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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. december 15-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 246/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213/2021. (X. 27.), valamint a 232.; a 
234.; a 237.; a 238.; a 241.; a 242; a 243.; a 244. és a 245/2021. (XI. 24.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 247/2021. (XII. 15.) 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 248/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
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A Dám Pont Ökoturisztikai Látogatóközpont munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dám Pont 

Ökoturisztikai Látogatóközpont munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 249/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

Látogatóközpont fűtő-hűtő klímáihoz H árammérő kialakítása, valamint Büfé 
részleghez almérő kialakítása költségviselésével kapcsolatos döntés 

 
Látogatóközpont fűtő-hűtő klímáihoz H árammérő kialakítása, valamint Büfé 
részleghez almérő kialakítása költségviselésével kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- a munka elvégzéshez legfeljebb nettó 900.000,-Ft + ÁFA összeget 2021. évi 

költségvetéséből biztosítja,  
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megrendelés, szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 250/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

Tamási Polgármesteri Hivatal komplex megújításának tervezési és előkészítési 
feladataival kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – figyelemmel a 229/2020. (XI. 11.) 
számú polgármesteri határozatra – a felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tamási 
Polgármesteri Hivatal komplex megújításának tervezési és előkészítési feladatai” 
projekthez (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) az 1835/2021. (XI. 30.) Korm. 
határozat alapján nyújtott 104 648 000,- Forint összegű vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásával kapcsolatban a támogatási okirathoz kapcsolódó 
nyilatkozat, a támogatási okirat aláírására, a szükséges eljárások lefolytatására, 
megrendelések, szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 251/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási 2123 helyrajzi 
számú ingatlan egy részének (79 m2) értékesítésével kapcsolatban dönt arról, 
hogy 

- Tamási Város Önkormányzat tulajdonában álló 2123 helyrajzi számú 
ingatlan egy részét - 79 m2 –t - eladásra javasolja Péti János (7090 Tamási, 
Béke 44. sz alatti lakos) részére,  

- az ingatlan vételárát bruttó 4000 Ft/m2 áron állapítja meg, 



 
 
 

- az érintett területet a telekmegosztást és a művelési ág megváltoztatását 
követően vagyonrendeletében a forgalomképtelen törzsvagyonból átvezeti 
a forgalomképes vagyon körébe, 

- a telekalakítási és eljárási költségek, továbbá az adásvételi szerződés 
elkészítésének költsége, valamint az értékesítéssel kapcsolatos egyéb 
költések (hatósági díjak, stb.) a vevőt terhelik, 

-  hozzájárul Tamási Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló 
tamási 2123 hrsz-ú "ki  vett, közterület, út" művelési ágú ingatlan, út 
vázrajzon jelölt 79m2-es részének megszüntetéséhez; 

-  felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 
- az értékesítésre szánt ingatlant össze kell vonni a kérelmező tulajdonát 

képező 2124 helyrajzi számú ingatlannal, amely vevő feladata. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet 2. függelékét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 253/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

Zöld Pont és Civilház működtetésével kapcsolatos döntés 
 

1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.1-15-TL1-2018-
00006 kódszámú, "Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban" című projekt 
eredményeként létrejött új létesítmény fenntartását, üzemeltetését és szakmai 
irányítását a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtáron keresztül 
kívánja végezni. 

2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához a Kulturális 
Központ részére további 1,5 fő létszámot biztosít. 

3. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladat ellátására tekintettel, a 
Tamási Kulturális Központ Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 
módosítja. 

4. Amennyiben a projekt pályázati felhívásának való megfelelés érdekében Tamási 
Város Önkormányzatának közvetlen feladatellátása szükséges, úgy a képviselő-
testület a szükséges 1,5 fő létszámot az önkormányzat részére biztosítja. Ez 
esetben a határozat 3. pontja hatályát veszti. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 254/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat 2022. évi munkatervének megállapításával kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 16. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2022. évi egységes 
szerkezetbe foglalt munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 255/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú 
önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 256/2021. (XII. 15.) 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. § (1a) bekezdésében 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: 2022. február 15.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 257/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

A közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közétkeztetési Nkft-vel 
„Közétkeztetési feladatok ellátására” 2013. május 29. napján kötött megállapodást a 
melléklet szerinti tartalommal módosítja (10. számú módosítás). 
 
