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Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatályba-
lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási II. számú házi gyermekorvosi körzet rendelési idő módosításával     kapcsolatban   

A Tamási II. számú házi gyermekorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal
módosítom, amelynek aláírásáról intézkedem.

Határidő: azonnal
Felelős:  a polgármester 
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polgármester jegyző
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
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Tamási Város Önkormányzata
57/2021. (IV. 09.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási város településrendezési tervének teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálati
eljárása lezárásaként új Településszerkezeti Terv elfogadásával   kapcsolatban  

1. A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében eljáró hivatalának TOB/2/00006-
5/2021. iktatószámú záró szakmai véleménye alapján jelen határozat 

a) 1. mellékletét képező SZE Szerkezeti Tervlapot, 
b) 2. mellékletét képező szerkezeti terv leírást, 
c) 3. melléklet szerinti változásokat,
d) 4. melléklet szerinti területi mérleget,
e) 5. mellékleteként csatolt, területrendezési tervvel való összhang igazolását,
f) 6. mellékletként csatolt biológiai aktivitásérték számítás eredményét

elfogadom.

2. Tamási Város Képviselő-testületének Tamási Város Településszerkezeti tervének jóváhagyása c.
2/2005. (I. 20.) Kth. sz. határozata hatályát veszti.

3. Jelen határozat 1. melléklete szerinti Településszerkezeti Terv nyilvánosságáról (közzétételéről)
gondoskodom, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. §-a szerint, 15 napon belül megküldöm azt az
állami főépítész hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal részére CD lemezen és papír
alapon, továbbá az elfogadott dokumentumok elektronikus elérhetőségét biztosítom az eljárásban
közreműködő államigazgatási szervek részére.

Tamási, 2021. április 9.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester       jegyző

Értesül:
1. Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda - 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda - 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

2. melléklet Tamási Város Önkormányzata 57/2021.(IV. 09.) számú határozatához
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Tamási településszerkezetét is alapvetően meghatározzák területi, geomorfológiai adottságai 
valamint a település történeti fejlődése során kialakult úthálózat, településstruktúra és beépítési 
adottságok. Tamási városát két főútvonal (a 61. és 65. számú) szeli át. Mindkét út jelentős hosszban halad
át a városon, a 65-ös út a városközpontot is keresztezi. A település bel- és külterületi részei a két út 
mentén, keresztirányban, ill. csápszerűen elnyúlva helyezkednek el. 

Általánosságban nincs szükség nagyszabású, új beépítése szánt területek kijelölésére, a hatályos 
tervekben e célra kijelölt területek elegendőek. A hatályos tervekben településszerkezet nagyrészt 
biztosítja a fejlesztés kereteit. A felülvizsgálat során jelentősebb új beépítésre szánt területek:

- A belterület nyugati oldalán kialakuló új lakóterület kijelölése, 
- a meglévő északi gazdasági területek növelése, 
- és a nyugati vegyes területek kijelölése.

Jelentős infrastrukturális változás, hogy a 61. és 65. sz főutak tervezett elkerülő szakaszai törlésre 
kerülnek a tervekből. A várható forgalom nagyságrendje is azt mutatja, hogy hosszútávon sincs szükség 
Tamásiban az elkerülő utak kialakítására. Az OTRT szerkezeti tervén sem szerepelnek már ezek a 
tervezett nyomvonalak és a Tolna Megye Önkormányzata Közgyűlésének Tolna megye területrendezési 
tervéről szóló 8/2020. (X.29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X.29.) közgyűlési határozata 
(továbbiakban: TMTrT) szerint is törlésre kerültek. Ennek megfelelően a településrendezési tervekben 
sem szerepelnek a továbbiakban az észak-déli és a kelet-nyugat irányú elkerülő utak. A település 
belterületének nyugati oldalán a Koppány északi partján sportolási és turisztikai célok kiszolgálására új 
településközpont vegyes övezetbe kerül kijelölésre.

A belterület keleti felén jelenleg mezőgazdasági hasznosítású részen kerül kijelölésre egy új 
lakóterület.

Megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló területek kerülnek kijelölésre Kecsege pusztán 
és a belterülettől északra.

A település belterületének északi részén a már meglévő iparterület kerül bővítésre, annak 
érdekében, hogy a terület nagysága elegendő legyen gazdaságfejlesztési célok megvalósításához.



Tamási város településszerkezeti terve az alábbi terület-felhasználásokat különbözteti meg:

Beépítésre szánt területek:

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)

Természetközeli terület (Nádas)

1.1. Beépítésre szánt területek

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

 Kisvárosias lakóterület: A kisvárosias lakóterületek jellemző területei a városközpontnak, és köz-
vetlen környezetének is, de megjelennek az egyes városrészi alközpontok, és szerkezetileg megha-
tározóbb utak mentén is. 

 Kertvárosias lakóterületek: Kiterjedésében a településszerkezetben a legnagyobb a lakóterületek
közül, de a terület-felhasználás bizonyos területei még beépítetlenek. E terület-felhasználásban je-
lentős 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.

VEGYES TERÜLETEK 
E terület-felhasználásba sorolt a városközpont területe, az oktatási területek, valamint a volt laktanya déli 
része. 

GAZDASÁGI TERÜLETEK
Tamási gazdasági területeinek nagy része a belterület északi oldalára koncentrálódik. Jelentős területek 



már hasznosítottak, de további szabad, beépítetlen, vagy éppen még alulhasznosított tartalékterület áll 
rendelkezésre. A települési szövetben a vasútvonal mentén maradtak fenn gazdasági területek. 
Meghatározó gazdasági területek találhatók a volt laktanyában és környezetében. A belterületen kívül a 
majorságok képezik a gazdasági területeket.

ÜDÜLŐTERÜLETEK
Üdülőterületek kizárólag a belterület dél-nyugati nyúlványának végében vannak. Ezek tervezett hétvégi 
házas üdülőterületek.

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

1.2. Beépítésre nem szánt területek

KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰTERÜLET
A településszerkezet fejlesztésének egyik meghatározó feladata a települési szövet vázát adó, működését 
biztosító közlekedési és közműszerkezet kialakítása.
Tamási az 61. és 65. sz. országos főutak csomópontjában fekszik, ez meghatározó adottság. Mindkét út 
rendelkezik olyan szakasszal, ahol közvetlenül lakó telkek kerülnek feltárásra a forgalmas utakról. A 65-
ös út a városközponton is keresztül megy.
A rendezési terv rögzíti a fejlesztési területek feltárását, a megközelítés, közműelhelyezés területeit.
Tamási közlekedési hagyományain alapulva fontos cél a kerékpárhálózat további fejlesztése, az ehhez 
szükséges területigények biztosítása.
A kötöttpályás közlekedés fő nyomvonala a településen keleti oldalán a Koppány mentén hald be a 65. sz.
útig. A további szakaszon felszámolásra került a vasúti sínpálya, helyét kerékpárút vette át.

ZÖLDTERÜLETEK
A hatályos településrendezési tervek megfelelően rögzítik a zöldfelületi hálózat meglévő elemeit, és ma is
helytálló javaslatot tesz a fejlesztési területek zöldfelületi ellátására, a zöldfelületi hálózat fejlesztésére is. 
E tekintetben a felülvizsgálat során érdemi változás nincs, az előírt elemeket a fejlesztésekkel 
párhuzamosan ki kell alakítani.
A településen a zöldterületek méretük, és funkciójuk alapján csupán közkertként vannak jelen.

ERDŐTERÜLETEK
Az erdőterületek lehatárolása az érintett államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján, a térségi 



tervekkel összhangban pontosodik. Megnevezésük, jelölésük a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
változik.
Tamási déli külterületi részei nagyrészt véderdő besorolásúak. A belterület nyugati és déli részén vannak 
jelen közjóléti erdők. A település északi részén elszorva jellenek meg gazdasági erdők.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A szerkezeti és szabályozási tervek a tényleges használatnak megfelelően jelölik a mezőgazdasági 
területeket, megkülönböztetve az általános és a kertes területeket. Az általános mezőgazdasági területek 
több helyen pontosodnak, az adatszolgáltatás alapján átvezetett erdőterületek változásával. 
A felülvizsgálat során jelentősebb új beépítésre szánt terület kijelölése, mezőgazdasági terület 
igénybevétele, gazdasági terület kijelölés okán merül fel a belterület északi részén. A változás legfőbb 
indoka, hogy a településen ilyen nagy egybefüggő területként nem áll rendelkezésre gazdaságfejlesztési 
terület.
A kertes mezőgazdasági rész a belterülettől délre található nagy számban. Itt a jellemző a kiskertes 
hasznosítás. A Koppánytól északra a külterületi részeket az általános mezőgazdasági területek uralják, 
többnyire szántók formájában.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
E terület-felhasználásba a folyó- és állóvizek medre és parti sávján kívül az üzemi területek tartoznak. A 
legnagyobb eleme az övezetnek a Koppány, de jelentős méreteket öltenek a település külterületén szép 
számmal jelenlévő halastavak is.

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

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
E terület-felhasználásba jellemzően a folyó- és állóvizek melletti földhivatali nyilvántartás szerinti

nádasok tartoznak.

2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Táji besorolás, természeti adottságok

Tamási Város a sokszínű Kelet-Külső-Somogy kistájunkon fekszik, amely változatos felszínű terület, az 
észak–déli irányban húzódó fővölgyek között sokféle arcot mutató dombhátak emelkednek ki. A 
jellemzőjük, hogy észak felé kb. 100 m magas, instabil peremekkel szakadnak le a  Koppány 
szimmetrikus völgyére, dél felé viszont lankás lejtőkkel ereszkednek a völgyek talpához. E peremek zöme
erdővel fedett, csak a völgytalpi peremi terasz-szerű sávok hasznosíthatók. Jóval kedvezőbb feltételekkel 
rendelkeznek a dombhátak D-i lankás lejtői. Ezáltal a hátaknak ez a D-i lejtővidéke lapos völgyek és 
szelíden hajló kisebb völgyközi hátak együttese, ahol a délies expozícióhoz K-Ny-i kitettség is társul. Ezt 
az óriási hullámokra emlékeztető látványt nyugat–kelet irányú mélyedésével a Nagy-Koppány töri meg. 
Külső-Somogy felszínén a löszös üledékek az uralkodóak, gyakoriak a löszmélyutak. A relatív relief 
átlagosan 50-100 m/4 km², a völgysűrűség 4-12 km/4 km²-es értékei közepesen tagolt dombsági felszín 
benyomását keltik. A hátak szélessége 10-20 km, hosszúságuk 10-40 km között váltakozik. 

Tamási természetes vizekben viszonylag szegény, a város legjelentősebb felszíni vízfolyása a Koppány, 
amely a Kapos vízgyűjtő területének legnagyobb mellékfolyója. Mellékvízfolyásai nagy mennyiségű és 
intenzitású csapadék esetén sok lebegtetett hordalékot szállítanak a Koppány medrébe. A város 
közigazgatási területén összesen 190 ha területen több, különböző nagyságú halastó található, főként a 



Gonozdi-patakon, a Szentmártoni patakon és a Cseringáti patakon. A tavakat a településtől észak-
északnyugati irányban eredő felszíni vízfolyások befogadására építették. A Regöly külterületén található 
Nagy-Koppány vizén felduzzasztott, természetvédelmi oltalom alatt álló, 485 ha kiterjedésű Pacsmagi 
Tavak Természetvédelmi Terület északi nyúlványa Tamási külterületét is érinti. A talajvíz felszín alatti 
mélysége a magas löszfelszíneken a 30 m-t is meghaladja, másutt 8-15 m mélységben helyezkedik el; az 
alacsonyabb térszíneken 3-6 m. A kistérség központi turizmusa erre a Tamási határában felfedezett 
termálvízre épül.

Éghajlatát tekintve Tamási mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú kistájba tartozik. A 
napsütéses órák száma a település nagyobb részén 1951-2000 óra évente, ebből nyáron 800-820 óra, télen
pedig mintegy 200 órát süt a nap. Az évi átlagos csapadékösszeg 600-700 mm, ebből a nyári félévben 
átlagosan 340- 390 mm csapadék hull. A kistérség évi középhőmérséklete 9,5-10,2°C zónába esik. 

