 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 25. 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
32/2021. (XI. 25.) 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 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(2) A TOP-4.3.1-15 pályázati konstrukció keretében felújított és kialakított szociális bérlakások 
esetében határozatlan időre, vagy legfeljebb a fenntartási idő végéig köthető bérleti szerződés. A 
szociális alapon megállapított lakbér összege évente felülvizsgálatra kerül.” 

2. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(2) A pályázati hirdetményt a tulajdonos és a bérbeadó digitális felületein, valamit Tamási 
városban megjelenő írott sajtóban kell közzétenni. A hirdetménnyel kapcsolatos teendőket a 
bérbeadó teszi közzé és felügyeli.” 

3. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) A bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott önkormányzati bérlakások kivételével az őt a 
jogszabály és a lakásbérleti szerződés alapján terhelő kötelezettségek biztosítékául a bérleti 
jogviszony létesítésekor érvényesülő 2 havi lakásbérleti díjjal megegyező összegű óvadékot köteles 
fizetni a bérbeadónak.” 

4. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

5. § 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja. 



 
 
 

6. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2021. november 24. 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 25. 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
  



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
33/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

 
az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21 – 21/C. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el. 

1. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2021. november 24. 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 25. 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
  



 
 
 

1. melléklet 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei részében (bruttó díjak):  
 - reggeli: 110 Ft/fő/nap 
 - tízórai: 60 Ft/fő/nap 
 - ebéd:     300 Ft/fő/nap 
 - uzsonna: 110 Ft/fő/nap 
 Összesen: 580 Ft/fő/nap 

 
b./ Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde óvodai részében (bruttó díjak):  
- tízórai: 110 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  300 Ft/fő/nap 
 - uzsonna: 110 ft/fő/nap 
 Összesen: 520 Ft /fő/nap 
 
c./ Általános iskolai térítési díjak (bruttó díjak): 
alsó tagozaton: 

 - tízórai: 110 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  340 Ft/fő/nap 
 - uzsonna 110 Ft/fő/nap 
   Összesen: 560 Ft/fő/nap 

 
felső tagozaton 
- tízórai: 110 Ft/fő/nap 

 - ebéd:  360 Ft/fő/nap 
 - uzsonna 110 Ft/fő/nap 

   Összesen: 580 Ft/fő/nap 
 
 d./ Középiskolai térítési díjak (bruttó díjak): 

- reggeli: 260 Ft/fő/nap 
 - ebéd:  400 ft/fő/nap 
 - vacsora: 320 Ft/fő/nap 
 Összesen: 980 Ft/fő/nap” 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
34/2021. (XI. 25.) 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 6.252.386 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.372.913 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.879.473 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.927.881 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 2.361.869 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.566.012 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.675.495 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 1.011.044 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.686.539 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 9.002.611 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 9.002.611 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 299 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

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

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

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

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

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

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 



 
 
 
(11) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.4.) 
önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. 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. november 25. 
 
 
                                                                                                   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 

 