Határidő: a módosító megállapodás megkötésére: 2021. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 258/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 

 
A Horseman Lovassport Egyesület támogatásának módosítása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Horseman 
Lovassport Egyesület részére a 2021. évi Tamási Lovas Napok megrendezésére 



 
 
 

nyújtott 2.000.000,- (azaz kettőmillió) Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határidejét a Támogatott kérelmére 2021. december 31. napjáról 2022. június 30. 
napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási 
szerződés módosításának aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2021. december 31.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 259/2021. (XII. 15.) 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: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 260/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

60 lakásos társasház ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntés 
 
1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

megvásárolja a Tamási külterület 011/123 helyrajzi számú, kivett út művelési 
ágú, 830 m2 térmértékű  ingatlant, majd azt tovább értékesíti a 60 lakásos 
társasházban (7090 Tamási, Nyírfa sor 4.) tulajdoni hányaddal rendelkező 
ingatlantulajdonosok részére. 

2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében vállalja az 
ingatlanvásárlással kapcsolatos költségeket. 

3. Az 1. pontban körülírt adásvétel feltétele, hogy a 60 lakásos társasház 
lakóközössége (7090 Tamási, Nyírfa sor 4.) az ingatlan vételárának, a tovább 
értékesítés és az ügyvédi letét költségeinek megfizetésére kötelezettséget vállal, 
és azt az önkormányzat ingatlan vásárlását megelőzően teljesítési ügyvédi 
letétbe helyezi. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 261/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 

Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban projekt közbeszerzési eljárások lebonyolítása és 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása szerződéskötéssel kapcsolatos döntés 

 

A Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban projekt közbeszerzési eljárások lebonyolítása és 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása szerződéskötéssel kapcsolatban Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 



 
 
 

- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a Gyógyfürdőfejlesztés 
Tamásiban ET-2020-02-096 azonosító számú pályázati forrásból a feladatot 
megvalósítsa, arra megbízási szerződést kössön a beszerzési eljárás során 
nyertes ajánlatadóval nettó 30.600.000,- Ft + 27 % ÁFA díj ellenében, amely 
fedezetének nettó 5.889.500,-Ft költségét a támogatás rendelkezésre állásáig a 
2021. évi költségvetés terhére biztosítja, 

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

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 262/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 
Kempinggel kapcsolatban elszámolásról döntés 
 
Kemping elszámolással kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a kültéri fedett rész- filagória létrehozását, (melynek anyagköltsége 

878.356 Ft+Áfa), a kemping bérleti díjával történő összevezetésével, azzal 
történő elszámolással egyidejűleg, 

- jóváhagyja 2021.november 01. napjától 2022. április 30. napjáig a bérleti díjtól 
való eltekintést, 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 263/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 
Gyógyászati részleggel kapcsolatos döntés 
 
Gyógyászati részleg havi bérleti díj elszámolásával kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 

- jóváhagyja a 2020/2021-es évi mindösszesen 8 hónapos nyitvatartási időtartam 
havi díjának elszámolásának lehetőségét (a zárva tartási időtartam alatti havi 
bérleti díjtól való eltekintést), valamint a fürdő épületénél történt káresemény 
kapcsán 2021.november 01. napjától 2022. január 31. napjáig a bruttó 127.000 
Ft/hónap bérleti díjtól való eltekintést. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 264/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 



 
 
 

Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
és közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 

 
 

A Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása 
és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása szerződéskötéssel kapcsolatban Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a közbeszerzési feladat nettó 

1.500.000,-Ft díját a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja, 
- felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a szükséges 

nyilatkozatok kiadására, feladatok elvégzésére. 
 
 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 265/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

1. Tamási Város Önkormányzata létszámkeretét 2022. január 1. napjával 1 fővel 
bővíti a 072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción; 

2. a munkavállaló bérét, illetve annak járulékait a 2022. évi költségvetésében a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatás terhére biztosítja a 
vonatkozó bértáblának megfelelően. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 266/2021. (XII. 15.) számú 
határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási város közigazgatási 
területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kiírt 
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

A pályázat nyertesének a Volánbusz Zrt. pályázatát hirdeti ki. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a Volánbusz Zrt.-
vel az Önkormányzat nevében megkösse. 
 
Határidő: a közszolgáltatási szerződés megkötésére: 2021. december 30. 
Felelős: a polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
35/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló 25/2017. 
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ában felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló 25/2017. 
(IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 

A szolgáltatási díjat a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15. 
napig kell befizetni. A befizetés történhet pénztári befizetéssel, készpénzátutalási megbízással 
történő fizetéssel, átutalással a hivatal mindenkori bankszámlájára. A befizetés tényét az 
anyakönyvvezető felé igazolni kell.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Tamási , 2021. december 15. 
 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 16. 
 
                                                                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 27/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatásokról szóló 27/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(7) A támogatásokról a Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a 9. mellékletben szereplő 
adatokkal nyilvántartást vezet.” 

2. § 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatásokról szóló 27/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. Átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében a döntés 
meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értéket, a vagyon működtetésével, fenntartásával 
kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket legalább három évre vonatkozóan, továbbá 
javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2021. december 15. 
 