A térség uralkodó talajtípusa – a korábbi tölgyerdőknek köszönhetően – a lösz alapkőzetre települt 
csernozjom és Raman-féle barna erdőtalaj. Kedvező ökológiai adottságai révén elsősorban a déli lejtők jó 
és változatos mezőgazdasági termőterületek. Helyenként – főleg a lejtők derekán – az erózió erősen, 
néhol az alapkőzetig lekoptatta. A Tamásihoz tartozó területeken is vannak nyilvántartott nitrátérzékeny 
területi blokkok, melyre be kell tartani a vonatkozó rendeletek kötelező előírásait. Tamásiban a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal Országos Felszínmozgás Katasztere szerint felszínmozgással érintett 
terület található. Jó és kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a város északi határában 
jellemző. Ezeken a területeken az elsődleges földhasználati javaslat a mezőgazdasági termelés.

A város közigazgatási területéne az egyes területek tájhasználataira az OTÉK szerinti terület-felhasználási
egység és a művelési ág mellett a felszínborítás térképe szolgáltathat adatokat. A felszínborítás térkép a 
tájszerkezet feltárás alapvető eszköze, a földfelszín borításának térképe. Egységes európai 
kategóriarendszerben készült el űrfelvételek és légifelvételek alapján, térinformatikai módszerrel a 
CORINE LandCover adatbázis az egész ország területére. A felszínborítás térkép a tájléptékű és az e 
feletti hierarchiaszinteken alkalmazható alapadatbázis, amely a felszíni térszerkezet és az ökológiai 
hálózat nagyléptékű áttekintését teszi lehetővé. Felszínborítási információinak részletessége alapján 
alkalmazása jó alapot ad tájelemzési és tervezési feladatok ellátására. A Tamási területére vonatkozó 
Corine-térkép az alábbi ábrán látható. A felszínborítási adatok meglehetősen jó korrelációt mutatnak a 
domborzati tájtípusokkal és az előbb ismertetett tájhasználati egységekkel.

A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 1838,59 ha erdővel borított, és 
122,56 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb részletként megjelölt területet 
(nyiladék, tisztás, út, cserjés, vadföld, víz, épület, rakodó) tart nyilván. Az erdőterületek elsődleges 
rendeltetés szerinti megoszlása a következő:

 védelmi: 414,56 ha
 gazdasági: 1294,91 ha
 közjóléti: 32,24 ha

A település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 
317,12 ha. A földhivatali erdő művelési ágú területek nagyságával (1440,78 99 ha) összevetve látszik, 
hogy feltehetően sok földrészlet esetében az ingatlan-nyilvántartási és erdészetileg nyilvántartott adatok 
nincsenek összhangban.

Zöldfelületi szempontból a parkerdőt emelnénk ki, amely erdőterületei üzemtervezett erdők, amelyre az 
erdőtörvény előírásai vonatkoznak. Kezelésük szakmai irányelveit a 10 évre szóló erdőterv tartalmazza. A
területen – főleg hétvégeken - jelentős a terheltség. A parkerdőben tanösvény, játszótér, mellette 
sportpályák, vadaspark látogatható. 

Fontos tájelem a város területén található „Tamási I. – agyag, homok” védnevű bányatelek, amely Tamási külterü -

letén, a belterület határától 25m-re helyezkedik el a 0890/32-33 hrsz-okon. A bánya bezárásakor a tájrendezés

célja 20°-os végrézsűvel visszahagyott, gyepesített terület kialakítása a helyben deponált feltalaj felhasználásával.



Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

Név Vonatkozó jogszabály

Pacsmagi-tavak 
Természetvédelmi Terület

7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet egyes természeti területek 
védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá 
természetvédelmi területek határának módosításáról

Pacsmagi tavak különleges 
madárvédelmi terület 
(HUDD10006)

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről

Ökológiai hálózat
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §),  
Magyarország és egy kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 25-26. §

Egyedi tájértékek 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és (5)
Ex lege földvár és forrás 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 23. § (2)

Tájképvédelmi övezet
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Országos jelentőségű védett természeti terület a Pacsmagi-halastó, amely Tamásitól délkeletre a 
Koppány folyó völgyében helyezkedik el. A halastót már szinte teljesen körbenőtte a nádas. A védett 
természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A védett 
terület nagysága: 485 ha, 1997 óta szerepel a Nemzetközi Jelentőségű Vizes Területek Jegyzékén 
(Ramsari terület). A terület a gém- és récefélék fontos költőhelye, valamint a gólyák és a ragadozó 
madarak táplálkozó helye. Az átvonuló madarak mennyisége az erős zavarás miatt nem jelentős. A TT 
nagy része egyben a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és a Natura2000 hálózatnak is. 

Országos jelentőségű "ex lege" védett természeti területek a Miklósvár a kishenyei településrészen. 

A helyi jelentőségű természeti területek és természeti értékek a város korábbi szerkezeti tervén és a 
környezetvédelmi programban szerepelnek, de védelmükre önkormányzati rendelettel való szabályozás 
vagy védetté nyilvánítás nem történt. Ezért nem is készült kezelési terv a védett területek és értékek 
kezelésére, amely alapján a fenntartás, kezelés és védelem megfelelően biztosított lenne. Ezek az 
alábbiak:

 a Kossuth Lajos tér, 
 a Várhegy, 
 a tamási római katolikus templom kertje, 
 az un. Várady-ház kertje
 a volt Esterházy vadászkastély kertje, 
 a Zrínyi utcai fasor 
 Fornád-puszta központi zöldterülete (a régi állami gazdasági iroda előtti és a körülötte lévő park).

3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A városi zöldfelületi rendszer vizsgálatában kitüntetett szerepe van a zöldfelület ellátottság értékelésének,
mely az egy főre, vagy területegységre számolva mutatja be a zöldfelületek (vagy a zöldterületek) átlagos 
méretét. A városi zöldterületek és zöldfelületek vizsgálatát Tamási Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- 
és fenntartási akcióterve (ZIFFA ) tartalmazza. Ennek , valamint az ITS megalapozó vizsgálatai alapján 
Tamásiban az összes zöldfelület nagysága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer (TeIR) szerint 168 381 m². (Az ITS szerint az önkormányzati adatszolgáltatás alapján 184 188 
m² 2015-ben a zöldfelületek nagysága). Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása 9 m²/fő 



közhasználatú zöldfelület. Tamásiban ez az érték 20,5 fő/m², elsősorban a parkerdő területei miatt, amely 
mind Tolna megye más járásszékhelyekhez, mind pedig az országos átlaghoz képest jónak számít. 

A zöldfelületi ellátottság a zöldhálózati elemek térbeli elhelyezkedésétől és funkcióitól függ, mert a 
vonzáskörzeti kiterjedést ezek befolyásolják. A városi parkok vonzáskörzete mérettől és funkcióik 
komplexitásától függően 1000, 500 vagy 300 méteres hatótávolságú, míg a közkerteké, fásított tereké 150
m. Ideális esetben a városi zöldhálózati elemek vonzáskörzetei lefedik a teljes városrészt, ám Tamási 
esetében koránt sem beszélhetünk idealisztikus állapotokról. A zöldfelületek eloszlása egyenetlen, a belső
területeken alacsony. A belső területeken nincs összefüggő, városi szintű közpark, a meglévő közkertek 
általában a lakótelepek kisebb kertjei. A zártkerti és falusias beépítésű vidéken a lakóterületek zöldfelületi
igényét a saját kertek biztosítják, a közösségi igényekre (játszótér, sport) alig épült közpark. Városszerte 
elmondható, hogy kis kiterjedésű, egymástól messze fekvő zöldfelületeket találunk. A lakótelepek 
helyzete kedvezőbb.

Tamási fontosabb közhasználatú zöldfelületei az OTÉK két fenti definíciója közül a közkert kategóriába 
sorolhatóak. Tamásiban közpark nem található, ezt a funkciót a parkerdő területe tölti be.

A lakótelepi fasorok között több városképileg is értékes van, mint pl. a József Attila lakótelepi 
platánsorok, a Zrínyi utcai fasor, a Dózsa György utca déli végén a részleges vadgesztenye-sor, a Kossuth
téri vadgesztenye-fasor…stb. A városi fasorok felmérése a ZIFFA készítésével párhuzamosan megtörtént,
így Tamási meglehetősen jó adatállománnyal rendelkezik a zöldfelületek tekintetében

4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Tamási neve a magyar Tamás személynév birtoklást kifejező -i képzős származéka, jelentése 
tulajdonképpen: ’Tamásé’. Nevét először 1315-ben említi írott forrás, mezővárosként 1441-től szerepel, 
vámszedő helyként 1443-től tűnik fel, középkori eredetű hetipiaca és országos vására viszont csak a török
defterekből ismert 1565-től. A települést, várával és uradalmával együtt 1339-ben szerezték meg a Héder 
nemzetségből származó Kőszegi fivérek, akik családjukat birtokközpontjukról Tamásinak nevezték. A 
család 1444-ben kihalt, a későbbi birtokos Héderváriak és Werbőczyek már nem itt tartották 
rezidenciájukat, de a Héderváriaknak 1482-ben azért nemesi kúriájuk még volt a településen. A középkori
mezővárosból mindössze a két legjelentősebb objektumról, a várról és a plébániatemplomról van több 
ismeretünk, a település kiterjedését, szerkezetét nem ismerjük. A Várhegyen, a mai kilátó helyén fekvő 
vár magja – talán egy egyszerű, fallal övezett torony – bizonyára létezett már a 13. században, ezt 
bővíthették északi irányban kővárrá a Tamási család idején. Gótikus építkezésekre utal a vár egyetlen 
ismert kőfaragványa is. A mai templom helyén állt középkori Szent István-plébániatemplom maradványai
megélték a 18. század elejét. A hozzá épített Szűz Mária-kápolna a Tamási család temetkezőhelye volt. 
Ennek régészeti bizonyítéka egy a padozat alól előkerült, a család címerével díszített padlótégla is.

A várnak köszönhetően a török hódoltság 150 esztendeje alatt a település alsófokú török közigazgatási 
egységnek, egy ún. náhijének volt a székhelye. Tamásira és környékére az Esterházy család már a 17. 
század elején jogot szerzett, amelyet azonban csak 1686 után tudott érvényesíteni. A török után megindult
újratelepítést megakasztotta, hogy a Rákóczi-szabadságharc során a települést kétszer is feldúlták. Az 
1710-es évektől zajló telepítés már a mai város történetének közvetlen előzménye, de a régészeti 
korszakok törvényi meghatározása miatt ez már nem tartozik a régészeti hatástanulmány keretébe.
Az 1960-as évektől tudatos városfejlesztés eredményeként Tamási egyértelműen Tolna megye 
észak¬nyugati térségének urbanizációs központjává vált.
Pári 1984 és 2006 között Tamási része volt. A köztársasági elnök 2003-ban hozott határozata alapján 
2006. október elsejétől ismét önálló község. Ezzel csökkent Tamási területe a mai állapotra.
Védett értékek
Műemlékek
Tamásiban 4 műemlék található, a Római katolikus templom, a Rozália-kápolna, a volt Eszterházy 
kastély, és a cseringáti vízimlom.
Helyi értékvédelem
A helyi védett épületek, építmények körét az értékleltár alapján, a településkép védelméről szóló,Tamási 



Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete rögzíti. Ez alapján 
a védett épületek az alábbiak:

Első fokozatú helyi védelemben ( HV ) részesült épületek

sor utca, házszám Helyrajzi szám funkció

1. Adorjánpuszta 0687/89 Magtár

2. Arany János u. 4. 295 Lakóépület

3. Arany János u. 9. 307 Lakóépület

4. Arany János u. 14. 301 Lakóépület

5. Arany János u. 17. 333 Lakóépület

6. Bezerédj u. 4. 362 Lakóépület

7. Bezerédj u. 11. 382 Lakóépület

8. Bezerédj u. 23. 376 Lakóépület

9. Bocskai köz 3. 18 Lakóépület

10. Damjanich u. 2. 510 Lakóépület

11. Deák Ferenc u. 19. 41 Lakóépület

12. Deák Ferenc u. 21. 40 Lakóépület

13. Deák Ferenc u. 41. 31 Lakóépület

14. Deák Ferenc u. 47. 291 Lakóépület

15. Dózsa György u. 30. 763 Lakóépület

16. Dózsa György u. 59. 936 Lakóépület

17. Dózsa György u. 70. 657 Lakóépület

18. Dózsa György u. 79. 961 Lakóépület

19. Eötvös u. 2. 18 Lakóépület

20. Eötvös u. 4. 19 Lakóépület

21. Eötvös u. 6. 20 Lakóépület

22. Eötvös u. 12. 23 Lakóépület

23. Eötvös u. 20. 27 Lakóépület

24. Eötvös u. 22. 28 Lakóépület

25. Fő út 57. 1612 Lakóépület

26. Fő út 63. 1615 Lakóépület

27. Garay u. 13. 345 Lakóépület

28. Honvéd utca 1931 Kereszt

29. Kápolna utca 1590 Szobor

30. Kápolna utca 1660 Keresztek

31. Kossuth tér 3. 316 Lakóépület

32. Kossuth tér 6. 315 Lakóépület

33. Kossuth tér 7-8. 311/1, 312 Lakóépület

34. Kossuth tér 9. 310/1, 310/2 Lakóépület

35. Kossuth tér 14. 10 Lakóépület



36. Kossuth tér 18. 4 Templom

37. Petőfi Sándor u. 8. 788/1 Lakóépület

38. Öreghenye 3841 Kápolna

39. Ráczvölgy 0953 Kereszt

40. Rákóczi u. 1. 1282 Lakóépület

41. Rákóczi u. 5. 1278 Lakóépület

42. Rákóczi u. 78. 1084/2 Lakóépület

43. Szabadság út 7. 1247 Lakóépület

44. Szabadság út 15. 857 Lakóépület

45. Szabadság út 839 Szobor

46. Szabadság út 839 Kereszt

47. Szabadság út 841 Szobor

48. Szabadság út 29. 818 Lakóépület

49. Szabadság út 38. 59 Lakóépület

50. Szabadság út 844 Szobor

51. Szabadság út 46. 319 Városháza

52. Szabadság út 48. 321 Lakóépület

53. Széchenyi u. 27. 445 Lakóépület

54. Szemcsepuszta 028/6 Lakóépület

55. Szent István utca 728/2 Kereszt

56. Temető 624 Kereszt

57. Temető 624 Mauzóleum

58. Új Várhegy 4547 Pince

59. Vörösmarty utca 482 Kereszt

Régészet
A település bel- és külterületén máig összesen 128 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. általános elvei 
alapján védelem alatt.

Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. A vonatkozó 
kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi 
engedélye szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy szakkérdés 
vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –minden, 30 cm mélységet meghaladó 
földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék 
megóvási, konzerválási munkálataihoz.

5. KÖZLEKEDÉS

KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

A hatályos OTRT a távlatban várt forgalomnagyságok figyelembevételével mind a 61-es, Dunaföldvár – 
Nagykanizsa, mind a 65-ös, Szekszárd – Tamási – Siófok másodrendű főutak esetén a nyomvonalak 
megtartását tartalmazza.



FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK

A város területén valamennyi közúti csomópont szintbeni. Közülük hálózati és forgalmi szempontból a 
főutak egymással illetve a gyűjtőutakkal alkotott kereszteződései a legfontosabbak.

A 65. sz. főút 61. számúval és a Zrínyi M. – Széchenyi I. utcákkal alkotott csomópontjai jelzőlámpás 
forgalomirányításúak. 

Ezek a csomópontok különböző funkciójú területek határán fekszenek illetve a két főút keresztezése a 
városba érkező első jelentősebb csomópontot jelenti, ezért felmerülhet körforgalmú kialakításuk 
indokoltsága. A jelenlegi és a távlatban várható forgalmi terhelésük nem haladja meg az egy sávos 
körforgalmak kapacitását, a szabályozási tervben kijelölt közlekedési területen pedig a lakott területi 
körforgalom elfér.

BELSŐ ÚTHÁLÓZAT

A gyűjtőutak olyan belterületi utak, amelyek a terület feltárása mellett korlátozott kapcsolati funkcióval is
rendelkeznek. A lakóutcákkal szemben az útkereszteződésekben forgalmi elsőbbséggel rendelkeznek. 

A gyűjtőutak – a főutakkal együtt – biztosítják a forgalomcsillapított övezetek tömegközlekedéssel és 
egyéni járművekkel történő megközelítését. Ezen övezetek legnagyobb területe 1 km2,,legnagyobb hossza,
szélessége 1 km lehet. Forgalomcsillapított övezetnek a belvárost és a lakóterületeket célszerű kijelölni.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Tamási és környéke között mind a négy irányban napi 13-20 járatpár közlekedik nagy buszokkal. 

A városon belül a lakóterület nagyobbik része a buszmegállók 300 méteres sugarú körével lefedett. A 
gyűjtőút-hálózat fejlesztésével további területek vonhatóak be a tömegközlekedésbe.

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

A Magyar Közút által nyilvántartottkerékpárforgalmi létesítményeket az ábra mutatja:

2017-ben elkészült Tamási város kerékpárforgalmi hálózati terve. Az anyag részletes vizsgálatok alapján 
és az akkor hatályos területrendezési tervek figyelembevételével az alábbi javaslatot tette:

A terv elgondolásait a megváltozott területrendezési szerkezeti tervek alapján célszerű felülvizsgálni.
A forgalomcsillapított övezetek megvalósítását követően pedig a gépjármű- és kerékpárforgalom 
nagyságának függvényében lehet eldönteni, hogy kell-e kerékpárforgalmi létesítményt létrehozni.

FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS

A város szerkezete úgy alakult, hogy a forgalmasabb közutak elegendő szélességűek ahhoz, hogy a 
gyalogos közlekedés számára megfelelő szélességű sáv álljon rendelkezésre.

Kiemelkedő jelentőségű sáv a 65-ös főút városközponti szakasza az Eötvös J. utcától a Zrínyi M. utcáig 
és a Zrínyi M. utca nyugati szakasza. Ezen a sávon az igazgatási, kereskedelmi, kulturális és oktatási 
funkciók váltakozása a korzót folyamatosan élettel tölti meg.

Távlatban speciális rendezvények tartására alkalmassá tehető a termálfürdő melletti üres terület is.

A nagyobb forgalmú főutak mellett vezető gyalogutak esetén a közlekedés biztonságának fokozása 
érdekében az úttest melletti berendezési sávot úgy kell kialakítani, hogy a látómezőbe ne kerüljenek a 
gyalogosok mozgását eltakaró berendezés tárgyak vagy farörzsek.

GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉS, PARKOLÁS

A nagy járműforgalmat vonzó modern kereskedelmi stb. létesítményekhez szükséges parkolóterületet 
biztosították. A lakótelepeknél pedig közterületi parkolóutcák létesültek.

A lakóterület döntő hányada olyan beépítési móddal jött létre, amelyben oldalkert biztosítja a telekre való 
bejutást. Ezeknél a rövid idejű megállásra a közterületen mód van.

Nagy forgalmat vonzó rendezvények esetén szükség lehet a szokásosnál több parkolóhelyet biztosítani. 
Mivel ez a helyzet csak rövid időre áll fenn, ideiglenes intézkedéssel oldható meg például lakóutak 



célforgalomra kijelölésével vagy egyirányúsítással.

6. KÖZMŰELLÁTÁS

Viziközművek

Vízellátás

A város vízellátását helyi vízmű biztosítja, melyet 2012 óta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel (DRV) 
üzemeltet. Jelenleg a Zrt-n belül a Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség folytatja a város vízellátásának 
szolgáltatását.
A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat mintegy 70 km hosszan épült ki, a vízvezeték kiépítettsége teljes 
körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások a település lakásállományának mintegy 94-95%-át teszik
ki a KSH Tájékoztatási adatbázis alapján, azaz az ellátottság megfelelőnek tekinthető ezen adatok alapján.
A helyi vízbázis megfelelő, sőt jelentős tartalékai vannak, a szolgáltatott víz minősége viszont nem 
mondható jónak. 
A DRV Zrt. a vízbiztonság érdekében 2016-ban felülvizsgálta a vízminőségi paramétereket és 
megállapította, hogy a hálózaton magas az ammónium tartalom. Az ammónium eltávolítása kizárólag 
víztisztítási technológiával lehetséges, amely nem állt rendelkezésre. A térségben megkezdett KEOP 
ivóvízminőség-javító program segítségével azonban megvalósult egy vízkezelési mód.
Az átmeneti időszakban a vízhálózatot üzemeltető DRV Zrt. alternatív technológia alkalmazásával 
gondoskodott az ellátás biztonságról. A szintén 2016-ban elkezdett nátrium-hipokloritos víztároló 
medencemosás és fertőtlenítés következtében a hálózati ivóvízben nitrit jelent meg. A nitrit határérték 
feletti koncentrációja miatt az egy éven aluli csecsemők és a várandósok részére el kellett rendelni az 
átmeneti ivóvízellátást, amit csak több mint egy hónap után lehetett megszüntetni.
Egyes külterületi lakóterületek ivóvíz-ellátása problémás, megoldatlan. A topográfiai okokból nehezen 
elérhető külterületekre az ivóvizet tartályban kiszállítással oldották meg. Ennek megoldása, a vízminőségi
problémákból adódó egészségügyi kockázatok miatt is egyre sürgetőbb, így kiemelt célja a városnak az 
érintett ingatlanok hálózatba integrálása. 
A hálózati monitoring eredményekből az látszik, hogy a hálózati víz ammónium tartalma még mindig 
határértéken felüli.

Szennyvízelvezetés

A város szennyvízhálózattal és szennyvíztisztítóval egyaránt rendelkezik. A közcsatorna hálózat 35 km 
hosszú gerincvezetéke biztosítja a belterületi szennyvíz összegyűjtését és a tovább szállítását. A 
közcsatornával összegyűjtött szennyvizeket a helyi városi szennyvíztisztító telepen kezelik.
A városi közcsatorna-hálózatba be nem kapcsolt ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik. Az emésztőgödröknek a jelentős hányada a környezetvédelmi 
előírásoknak nem tesz eleget, nem zárt rendszerű tárolóban történik a szennyvíz elhelyezése. Emiatt a 
tárolt szennyvíz jelentős része a talajba szivárog, bejuthat a vízadó rétegbe is. Ezzel szennyezi a felszín 
alatti vizeket, a forrástól nagy távolságokra is eljuthat.
A helyi szennyvíztelep 3175 m3/nap csőhálózaton érkező szennyvíz fogadására alkalmas kapacitása az 
egész város szennyvizének fogadására készült, és a telep kihasználtsági foka ettől jócskán elmarad. A 
telep a szippantott szennyvizek fogadását is biztosítja, a szippantott szennyvizek beszállítása az elmúlt 
években jelentősen növekedett.
A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését és karbantartását, valamint a szennyvíztelep működtetését a 
vezetékes ivóvíz mellett szintén a DRV Tamási Üzemeltetési Üzemvezetőség végzi. 
A város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése 2015-ben kezdődött meg. A projekt célja az észak-
nyugati és dél-keleti városrészek 90%-ot meghaladó rákötési arányának elérése. A fejlesztés révén 13831 
folyóméter gerincvezeték épült ki (11268 fm gravitációs és 2563 fm nyomóvezeték).  A meglévő tamási 
szennyvíztelep kapacitásából adódóan megfelelően ki tudja szolgálni az igényeket a fejlesztést követően 
is, a megnövekedett szennyvízmennyiség elvezetésére a jelenlegi hálózat alkalmas. Jelen felülvizsgálat 
ideje alatt a hálózatra vonatkozóan további bővítési tervek vannak napirenden.



A közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását 
2015-től Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Lackó Motor Bt. (7090 Tamási, 
Deák Ferenc u. 15.) látja el.