 
 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 16. 
 
                                                                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
37/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el. 

1. § 

A TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL című 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 44. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(4) A polgármester ügyfélfogadásának időpontja csütörtökön 8 órától 11 óra 30 percig.” 

2. § 

A TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL című 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(3) A főállású alpolgármester ügyfélfogadásának időpontja hétfőn 13 órától 17 óráig.” 

3. § 

(1) A TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL című 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

(2) A TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL című 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2021. december 15. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 16. 
                                                                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                                    jegyző 



 
 
 

1. melléklet 

„2. melléklet 

Az önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

1. Tamási Vagyongazdálkodó Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 

2. Tamási Városüzemeltető Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 

3. Tamási Szolgáltató Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 

4. Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 

5. Tamási Média Kft. (tulajdoni hányad: 100%) 

6. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (tulajdoni hányad: 10 eFt névérték)”” 

2. melléklet 

„3/a. melléklet 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 

1. Külterületi szórványterületek haszonbérbe adása, értékesítése. 

2. Önkormányzati tulajdonú lakó- és üdülőtelek elidegenítése esetében vevő kijelölése. 

3. Elidegenítési tilalom feloldása. 

4. Ellátja a külön jogszabályban a testület hatáskörébe utalt rendkívüli és rendszeres szociális, illetve 
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 

5. Engedélyezi a beépítési kötelezettség határidejének egyszeri, legfeljebb két évvel történő 
meghosszabbítását. 

6. Kiadja a külterületi biztos megbízását. 

7. Kiutaltatja a helyi iparűzési adóról való rendelkezés összegét a megjelölteknek. 

8. Az illetékes bizottság(ok) egyetértését követően jóváhagyja az intézmények szervezeti és 
működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, nevelési, illetve pedagógiai, 
továbbképzési, továbbá pedagógiai-művelődési programját. 

9. Ellátja a vagyonrendelet szerint átruházott feladat- és hatásköröket. 

10. A közfoglalkoztatási terv alapján elbírálja és megköti a megállapodást a rendszeres szociális 
segélyezettel, amennyiben a közfoglalkoztatást biztosítani tudja. 

11. Dönt a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél az ajánlatkérési eljárás megindításáról, 
aláírja – a bíráló bizottság véleményezését követően - az ajánlattételi felhívást, valamint a beérkezett 
ajánlatokat – a bíráló bizottság javaslatát követően – értékeli és meghozza az eljárást illetve egyes 
szakaszait lezáró döntést a nyertes pályázó vonatkozásában, aláírja a vonatkozó szerződést. 

12. Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és lebonyolításáról, a közbeszerzési bíráló bizottság 
véleményezését követően aláírja az ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt, meghatározza a 



 
 
 
lebonyolításért felelős személyt, továbbá – ha nem munkaköri kötelessége a feladat – az azért járó 
díjazást. A közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve 
egyes szakaszait lezáró döntést. Amennyiben a lebonyolító, a bíráló bizottság vagy a polgármester 
véleménye eltérő, úgy az elbírálás kérdésében a képviselő-testület dönt. 

13. Dönt pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról. 

14. Elengedheti, vagy mérsékelheti a közterület-használati díjat. 

15. Adósságkezelésre a hitelezőkkel megállapodást köt. 

16. Hozzájárulását adja önkormányzat javára bejegyzett jogok (pl. jelzálogjog, elidegenítési és 
terheli tilalom) törléséhez – az alapjául szolgáló követelés megszűnése esetén. 

17. Megadja az önkormányzat tulajdonában lévő utakkal kapcsolatos útkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást. 

18. Gyakorolja a képviselő-testület által hozott rendeletekben meghatározott jogosítványokat. 

19. Módosítja az egészségügyi alapellátás keretében kötött feladat-ellátási szerződéseket a rendelési 
idő vonatkozásában, amennyiben a rendelési idő összesen mértéke nem változik, valamint a 
szakasszisztens nevének vonatkozásában. 

20. Dönt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről. 

A felsorolás azon hatásköröket tartalmazza, amelyeket önkormányzati rendelet vagy magasabb 
szintű jogszabály nem tartalmaz. Így önkormányzati rendelet vagy magasabb rendű jogszabály 
további hatásköröket delegálhat a polgármesterre.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
38/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) és e) pontjaiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV.3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Tamási , 2021. december 15. 
 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 16. 
                                                                                                                 Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
39/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 33/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

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 
– tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
147. § (1) bekezdésére - a következőket rendeli el. 

1. § 

Nem lép hatályba az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 33/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Tamási , 2021. december 22. 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester           jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. december 23. 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
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Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

 