Csapadékvíz elvezetés

A városban a vízelvezetés jellemzően nyílt árkos rendszerű, csak a városközpontban található zárt 
rendszer. A csapadékvizek befogadói a Koppány-patak és a kisebb mellékágai. 
2017-ben az Önkormányzat lépéseket tett a termálfürdő, a fürdő és a Koppány-patak által határolt 
vízgyűjtőterület csapadékvíz-elvezetésének megoldására. A termálfürdő és a Koppány-patak közötti 
terület tereprendezése elengedhetetlen a probléma megoldásához. A meglévő árok részben betemetésre 
került, ezért a csapadékvíz nem jut el a befogadóig, ezáltal növekszik a belvizes terület. Az árokrendezés 
után a termálfürdő területén vízhűtő torony kerül megépítésre, mely a termálvíz lehűtésére szolgál, így a 
hosszú ároknyomvonal kialakítására a továbbiakban nem szükséges. A Koppány magas vízállásánál a 
csapadékvíz befogadóba vezetése nem lehetséges, mivel a bevezetés szintjét meghaladja a Koppány 
vízszintje. Emiatt szükséges az átereszen csővégcsappantyút elhelyezni. A csappantyú lezárt állapotában 
azonban meg kell oldani a csapadékvíz átemelését a Koppányba, ehhez záportározó és csapadékvíz-
átemelő építésére van szükség. Zárt vízelvezető rendszer szükséges, valamint egy kisebb tározó 
közvetlenül a töltés belső oldalán, ez biztosítja, hogy a lezúduló csapadékvíz közvetlenül a Koppányba 
jusson el. A jövőbeli turisztikai fejlesztésekhez elengedhetetlen, hogy a vízelvezetés kérdésköre a 
területen megoldódjon, hiszen éves szinten több alkalommal is bekövetkezik káresemény. 

Energiaellátás
A város energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül alapvetően a villamosenergia és a földgáz 
áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók közül a fatüzelés jellemző. A geotermikus rendszer 
kiépítését biomassza felhasználásával kombinálva egy olyan települési energia rendszer jövőképe 
mutatkozik meg, mely által az energiaellátás fenntartható módon valósul meg. 

Tamási energiaellátását a 400 kV-os átviteli hálózat távvezetéke biztosítja. A város kelet felé külterületen 
kapcsolódik a térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó elektromos távvezeték-hálózathoz, amely a 
kapcsolódást követően kettéágazik egy északkeleti és délkeleti irányba. Tolna Megye Területrendezési 
Terve Tamásit a térségi szénhidrogén szállítóvezeték hálózat egyik jelentős elemének jelöli, hiszen észak-
nyugati irányba Magyarkeszi felé, Értélyen át Somogy megye irányába, valamint Pincehelyen át 
Simontornya felé is elér.

VILLAMOS ENERGIA

A város elektromos energiaellátása a jelenlegi igényszinten megfelelően biztosított a meglévő 120/20 
KV-os alállomás révén, amelyen keresztül az országos energia rendszerhez kapcsolódik, ellátási 
szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területe. Elmondható, hogy a szolgáltató a város 
területén, a középfeszültségű vezetékrendszeren is fejlesztéseket hajt és hajtott végre és egységes 
feszültségszintet alakított ki. A mindeddig tervezési fázisban tartó napelemes kiserőművek létesítésével 
összefüggésben kidolgozásra kell kerüljön a város komplex villamos energia fejlesztési koncepciója, 
mely során az E.ON Zrt. beruházásában lesz lehetőség az új létesítmények hálózatra kapcsolásának 
kidolgozására. Ezek a kiserőművek biztosíthatják a rendszer decentralizált jellegét, tehát a megújuló 
energiaforrások kombinációja nagyobb biztonságot tud nyújtani, esetlegesen kieső mennyiség esetén is 
ellátás oldalon, emellett csökkenti a levegőbe kerülő emissziót. 

A GEOTERMIKUS KÖZMŰRENDSZER

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg 
megoldott. A villamos energiaellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a 
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított. Az energiahatékonyság 
javítására, energiafogyasztást csökkentő beruházások, homlokzati szigetelések, hőveszteséget csökkentő 
nyílászáró cserék, épületgépészeti felújítások történtek. Tamásiban 2015-ben építették ki a termálvizes 
fűtési rendszert, amely 47 C° hőmérsékletű vízzel látja el a város közintézményeit. A geotermikus forrás 
16 ezer GJ földgázból nyert energiát vált ki, amely a szükséges energiamennyiség 70 százaléka. A 



fennmaradó mintegy 7000 GJ energiaigényt 2018-ban biomassza alapú energiával egészítették ki, így a 
középületek teljes fűtési energiaigénye biztosítható megújuló energiával. Az Önkormányzat 1,3 MW 
teljesítményű, faaprítékos pellet kazánt állított üzembe a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) támogatásával.

FÖLDGÁZELLÁTÁS, TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

 Az utóbbi évek nagy volumenű energetikai fejlesztések következtében a fogyasztók termikus célú 
ellátása vezetékes energiahordozókkal (földgáz) csak a lakásállomány kicsiny részében biztosított. A gáz 
az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózat Zrt. nagyközép nyomású vezetékrendszerén érkezik a városba. A 
közüzemű gázellátás lehetősége szinte minden belterületi ingatlanon biztosított. A gázellátó hálózat 
műszaki állapota jó, üzeme megbízható, a jelentkező rendeltetésszerű igények kielégítésére 
maradéktalanul képes.
A település belterületén 168,3 km földgázelosztó hálózat üzemel, amely biztosítja az ingatlanok nagy 
részének fűtését. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként az utóbbi évek adatai alapján mintegy 
1500 lakás, a lakásállomány kevesebb, mint fele vette igénybe a földgázellátást. A gázellátással 
rendelkező lakások közül a gázt fűtési célra egyre kisebb arányban hasznosítják.

EGYÉB 

A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanokban a termikus célú energiaigényt nem vezetékes 
energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. A hagyományos energiahordozók 
hasznosítása jelentős környezetterhelést okoz, különösen a környezeti levegőre nézve. Ahol a termikus 
energiaellátás nem vezetékes energiahordozóval történik, ott a használati melegvíz előállítása jellemzően 
villamosenergiával megoldott. Főzési célra vagy villamosenergia vagy a szintén nem vezetékes PB gáz 
használata a jellemző. 

KÖZVILÁGÍTÁS

Tamásiban a közvilágítás korszerűsítése projekt keretében 1445 db lámpatest került lecserélésre korszerű 
LED technológiával működőre a Signify Hungary Kft. által egy GINOP-2.2.1-15-2017-00095 projekt 
keretein belül. A kiépült rendszer vezérelhető a „CityTouch” felületen keresztül. A CityTouch-ban mérni 
lehet az energiafelhasználást Wattban és CO2-ban is, a világítás erősségét, továbbá a világítási időszakot 
lehet beállítani. Ezzel a megoldással akár 30%-kal is csökkenthető az áramfogyasztás.
A közvilágítás feladatellátását az E.ON Hungária Zrt. látja el. A feladat ellátása során a település 
közigazgatási területén található köz- és térvilágítási berendezések üzemeltetéséért és karbantartásáért 
felel a cég. A településen bővítési munkálatokat javasolunk, az „okos vezérlést” pedig javasoljuk a 
bővítés területén is megvalósítani, hiszen ezáltal egy rendszer szintű vezérlés működtethető, a 
meghibásodások gyorsabb kezelése is megvalósulhatna, mely mindeddig megoldatlan volt. Tamásiban a 
városszéli lakott zártkertek területe kihelyezett lámpatestek tekintetében hiányos, ezen területek 
közvilágítási rendszerbe történő integrálása fontos megoldandó feladat. 
A fényszennyezés egészségügyi, közlekedésbiztonsági, ökológiai és tájvédelmi szempontból is ártalmas, 
egyre növekvő problémát jelent a természeti környezetre, de egyben az emberi egészségre is. Egyre több 
nemzetközi felmérés igazolja, hogy a hideg fehér világítások növelik egyes megbetegedések kockázatát a 
korábbi narancsos fényű nátriumlámpás rendszerekhez képest. A fényszennyezés csökkentését a 
természet védelme és az egészséges környezet kialakításának érdekében javasoljuk. A településen 
lehetőség van olyan közvilágítást tervezni és a pályázati lehetőségeket kihasználva kiépíteni, amely 
jelentősen csökkenti a fényszennyezés hatásait úgy, hogy közben a berendezés teljesíti a feladatát. 
Ezen kívül, a korábbi világítási rendszerhez képest számottevő energia-megtakarítás is elérhető. Ma már 
van arra lehetőség, hogy a lámpatestek fénye a szabványos kereteken belül szabályozható legyen, így 
közvetlenül az égbolt irányába nem világítanak lámpatestek. Ennek köszönhetően javul az égbolt 
láthatósága, és a környékbeli falvakból is szebb látványt nyújt az éjszakai órákban az égbolt. A hideg 
fehér világításokkal és a jelentős kék tartalmú LED világítással ellentétben a borostyán-sárga LED-ek 
számítanak a legjobb választásnak környezeti, egészségügyi és energiahatékonysági szempontból is. 

Megújuló energiaforrások
Napenergia



Hazánkban a legegyszerűbben kiaknázható energiaforrás a napenergia, két formája ismert. A passzív 
hasznosítás olyan építészeti megoldásokat jelent, melyek révén az épületszerkezet alkalmassá válik a 
napenergia begyűjtésére és tárolására. Népszerűbb hasznosítási forma az aktív, mely a napkollektoros és 
napelemes megoldásokat jelenti. A besugárzott napenergia mennyisége hazánkban évi ~1200 kWh/m2 
körül mozog. A napkollektorok gőzös és folyadékos változatúak lehetnek. Mindkettő típus inkább csak 
szezonálisan (átmeneti időszakban) hasznosítható jól fűtésre és melegvíz termelésre. Előnye, hogy 
háztartási léptékben megvalósítható. Hátránya, hogy télen nem tud érvényesülni, valamint kell hozzá 
kiegészítésként hőtároló tartály. Ha fűtésre is akarjuk használni, akkor mindenképp megoldandó feladat a 
tárolás. A nyári időszakban jellemzően képes annyi meleg vizet termelni, hogy telepítése nagyobb 
léptékben is javasolt (teljes tömbházat, illetve közintézményt ellátó rendszer). A napelemes rendszerek 
telepítése is javasolt háztartási szinten, már meglévő infrastruktúrához közvetlenül kapcsolható. 
Figyelemmel kell lenni az árnyékoló hatások kerülésére, illetve a telepítés során figyelemmel kell lenni a 
nap járására a jó pozícionáláshoz (pl. nappályadiagram segítségével).
Tamási területén 2000–2100 a napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. 
Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel 
villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan 
nem lehet várni.
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 
hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 
napkollektorokról, napelemekről. Az intézményeknél törekedni kell a minél magasabb fokú napenergia 
hasznosításra. A tamási önkormányzati intézmények közül az Óvoda épületen 5 kW teljesítményű 
napelem rendszer került kiépítésre a 2014. évi felújítás során.
A napenergia erőművi hasznosítása a településrendezési terv felülvizsgálata során három esetben is 
felmerült. A helyi építési szabályzatban szükséges biztosítani a létesítés feltételeit. A megvalósítás 
tervezett helyszíne a külterület északi részén található 0247/4 hrsz. jelenleg általános mezőgazdasági 
övezet, ahol biztosítani kell a megfelelő övezeti átminősítést. A hasznosítatlan tervezési helyszínen nem 
okozna zavaró hatást zajvédelmi szempontból, segítségével a helyi energiamix pozitív irányba tudna 
változni.
Szélenergia
Tamási és térsége a szélenergiát viszonylag kedvezően hasznosítható területen fekszik, a hasznosítási 
lehetősége adott. Szélerőmű létesítési szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok
alá kell vetni. A szélerőmű telepítése a település arculatát, településképet nem ronthatja. Szélerőmű 
telepítése jelen módosítás során nem tervezett.
Környezeti hő - Hőszivattyúk
Kedvező megoldás lehet a környezeti hő hasznosítása, mely alatt a felszín közeli geotermikus, 
hidrotermikus, és légtermikus energia felhasználását értjük. Hazánkban viszont csak a mélységi 
geotermikus energia hasznosítása jellemző. A hőszivattyúknak többféle energiaforrása lehet. A 
legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a levegő–víz hőszivattyú alkalmazása, ennek viszont a nem 
állandó külső levegő hőmérséklet miatt az üzemeltetési költsége magasabb lehet. 
Egyenletesebb hőkinyerést biztosítanak a föld-víz hőszivattyúk, azonban itt a berendezés mellé 
talajszondákat, illetve talajkollektorokat kell fektetni. Ezek beruházási költsége a nagy földmunka miatt 
igen magas is lehet. A harmadik típus a víz-víz hőszivattyú, melyhez a legjobb, ha a közelben 
kiaknázható termálkutak vannak. Mindezek figyelembevételével meg lehet találni leggazdaságosabb 
megoldást, amivel a legoptimálisabban lehet csökkenteni az intézmények energiafelhasználást.
Lehetőség van azonban a berendezés elektromos energia igényéhez illesztett napelemekkel együtt történő 
telepítésre (ami többlet beruházási költséget jelent), akkor megfelelő vezetékes energiafelhasználás 
csökkenés érhető el.
Biomassza
A biomassza  hasznosítása  jelenleg  hazánkban  a  megújulók  között a  legnagyobb arányt  képviseli.  Származhat

erdőkből, energiaültetvényekről, ide tartozik a bioüzemanyagok hasznosítása, valamint a biogáz előállítása is. Ezek

közül  az  erdőkből  származó  a  legnépszerűbb,  vagyis  a  tűzifa  felhasználása.  Ezen  rendszerek  kiépítése  az

előzőekhez képest a legolcsóbb megoldás. A tüzelőanyag beszerzése, tárolása, illetve felhasználásra előkészítése

lehet  az,  ami  többletköltséget,  illetve  több  ember  alkalmazását  jelentheti.  A  napi  és  heti hőigényekhez  való

pontos  teljesítmény illesztése  már  különböző elektronikai  berendezésekkel  megoldható,  igaz  ezek beruházási



oldalon némi többletköltséget jelentenek. Fontos lenne települési szinten is nagyobb szerepet szánni a szerves

hulladékok  (mező-,  és  erdőgazdálkodási,  illetve  egyéb  eredetű)  energetikai  hasznosításának.  Felhasználása

nemcsak hulladékgazdálkodási szempontból előnyös, hanem sokrétű hasznosíthatósága miatt is.

Hírközlés

Tamási város vezetékes hírközlési szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe 
tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona.
A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak. Műholdas TV szolgáltatással, 
ill. mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 1579 áramkör üzemel, ebből 263 SAT 
TV.
A településen rézkábeles lefedő hálózat üzemel. A Tamási hírközlés c. rajzon kék körrel jelölt 
telefonközpont – mely a szekszárdi központ kihelyezett fokozata – a Kossuth téren helyezkedik el. A 
várost ellátó hálózat nagyelosztós rendszerű. A törzshálózat nagyrészt alépítménybe húzott, kisebb része 
közvetlenül földbe fektetett kábelekből áll. A föld feletti hálózat Telekom tulajdonú oszlopokra van 
függesztve. A közigazgatási területen áthaladó optikai kábelek nyomvonalát sárga vonalláncok jelölik.
A közeljövőre vonatkozó fejlesztési tervük nincs. A szélessávú fejlesztési pályázatot a területen nem a 
Magyar Telekom nyerte.
Az adatokat a Magyar Telekom Nyrt, Szolgáltatás üzemeltetési igazgatóság, Passzív hálózat fejlesztési és 
üzemeltetési osztály Dél-Nyugat (7632. Pécs, Aidinger János u. 45.) részéről Babocsán Jácint szolgáltatta.
A város másik vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft (7100. Szekszárd, Táncsics Mihály u. 2.). 
Légkábeles hálózatán – mely az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt oszlopaira van függesztve – 
telefon, kábel-TV és internet szolgáltatás vehető igénybe. A hálózat a Telekoménál kisebb kiterjedésű.
Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Tamásiban:
Magyar Telekom Nyrt.
Mobiltelefon és mobil internet szolgáltatásaikat az alábbi telephelyeikről (bázisállomásaikról) biztosítják.
A telephelyekhez nem tartozik mikrohullámú összeköttetés, a már megszűntetett nyomvonal védelmére 
magassági korlátozást nem jegyeztettek be.
A település területén „tervezett” státuszú telephelyük jelenleg nincs.
A folyamatos rádiós hálózatfejlesztés következtében a tervezett telephelyeket illetően csak rövid távú 
(néhány hónapos) időszakra vonatkozóan tudnak nyilatkozni. Kérik, hogy a 14/2013. (IX.25.) NMHH 
rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 24. szakaszának (Az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 26. § (6). bekezdéséhez igazodva, a 
településrendezési terv ne legyen akadálya, ne lehetetlenítse el a későbbiekben egy itt fel nem sorolt, új 
telephely létesítését! Kérik, hogy a mobil távközlési szolgáltatás kiesését jelentő, kényszerű telephely 
megszűntetés következtében szükségessé váló alternatív telephely igényt a mindenkori településrendezési
szabályozás egyedi elbírálású esetként kezelje és szabályozza.
Telenor Magyarország Zrt
Mobiltelefon és mobil internet szolgáltatásaikat az alábbi telephelyeikről (bázisállomásaikról) biztosítják.
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt 
Mobiltelefon és mobil internet szolgáltatásaikat az alábbi telephelyükről (bázisállomásukról) biztosítják.
Mindhárom hazai szolgáltató – honlapja szerint – 4G mobiltelefon, és internet szolgáltatást tud biztosítani
Tamási területén. Fejlesztést egyik szolgáltató sem tervez a közeljövőben, de ennek lehetőségét kéri 
biztosítani, a 14/2013.(IX.25.) NMHH rendelet 26.§(6). bekezdéséhez igazodva.
Jelenlegi telephelyeik (bázisállomásaik) a Tamási – hírközlés c. rajzon 1-1 háromszöggel vannak jelölve.
Tamási város területén az Antenna Hungária Zrt (1119. Budapest, Petzvál József u. 31-39.) TV átjátszó
állomást üzemeltet, melynek koordinátái: EOV X: 142853, EOV Y: 592789. Az antenna körüli 100 m 
sugarú kör területén belül 10 m-es (magassági) építési korlátozás van.

7. KÖRNYEZETVÉDELEM

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 



eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése 
érdekében. Az elkészült környezeti értékelés önálló dokumentumként csatolásra került, mely a település 
részletes környezeti szempontú értékelését tartalmazza.
7.1. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

Elsődlegesen a 1995. évi LIII. törvény – a környezet védelmének általános szabályairól – előírásait vettük 
alapul, illetve az adott környezeti elemekre vonatkozó hatályos szakági rendeleteket, melyeket a csatolt 
környezeti értékelésben részletesen ismertettünk. Ezen felül a város településszerkezeti adottságait a 
1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről – szempontjainak 
figyelembevételével is vizsgáltuk.
Tamási város Tolna megye tamási központú járásának székhelytelepülése. A város elkötelezett a 
gazdaság sokrétű, „több lábon álló” jellegű fejlesztése mellett. Mindez a meglévő adottságok nagyobb 
kihasználtságát és újabb elemek erősítését is jelenti. A helyi erőforrások okán a turizmus a húzóágazat ma
is, azonban erre alapozottan a városvezetés célja egy olyan komplex turisztikai szolgáltatás kínálása, 
amely nem merül ki a gyógyfürdő igénybevételében. A lovasturizmus, a vadászturizmus, illetve a 
horgászat és a gasztronómia erősítésével még nagyobb gazdasági értéktermelés érhető el. A tercier 
szektoron kívül a másik két hagyományos gazdasági szektor sem hanyagolható el. 
A város jellemzően környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodást folytató területen 
található, a mezőgazdaság a jövőben is megtartandó ágazat, melyet szükséges lenne kombinálni a hozzá 
kapcsolódó feldolgozóiparral. Az ipar ma nem kiemelkedő, ennek fejlesztésére ipari park létesítése van 
tervben. Megtalálhatók továbbá barnamezős területek, melyek hasznosításának újragondolása is cél kell, 
hogy legyen.
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott talaj-, víz-, levegőtisztaság-védelem, 
valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni korszerű védelem és a koordinált érdekei 
együttesen határozzák meg.
7.1.1. Talajvédelem
A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény vonatkozik a talajok védelmére.  Tamási területe 
a Kelet-Külső-Somogy kistájhoz tartozik. A város központi részén folyik keresztül a Koppány‐patak. A 
dombság enyhén hullámos felszínű, széles és viszonylag egyenes dombhátakkal rendelkező terület, 
melyet számos észak-déli irányú patakvölgy tagolnak. A táj egy markáns nyugat-keleti irányú 
törésvonallal, a Nagy-Koppány völgyével oszlik ketté. A táj markáns szintkülönbségét mutatja, hogy a 
Nagy-Koppány völgyének legmélyebb része Tamásinál +106 mBf tengerszint feletti magasságú, míg a 
város déli részén a Kis-Likas-hegy eléri a +247 mBf tengerszint feletti magasságot is. A felszíni kőzet 
megfelelő mésztartalmú lösz, melyeken kiváló termőképességű termőföldek alakultak ki. Tamási 
területén az átlagos aranykorona érték ennek megfelelően magas, 28 körüli. A patakvölgyeket öntéstalajú,
vizenyős lápok, illetve galériaerdők kísérik. Tamásitól délre húzódó dombokon szőlőhegyek találhatók.
A mezőgazdasági művelés számára megtartandó térségek érdekében a „kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületeket” és a „jó termőhelyi adottságú szántóterületeket” a területrendezési tervek határolják le. 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. 
rendelet szerint Tamási nitrátérzékeny település, így be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 
szennyezésével szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a 
„helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. Tamási területén a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat Országos Felszínmozgás Katasztere szerint felszínmozgással érintett terület található. A 
felszínmozgás-veszélyes területeknek minősülő részek – mérnökgeológiai szakvélemény szerint - a 
Koppány-pataktól délre fekvő városrész +110 mBf területei, továbbá minden 3 m-nél magasabb 
megtámasztás nélküli szabad kőzetfal lábvonalától, illetve part élétől mérve a partfal magasság kétszeres 
területsávján belül fekvő terület.



7.1.2. Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Az Országos Területrendezési Tervvel összefüggésben a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról vízminőség‐védelmi 
terület övezetét jelölte ki az északi külterületen. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Tamási 
érzékeny területen helyezkedik el.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken az alábbi előírások betartását szükséges 
szem előtt tartani:

― a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak szerint 
történhet;

― akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén 
felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 9.§ (1) 
bekezdés és a 10.§ (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése.

Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a 
felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység,

― végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető 
anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az 
engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható;

― a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 
lehetőség szerinti megőrzésével végezhető

― nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) 
szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá
az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési 
célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

― nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag 
koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;

― részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
A térség vízhálózatát kisebb patakok jellemzik, melyeket a Nagy-Koppány gyűjt össze, és vezeti Regöly 
külterületén a Kaposba. Tamási külterületén a vízfolyásokon számos mesterségesen felduzzasztott kisebb-
nagyobb halastó található, főként a Gonozdi-patakon, a Szentmártoni patakon és a Cseringáti-patakon. A 
Regöly külterületén található Nagy-Koppány vizén felduzzasztott Pacsmagi-tórendszer északi nyúlványa 
Tamási külterületét is érinti.
A közüzemi ivóvízellátást és szennyvíz-elvezetést a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Tamási 
Üzemeltetési Üzemvezetőség szolgáltatja.  A vízbázis a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóság besorolása alapján sérülékeny ivóvízbázisok közé tartozik. Egyes déli külterületi övezetekben
még nincs meg a rákötés. Az ivóvízminőség súlyos problémáira számos intézkedés irányult a korábbi 
években, az elért eredmények beszédesek, azonban a szennyezés maradéktalan megszűntetése még nem 
valósult meg. 
7.1.3. Levegőtisztaság és védelme
Tamási a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet kategorizálása alapján az ország olyan egyéb területei között 
szerepel, amely nem tartozik légszennyezettségi agglomerációba. A közlekedésből származó 
levegőszennyezés a várost átszelő 65. sz. főút mentén okoz leginkább problémát, jelentősebb forgalma a 
kereskedelmi célzatú szállításból fakad.
Tamásiban összesen 31 bejelentett légszennyező telephely működik, melyek közül a Signify Hungary 
Kft. világtástechnikai berendezéseket gyártó üzem, valamint a veszélyes hulladék tárolás létesítményei 
mondhatók jelentős terhelőnek. A légszennyező telephelyek elhelyezkedésük szempontjából a város 
központjába koncentrálódnak.
 A fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan alacsony, mivel a városban a háztartások és az 
intézmények hőenergia szükségletüket jellemzően a vezetékes hálózatból fedezik.
Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek Tamásiban (ahol szigorúbb 
légszennyezettségi határértékek betartása indokolt) az ökológiai hálózat övezete és a Natura 2000 



területek tekinthetők. 
Jelentősebb bűzkibocsátó forrásként (diffúz) a területen található szennyvíztisztító telepet szükséges 
megjelölni, valamint a külterületi állattartó telepeket.

7.1.4. Zaj és rezgésvédelem
Tamási nem tartozik kiemelten zajterhelt települések közé. A városban a közlekedés, az átmenő forgalom 
okoz elsősorban problémát.  Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból a közúti forgalmat szükséges kiemelni, 
hiszen a város belterületén halad keresztül 65. sz. főútvonal. Az ipari létesítmények, mint zajforrások ott 
okoznak zajvédelmi problémát elsősorban, ahol a telephelyek a lakott területek közelében létesültek.
7.1.5. Sugárzás elleni védelem
Tamásihoz legközelebb eső sugárzásvédelmi szempontból jelentős létesítmény a Paksi Atomerőmű, mely 
a településtől légvonalban kb. 45 km távolságban található. A 246/2011. (XI.24.) Korm. rendelet – a 
nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről – előírásai alapján a 30 km-es 
körzetben létesítésre kerülő veszélyes létesítmények és tevékenységek engedélyezése során (amelyek 
vonatkozásában védőtávolság kijelölése előírt) az eljárás megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet
kijelölő szervet, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét.
Tekintettel a létesítmény viszonylagos közelségére, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú 
melléklet értelmében a város II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A katasztrófavédelmi szempontból
II. veszélyességi osztályba sorolt településeken a 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
szerint az elégséges védelmi szint meglétéhez az alábbiak szükségesek:

- „Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása
- Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban 

elzárkózás
- Felkészítés: a lakosság évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása 

nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, a lakosság felkészítése 
a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási 
szabályokra 

- Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 
bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári védelmi 
szervezetek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek 
bevonásának tervezése és begyakoroltatása

- Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte”
A településen 6 db légvédelmi riasztó eszköz működik.
7.1.6. Hulladékkezelés
Az Önkormányzat 2017. december 20-án, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződést kötött a VERTIKÁL-
Alisca Terra Konzorciummal. A heti egy vagy két alkalommal történő házhoz kimenő elszállítás során a 
szilárd, a zöldhulladék, a vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elszállításra. 
Lomhulladék elszállítása évente két alkalommal, április és november hónapokban történik. A társasházas 
övezetekben gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés működik.
A Vertikál Nonprofit Zrt. a városban keletkező hulladékot az általa üzemeltetett helyi hulladékudvarba 
szállítja, a háztartásokban keletkező nem veszélyes, és veszélyes hulladék átvételét végzi, ezzel 
megvalósul a szelektív gyűjtés és kezelés.
A településen állati hulla gyűjtőhely nem található, a helyben keletkező állati hulladék elszállítását az 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. végzi.
7.1.7. Vizuális környezetterhelés
Az Országos Területrendezési Terv állásfoglalása alapján az ökológiai hálózat övezete érinti a külterület 
keleti és nyugati részét (ökológiai folyosó), kiegészülve a Vadasparktól délre, Pári községtől keletre 
fekvő, nagy összefüggő területet alkotó magterülettel. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek is



megtalálhatók (előbbi kisebb kiterjedésben, a külterület nyugati részén, utóbbi szintén a külterületen, 
annak északi, észak-nyugati részén, nagyobb kiterjedésű foltokban). Erdőterület is mozaikosan jelenik 
meg lefedve a magterületeket, a déli peremvidéken. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület is 
fellelhető, szintén az ökológiai hálózat övezetének környezetében.
7.1.8. Árvízvédelem
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Tamási közigazgatási területe a települések 
ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 
rendelet alapján belvízzel nem veszélyeztetett település. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 
(III.14.) Korm.rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett. 
A városban a nagy mennyiségben lehullott csapadék, illetve a hirtelen elolvadó hó hatására következhet 
be helyi vízkár, ilyenkor a csatornarendszer szűk keresztmetszete okozhat csapadékvíz-elvezetési 
problémákat. Egyes településrészeken, a csatornákkal nem rendelkező lakóterületeken közegészségügyi 
problémát jelenthetnek a szennyvíztároló aknák kiöntése, és a házak körüli területek szennyvízzel való 
elöntése.

8. KORLÁTOZÓ ELEMEK, VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK

Tamásiban a vízfolyások és tavak valamint az örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi elemek, utak, 
vasutak, közművek és védőterületeik jelennek meg korlátozó elemként. Ezek elhelyezkedését az alábbi 
térkép mutatja be.

A településrendezési tervek jelöli a védelmi és korlátozó elemeket, a terv léptékének megfelelően, melyek
az alábbiak:

 vízgazdálkodási területek
 vasútterület, és védőtávolsága
 nemzeti ökológiai hálózat - magterület
 nemzeti ökológiai hálózat – ökológiai folyosó
 Pacsmagi tavak TT
 tájképvédelmi övezet
 Natura 2000 határa
 földvárak
 bányatelek
 omlásveszélyes területek
 főút és védőtávolsága
 120 KV elektromos vezeték és védőtávolsága
 térségi jelentőségű szénhidrogén vezeték
 nyilvántartott régészeti lelőhely
 telek be nem építhető része
 beültetési kötelezettség
 műemléki környezet
 műemlék telke
 helyi építészeti érték



3. melléklet Tamási Város Önkormányzata 57/2021.(IV. 09.) számú határozatához

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

Tamási város 2005. évben elfogadott településrendezési eszközeinek felülvizsgálata időszerűvé vált, bár 
az évek során szükségessé váló pontosítások módosításokkal átvezetésre kerültek, a 2012 után 
megváltozott (napjainkig változó) jogszabályi környezet és az építésügyben zajló folyamatok, a szereplők
elvárásai, és szándékai napjainkra jelentősen megváltoztak. Előzményként a jogszabályi elvárásoknak 
megfelelően 2018 év közepére elkészült a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet, 
majd 2018 év végére Tamási város Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióban foglaltak 
megerősítése mellett, elkészíttette az integrált településfejlesztési stratégiáját. A folyamat utolsó 
állomásaként újulnak meg a településrendezési eszközök.
A több, mint 60 módosító indítványt részletesen bemutató fejezet ellenére a változásokról elmondható, 
hogy alapvetően, néhány elem kivételével nem változtatják meg a település kialakult, és hatályos 
tervekben rögzített tervezett szerkezetét, de számtalan helyen pontosítják azt. A jelentősebb változások az
alábbiak:

 a lakóterületek vonatkozásában:
o a hatályos településrendezési tervekben kijelölt lakóterületek tagozódása továbbra is meg-

felelő, a kijelölt területeken belül jelentős beépíthető területek állnak még rendelkezésre,
ezek növelése nem indokolt.

o egy helyen tervezett jelentősebb méretű új lakóterület kijelölése. A belterület keleti felén

jelenleg mezőgazdasági hasznosítású részen kerül kijelölésre egy új lakóterület.

 a gazdasági területek vonatkozásában:
o kisebb telephelyek kialakítására a már e célra kijelölt területeken vannak még beépítetlen

területek.
o a település belterületének északi részén a már meglévő iparterület kerül bővítésre, annak

érdekében, hogy a terület nagysága elegendő legyen pályázati célok megvalósításához is.

 a közlekedési és közműelhelyezési területek vonatkozásában:
o továbbiakban az észak-déli és a kelet-nyugat irányú elkerülő utak törlésre kerülnek.

 a zöldterületek vonatkozásában:
o néhány helyen változik a méretük, van ahol megszűnik, de lényegesen nagyobb számban

kerülnek kijelölésre új zöldterületek.

 az erdőterületek vonatkozásában:
o az erdőterületek lehatárolása, és rendeltetése az érintett államigazgatási szerv adatszolgál-

tatása alapján pontosodik.

 a mezőgazdasági területek vonatkozásában:
o az erdőterületek lehatárolásának pontosításával a mezőgazdasági területek is pontosodnak.

o északon tervezett új ipari gazdasági terület mezőgazdasági területen kerül kijelölésre.

 a beépítésre nem szánt különleges területek vonatkozásában:
o megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló területek kerülnek kijelölésre Kecsege

pusztán és a belterülettől északra.



Előzőeken túlmenően az államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján pontosodnak a 
természetvédelmi határok, az erdőterületek, az épített örökség elemei, és a régészeti lelőhelyek, 
kijelölésre kerülnek a természetközeli területek.



4. melléklet Tamási Város Önkormányzata 57/2021.(IV. 09.) számú határozatához

TERÜLETI MÉRLEG

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) 11,32 0,10

Vízgazdálkodási terület 279,93 2,50

Vasút terület 13,19 0,12

Közlekedési (főutak) 55,68 0,50

Közlekedési (mellékút, gyűjtőút) 334,1 2,98

Különleges terület 76,73 0,69

Természetközeli terület (nádas) 74,72 0,67

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Különleges területe 16,17 0,14

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 13,97 0,12

Vegyes településközpont terület 42,37 0,38

Hétvégiházas (üdülő) 1,08 0,01

Összesen 11195,82 100



5. melléklet Tamási Város Önkormányzata 57/2021.(IV. 09.) számú határozatához

TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Tamási város hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek elhatározásaival 
összhangban vannak. A közelmúltban megváltozott az ország és a kiemelt térségekre vonatkozó térségi 
szabályok jogszabályi környezete. Jelen felülvizsgálat során az új jogszabályoknak (Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) 
való megfelelést vizsgáltuk.

A felülvizsgálat során végbemenő változások a területrendezési tervek elvárásaival összhangban 
vannak.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény

Az Ország Szerkezeti Terve alapján Tamási közigazgatási területén a használatnak, illetve az 
érdekeltek nyilvántartása alapján lehatárolt a települési térség, a mezőgazdasági térség, az 
erdőgazdálkodási térség, és a vízgazdálkodási térség. Infrastruktúra tekintetében rögzítettek a meglévő 
főutak.

A törvény 3. melléklete pedig rögzíti az Országos Övezeti Terv tervlapjait az alábbiak szerint:
3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,
3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét,
3/3. melléklet az erdők övezetét,
3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
településeket,
3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket.

Tamásit települését az alábbi övezetek érintik:

Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának, pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete

A települést nem érinti a Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete és a Honvédelmi 
és katonai célú terület övezete.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelet

Az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben megállapított országos övezetek a 
következők:

1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete
2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete
4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete
5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete
6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete

Tamásit települését az alábbi övezetek érintik:
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete



Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete

A települést nem érinti a nagyvízi meder övezete és a VTT-tározók övezete.

Az országos övezetek és a településszerkezeti terv összefüggései

A településrendezési terveken a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti területeket szerepeltetjük.

Az ökológiai hálózat magterületének övezete külterületi mező-, erdőgazdálkodási és 
vízgazdálkodási területeket érint, valamint két kisebb külterületi részt. A területeken új beépítésre szánt 
terület kijelölése nem történik. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete ugyancsak külterületi mező-, 
erdőgazdálkodási és vízgazdálkodási területeket érint, valamint két kisebb külterületi részt és ezen felül 
beépítésre nem szánt különleges területeket. A területeken új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
történik.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete a külterület nyugati részén jelenik meg, jellemzően 
szántóterületeket érint, az övezetben új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

Az erdők övezetébe tartozó területek a felülvizsgálat során az adatszolgáltatásoknak és a tényleges
használatnak megfelelően kijelölt új erdőknek köszönhetően a településrendezési tervekben 95%-ot 
meghaladóan erdőterületbe soroltak.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete a külterület északi részén jelenik meg, jellemzően 
szántóterületeket érint, az övezetben új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

A erdőtelepítésre javasolt terület övezete több helyen érinti a települést, a területek mezőgazdasági
hasznosításúak, melyek megtartása javasolt.

A tájképvédelmi terület övezete jellemzően külterületi ingatlanokat érint, kismértékben beépítésre 
szánt területeket. Az érintett területek terület-felhasználása, övezetbe sorolása, övezeti előírások 
megfogalmazása a tájképi elvárások figyelembe vételével került megfogalmazásra.

A vízminőség-védelmi terület övezet érintettsége alapján a vízvédelmi területek a 
településrendezési eszközökben kijelölésre kerültek.

A Tolna Megyei Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a Településszerkezeti terv összefüggései
A TMTrT Szerkezeti Terve alapján Tamási közigazgatási területén a használatnak, illetve az 

érdekeltek nyilvántartása alapján lehatárolt a települési térség, a sajátos terület felhasználású térség, a 
mezőgazdasági térség, az erdőgazdálkodási térség, és a vízgazdálkodási térség. Infrastruktúra tekintetében
rögzítettek a meglévő főutak.

Települési térség tekintetében:
Az országos szerkezeti terv a meglévő beépítésre szánt területeket jelöl települési térségnek. Az 

északon tervezett gazdasági terület bővítési területét az országos szerkezeti terv települési térségnek jelöli,
azonban a TMTrT tervén ez eltérést jelent a két terv között.
Sajátos területfelhasználású térség tekintetében:

Az országos szerkezeti terv által települési térségnek jelölt belterületi részeket és a külterületi 
bányát jelöli a TMTrT szerkezeti terv sajátos területfelhasználású térségnek.
Mezőgazdasági térség tekintetében:

Az eltérést elsősorban a kisebb erdők és vízfolyások jelentik, illetve a belterület északi részén 
kijelölt gazdasági terület bővítése. Az eltérés határértéken belüli az értéke csupán 3,9 %.
Erdőgazdálkodási térség tekintetében  :  

Az eltérést nagy mezőgazdasági területeken belül meg nem jelenített erdők jelentik. Az eltérés 
mértéke 1,6 %.
Vízgazdálkodási térség tekintetében  :  

A meglévő folyók, csatornák, vízfolyások vízgazdálkodási területbe soroltak, az ország szerkezeti 
tervén ábrázolt vízgazdálkodási térségen felül a kisebb vízfolyások, árkok is. 
Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 5%-ának megfelelő kiterjedésű,



újonnan kijelölt zöldterület visszapótlás igazolása:
Az új zöldterületek a település arra alkalmas más területén is kijelölhetők, amit a rendezési terv 

készítése során alkalmaztunk. Ahol lehetőség volt rá a zöldterületek az újonnan kijelölt beépítésre szánt 
területtel kapcsolatban lévő területen kerületek kijelölésre.

A 2.1.7. Biológiai aktivitásérték pontban bemutatott számítás táblázatában az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt övezetek és méretük (44,78 ha) narancssárga jelölést kaptak, az újonnan kijelölt zöld 
övezetek és méretük (3,36 ha) zöld jelölést, az újonnan kijelölt erdő területek (46,75, a 62. indítványnál a 
Felszabadulási emlékpark nem került beszámításra, hiszen az eddig is zöldterület övezetbe volt) sötétzöld 
jelölést. A területek méretéből megállapítható, hogy az újonnan kijelölt zöldterületek meghaladják az 
újonnan kijelölt beépítésre szánt övezetek 5 %-át.
54,23 ha 5 %-a = 2,24 ha < 3,36 ha.



Az alábbi ábrán az új beépítésre szánt területek pirossal vannak jelölve, az új erdőterületek 
sötétzölddel, az új zöldterületek világoszölddel. Az ábra alapján látszik, hogy ahol lehetséges a kijelölt új 
beépítésre szánt övezetek mellett került pótlásra a zöldterület.



Tolna Megye Területrendezési Terve a szerkezeti terven kívül az alábbi övezeteket tartalmazza:

ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1. melléklet)
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1. melléklet)
ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1. melléklet)
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2. melléklet)
erdők övezete (3.3. melléklet)
erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3. melléklet)
tájképvédelmi terület övezete (3.4. melléklet)
világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.5. melléklet)
vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. melléklet)
nagyvízi meder övezete (3.7. melléklet)
honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8. melléklet)
ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. melléklet)
rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. melléklet)
földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet)
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.12.1. melléklet)
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.2. melléklet)
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.3. melléklet)

Az övezetek többségét az országos területrendezési  terv határozza  meg, ezek már bemutatásra kerültek.  A
TMTrT az ásványi nyersanyagvagyon övezetét, a rendszeresen belvízjárta terület övezetét, a földtani veszélyfor-
rás terület övezetét és az egyedileg meghatározott megyei övezeteket határozza meg. A TMTrT tervben szereplő
települést érintő övezeteket az alábbiakban mutatjuk be.:

ökológiai hálózat
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, jó termőhelyi adottságú szántók övezete
erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete
tájképvédelmi terület övezete
vízminőség-védelmi terület övezete
ásványi nyersanyagvagyon övezete
földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. melléklet)
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete, a világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezete, a nagyvízi meder övezete, a honvédelmi és katonai célú terület övezete, a rendszeresen 
belvízjárta terület övezete és a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete nem érinti a 
települést.
Az Ásványi nyersanyagvagyon övezete tekintetében a bányászati államigazgatási szerv az előzetes véleményezé-
si szakaszban adatszolgáltatást adott, mely alapján a településrendezési tervekben lehatárolásra és megfelelő
övezetbe került a Tamási I. agyag, homok védnevű bányatelek.

A Földtani veszélyforrás területének övezete a TMTrT szerint az egész települést érinti, azonban a Baranya me-
gyei Kormányhivatal Hatósági főosztály Bányászati Osztály Adatszolgáltatása alapján Tamási Város területe nem
tartozik a földtani veszélyforrások övezetébe. A terveken a korábban megállapított omlásveszélyes területek to -
vábbra is szerepeltetve vannak.

Az Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete a TMTrT szerint az egész települést 

érinti, azonban a rendezési terv nem jelöl innovációs-technológiai fejlesztési céllal kijelölt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági besorolású területeket a településen.



A Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete a TMTrT szerint az egész települést érinti, ami miatt 
a rendezési tervben nagy hangsúlyt fektettünk a turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az egy-

mást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére.

Az ökológiai hálózat övezeteiben új beépítésre szánt övezet nem került kijelölésre.

Az erdő övezetben lévő területek az település szerkezeti tervben 99 %-ban erdő övezetbe vannak 
sorolva. Az 1 % eltérést jelenleg is beépített területek és 1 halastó okozza, ami a területrendezési 
terveken is települési térség és vízgazdálkodási térség.

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt övezet nem került kijelölésre.

A tájképvédelmi terület övezetében kis mértékben új beépítésre szánt övezet került kijelölésre. Az új 
beépítésre szánt területek a megszűnő észak-dél irányú elkerülő út déli szakaszán helyezkednek el. A 
tervezett út megszűnésével a közlekedési terület helyét a környező jelenlegi használatnak megfelelő 
övezetek területei veszik át.

A vízminőség-védelmi terület övezetében új beépítésre szánt övezet nem került kijelölésre.





















6. melléklet Tamási Város Önkormányzata 57/2021.(IV. 9.)számú határozatához



BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE

A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról 
gondoskodni kell. A biológiai aktivitásérték változását a területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint számoltuk.

A felülvizsgálat során a változással érintett területek biológiai aktivitásértéke 833,935 a módosítás után 
1355,584. A változás: +521,649

Tamási Város Polgármesterének 2021. április 13-ai határozatai: 



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122

web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
58/2021. (IV. 13.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként  a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések ha-
tálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Erdőrész utcai telep használatba adásával kapcsolatban

A Tamási belterület 1465/1 helyrajzi számú, kivett ipartelep művelési ágú, 3634 m2 térmértékű, „Er-
dőrész utcai  telep” elnevezésű ingatlan  Tamási  Város Önkormányzata általi  használatba adásáról
döntök a Tamási Állatvédő Egyesület (7090 Tamási, Honvéd utca 45.) részére, a melléklet szerinti
szerződés szerint.

Határidő: a megállapodás aláírására: 2021. április 15.
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 13.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Tamási Város Polgármesterének 2021. április 15-ei határozatai: 

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
59/2021. (IV. 15.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatályba-
lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban projekttel kapcsolatban a „Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban - tervezés” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárását jóváhagyom, a közbeszerzés eljárást lezáró melléklet szerinti döntést meghozom.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 15.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Tamási Város Polgármesterének 2021. április 28-ai határozatai: 

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
60/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló beszámolóval kapcsolatban

a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., képviseli: Madarász András
vezérigazgató) által Tamási közigazgatási területén végzett hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról
szóló beszámolót elfogadom.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:
1. VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. – Madarász András vezérigazgató

8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
61/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2020. évi ellátásáról szóló beszámolójá-
val kapcsolatban

A Volánbusz  Közlekedési  Zártkörűen Működő  Részvénytársaság  (1091  Budapest,  Üllői  út  131.)  által
előterjesztett  Tamási  Város  2020.  évi  autóbusszal  végzett  helyi  személyszállítási  közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó beszámolóját elfogadom.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:
1. Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1091 Budapest, Üllői út 131.
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/
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A TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA   

Tamási Város Polgármestere
62/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést  hozom :

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés
f)  pontja  alapján  a  Tamási  Polgármesteri  Hivatal  2020.  évi  munkájáról  szóló  jegyzői
beszámolót elfogadom.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
              polgármester jegyző

Értesül:

- Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda
- Ügyirat

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


Tamási Város Önkormányzata
63/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes  törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)  bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

a Tamási belterület 1087/97 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület művelési ágú

ingatlan értékének meghatározásával ka  pcsolatban  

- a 7090 Tamási, belterület 1087/97 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonú,
kivett beépítetlen ingatlan művelési ágú ingatlan vételárát 320,- ft/m² árban állapítom meg.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester       jegyző

Értesül:
1. Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

mailto:titkarno@tamasi.hu
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Tamási Város Önkormányzata
64/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatályba-
lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

a Tamási belterület 1087/44 és 1183 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület és legelő

művelési ágú ingatlan értékének meghatározásával ka  pcsolatban  

- a 7090 Tamási, belterület 1087/44 és 1183 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonú,
kivett beépítetlen terület/legelő művelési ágú ingatlanok vételárát 300,- ft/m² árban állapítom meg.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester       jegyző

Értesül:
1. Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

http://www.tamasi.hu/
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Tamási Város Önkormányzata
65/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi
döntést hozom:

A tamási 4109 és a 4110 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésével kapcsolatban

- döntök arról, hogy az ½ részben Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló tamási 4109 hrsz-ú
rét művelési ágú 408 m2 nagyságú valamint Tamási Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 4110
hrsz-ú rét 439 m2 nagyságú ingatlanokat értékesítem Végh Gyula (7090 Tamási, Nyírfa sor 5.) részére

- az ingatlanok vételárát 100 Ft/m2 áron állapítom meg
- döntök arról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésének költsége, valamint az értékesítéssel kapcsolatos

egyéb költségek (földmérő, vázrajz, hatósági díjak, stb) a vevőt terheljék.

Határidő: 15 nap
              Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester                 jegyző

Értesül:
1. Végh Gyula - 7090 Tamási, Nyírfa sor 5.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

4. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

5. 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu
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Tamási Város Önkormányzata
66/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.
rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom.

TAMÁSI  VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (7090 Tamási,  Szabadság u.  46-48.)  a Helyi
érték  és  szolgáltatás  fejlesztése  2020  című,  VP6-19.2.1.-83-7-20  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  benyújtott  Gördeszka  pálya  eszközök  beszerzése című  projektjéhez  Tamási  Város
Önkormányzata  Képviselő-testületének  125/2020.  (VI.24.)  számú  határozatát  módosítom  alábbiak
szerint: 

-     A pályázat Támogatói Okiratának értelmében a pályázat elszámolható összköltsége 5.197.602 Ft,
amelyből a támogatás összege 4.677.841 Ft, a szükséges önrész összege pedig 519.761 Ft,

-  döntök arról, hogy a pályázathoz szükséges többlet önerőt, azaz összesen 519.761 Ft-ot, Tamási
Város Önkormányzata költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a nemzeti-
ségi önkormányzat részére,

- döntök arról, hogy a Támogatói Okiratban megjelölt előleg 50%-os mértékére való tekintettel, az
igényelhető előlegen felül szükséges 2.338.921 Ft összeget Tamási Város Önkormányzata költ-
ségvetéséből visszatérítendő támogatásként biztosítja,

- jóváhagyom, hogy Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a pályázati elszámolást és a
támogatási összeg teljes lehívását követően, a 2.338.921 Ft-os összeget visszatérítse Tamási Vá-
ros Önkormányzata részére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:     a polgármester 

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Erről értesül:
1. Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
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Tamási Város Önkormányzata
67/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatályba-
lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Bentlakásos otthon projekt előkészítési költségeivel   kapcsolatos döntés  

Az  Evangélikus  Egyház  és  Tamási  Város  Önkormányzata  között  a  Tamási,  Fő  u.  1.  szám  alatti  ingatlanon
kialakítandó  bentlakásos  otthonra  vonatkozó  együttműködés  alapján  –  a  projekt  előkészítése,  támogatás,
finanszírozás igénylése érdekében – az alábbi előkészítési költségek 50%-át az önkormányzat vállalja, amennyiben
a költségek másik 50% -át a Magyarországi Evangélikus Egyház viseli:

- előzetes üzleti terv (1.800.000,- Ft+ÁFA)
- koncepció terv (480.000,- Ft+ÁFA)

A költségek közös vállalásáról szóló megállapodást aláírom.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: a polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

- Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu
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Tamási Város Önkormányzata
68/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét  gyakorolva az  alábbi
döntést hozom:

Boróka utca 13. szám alatti üdülőtelek elfogadásával kapcsolatban

A Tamási belterület 2557/85 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 488 m2

területű Boróka utca 13. szám alatti ingatlan tekintetében Tamási Város Önkormányzata javára
ajándékozással  történő  vagyonszerzés  elfogadásáról  és  az  ajándékozással  járó  költségek
(ügyvédi munkadíj, földhivatali eljárási költség) önkormányzat általi vállalásáról döntök.

Határidő: a tulajdonos értesítésére: 15 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. Béres Vilmos, 7100 Szekszárd, Tartsay utca 10. szám alatti lakos képviselőjén keresztül (dr. Hart-
mann Mária ügyvéd, 7100 Szekszárd, Mészáros L. utca 1/B.),

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 7090 Tamási, Szabad-

ság utca 46-48.

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu
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Tamási Város Önkormányzata
69/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét  gyakorolva az  alábbi
döntést hozom:

KAB-KEF-20-0012 pályázathoz együttműködési megállapodás jóváhagyásával kapcsolatban

A Tolna Megyei Önkormányzat és Tamási Város Önkormányzata közti, a Tamási Kábítószerügyi
Egyeztető  Fórum  által  igényelt  KAB-KEF-20-0012  azonosító  számú  pályázati  támogatásra
vonatkozó Együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyom és annak aláírásáról
gondoskodom.

Határidő: a megállapodás megküldésére: 15 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 7090 Tamási, Szabad-

ság utca 46-48.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


    TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
70/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület  hatáskörét  gyakorolva az  alábbi
döntést hozom:

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatóval kapcsolatban

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 7090 Tamási, Szabad-

ság utca 46-48.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/
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Tamási Város Önkormányzata
71/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti
intézkedések  hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány 2020. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló 
beszámolóval kapcsolatban

A „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány 2020. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadom.

Határidő: értesítésre: 15 nap
Felelős: polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. „Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/
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Tamási Város Önkormányzata
72/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti
intézkedések  hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrendjének) 
felülvizsgálatával kapcsolatban

A Tamási  Polgármesteri  Hivatal  Tamási  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének
216/2019.  (XI.  27.)  számú  határozatával  jóváhagyott  és  felülvizsgált  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatát  (Ügyrendjét)  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerint
jóváhagyom. A Szervezeti és Működési Szabályzat (Ügyrend) 

Határidő: aláírásra: 15 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 7090 Tamási, 

Szabadság utca 46-48.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/
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Tamási Város Önkormányzata
73/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti
intézkedések  hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Nemzetiségi együttműködési megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatban

1. Tamási Város Önkormányzata és Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §, az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja és Tamási Város
Önkormányzati Képviselő-testületének Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 70. §
alapján megkötött és felülvizsgált megállapodást a határozat 1. számú melléklete
szerint jóváhagyom.

2. Tamási Város Önkormányzata és Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §, az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés b) pontja és Tamási Város
Önkormányzati Képviselő-testületének Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 70. §
alapján megkötött és felülvizsgált megállapodást a határozat 2. számú melléklete
szerint jóváhagyom.

3. A megállapodások aláírásáról gondoskodom.

Határidő: aláírásra: 15 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


1. Tamási Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
2. Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
3. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.,
4. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.
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Tamási Város Önkormányzata
74/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti
intézkedések  hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm.  rendeletre  tekintettel,  a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  képviselő-testület
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Tamási Kulturális Központ intézményvezetői munkakörére pályázat kiírásával kapcsolatban

A  Tamási  Művelődési  Központ  és  Könnyü  László  Könyvtár  intézményvezetői
munkakörére  a  kulturális  intézményben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és
foglalkoztatási  követelményeiről,  az  in-tézményvezetői  pályázat  lefolytatásának
rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.
30.) EMMI rendelet alapján a határozat melléklete szerinti pályázat kiírásáról döntök. A
pályázati kiírás közzétételéről gondoskodom.

Határidő: közzétételre: 15 nap
Felelős:  polgármester

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


1. Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár, 7090 Tamási, Szabadság utca 50.,
2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
75/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

„Tamási helyi védett értékek” – pályázati felhíváshoz érkezett pályázatokkal   kapcsolatban  

A beérkezett pályázatokat megismertem és annak alapján:

- a 7090 Tamási, Damjanich u. 2. (hrsz: 510) lakóépület (tulajdonos: Simon Dezső Lajosné) tető-
héjazat cseréjére Simon Dezső Lajosné részére 300.000,- ft összegű támogatást ítélek meg a 
pályázatban meghatározott helyi védett érték felújításának támogatására;

- a 7090 Tamási, Kossuth tér 18. (hrsz.: 4) templom épület (tulajdonos: Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Egyház) belső tereinek felújítására, (villanyszerelési, festési munkálatok, állmennyezet 
készítés) a Tamási és Környéke Evangélikus Egyházközség részére 700.000,- ft összegű támoga-
tást ítélek meg a pályázatban meghatározott helyi védett érték felújításának támogatására;

és  támogatom  a  feljegyzés  szerinti  feltételek  -  és  a  3/2006.  (I.  26.)  számú  önkormányzati  rendelet-

figyelembevételével a támogatási szerződések megkötését.

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester       jegyző

Értesül:
1. Tamási Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

    TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
76/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Tamási  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  14/2008.(V.5.)  számú  önkormányzati  rendelete
alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására rendelkezésre
álló 9.000 ezer Ft nagyságú keret terhére a csatolt mellékletben szereplő szervezeteket az ott megjelölt
összeggel részesítem összesen 6.500 ezer Ft támogatásban.
A  támogatások  kifizetése  utólagos,  az  elszámolás(ok)  benyújtását  -  melyek  végső  határideje  2021.
október 31. - követően történik.

Tamási, 2021. április 22.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin 
              polgármester                            jegyző

Értesül:

1. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

http://www.tamasi.hu/
mailto:titkarno@tamasi.hu


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
77/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A Tamási Innovációs Központ Nkft- végelszámolásával kapcsolatos döntések

A Tamási Innovációs Központ Nkft. tulajdonában lévő mellékletben szereplő eszközök
Tamási  Város  Önkormányzat  részéről  történő  megvásárlása  mellett  döntök  a
mellékletben szereplő értékben. A vételár kifizetése iránt 15 napon belül intézkedem.

A  Tamási  Innovációs  Központ  Nkft.  által  a  tamási  01052/1  hrsz  alatt megvalósított
műfüves  pálya  önkormányzat  részére  történő  térítésmentes  átadásáról  döntök  a
mellékelt megállapodásban foglaltak szerint.

A  Tamási  Innovációs  Központ  Nkft.  ügyvezetője  –  Nagy  Krisztina  –  részére  a
végelszámolással kapcsolatos feladatai ellátásárért egyszeri 150.400 Ft megbízási díjat
állapítok meg.

A  Tamási  Innovációs  Központ  Nkft.  végelszámolás  miatti  tevékenységet  záró
egyszerűsített éves beszámolóját 2021. 01. 01.-03. 31. közötti időszakra vonatkozóan
elfogadom.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  a polgármester és az ügyvezető 

Tamási, 2021. április 28.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

- Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda
- Tamási Innovációs Központ Nkft.

Melléklet

Leltári 
szám

Főköny-
vi szám

Megnevezés Mennyiség
Főkönyv

szerinti nettó
érték (Ft)

Bruttó vételár
(Ft)

05/008 125 Elektromos kapu 1 db 0 Ft 33.700 Ft

10/002 1411 Klímaberendezés 1 db 0 Ft 11.953 Ft

04/007 1411 Klímaberendezés 1 db 0 Ft 13.563 Ft

14/011 1322 FS 55 motoroskasza 1 db 0 Ft 7.079 Ft

11/003 123
Bérelt ingatlanon végzett 
beruházás

1 egység 391.442 Ft 87.439 Ft

19/003 144 B tábla + tartó 1 db 0 Ft 6.000 Ft

13/003 143 DELL 5737 17” laptop+egér 1 db 0 Ft 25.000 Ft

14/003 143 DELL 3521 notebook + WIN
1 egység (1 db 
laptop + 1 db 
op.r.)

0 Ft 15.000 Ft

14/013 143 Sony Nex-FS700 kamera 1 db 1.487.500 Ft 250.000 Ft

14/014 143 GoPro HERO3+ kamera 1 db 0 Ft 23.000 Ft

14/015 143
Bestbyte all in one 27" pc 
(monitorgép)

1 db 2 Ft 59.000 Ft

14/018 11421 Microsoft Office 2013 szoftver 2 db 0 Ft 14.000 Ft

14/005 11421
Windows 7 pro szoftver (dell 
p)

1 db 0 Ft 3.500 Ft

Összesen bruttó (Ft): 549.233 Ft



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Önkormányzata
78/2021. (IV. 28.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A védőnői juttatással (pótlékkal) kapcsolatban

Döntök arról, hogy a védőnők részére az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/A.§, 76/D.§, 76/L.§-ok
alapján őket megillető díjazás (pótlék) 2019. 07. 01. napjáig visszamenőleg egy összegben kifizetésre kerül.
A költségvetés ezen tétel miatti módosítása ránt intézkedem.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:  a polgármester 

Tamási, 2021. április 28.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Tamási Város Polgármesterének 2021. április 30-ai határozatai: 

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Polgármestere
79/2021. (IV. 30.) számú határozata

Tamási Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörét
gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Katolikus negyedre vonatkozó megállapodásról   döntés  

A Katolikus Oktatási Negyed kialakítására vonatkozóan kötött együttműködési megállapodás kiegészítését,
valamint  az  adásvételi  szerződést  a  melléklet  szerinti  tartalommal  jóváhagyom,  azok  aláírása  iránt
intézkedem.

Határidő: 30 nap
Felelős:  a polgármester 

Tamási, 2021. április 30.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester jegyző

Értesül:

1. Pécsi Egyházmegye
7621 Pécs, Dóm tér 2.

2. Tamási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

3. Tamási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

4. Tamási Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/


TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Pf. 129.

Tel. 74/570-800 Fax: 74/471-623, KRID szám: 303093122
web: www.tamasi.hu, e-mail: titkarno@tamasi.hu

Tamási Város Polgármestere
80/2021. (IV. 30.) számú határozata

Tamási  Város  Polgármestereként  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

A 7090 Tamási, Dózsa György utca 18-22.  szám alatti  Városi Rendelőintézet ügyeleti területegységével

kapcsolatban döntök arról, hogy az érintett helyiségekben tisztasági festési, lepergett ajtófestési, valamint

kisebb villamos javítási  és karbantartási feladatok munkálatait becsült nettó 1.000.000+ 27% Áfa, azaz

bruttó 1.270.000 Ft értékben megrendelem, annak fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetése

terhére biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester 

Tamási, 2021. április 30.

Porga Ferenc Gulyásné dr. Könye Katalin
polgármester 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

mailto:titkarno@tamasi.hu
http://www.tamasi.hu/
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