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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. február 2-ai nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 174/2021. (IX. 1.), a 190/2021. (IX. 
29.), a 222/2021. (X. 27.), a 230.; a 231.; a 236. és a 239/2021. (XI. 24.), valamint a 239.; 
a 252.; a 256.; a 257.; a 259.; a 262.; a 263.; a 265. és a 266/2021. (XII. 15.) számú lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatban 

tett intézkedésekről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert 
pályázatok megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló 
melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2021. 
évi munkájáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 
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Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló 
beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Tamási Kulturális Központ dokumentumainak jóváhagyása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 
Kulturális Központ 2022. évi Szolgáltatási Tervét, a 2022. évi Munkatervet, 
valamint a 2022. évi Beiskolázási Tervét és jóváhagyja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló az orvosi ügyelet működéséről 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a SPED-MED 
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek az orvosi ügyelet 
működéséről szóló beszámolóját, és azt a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Óvodával kapcsolatos fenntartói döntéshozatal (beiratkozás rendjének 
meghatározása) 
 
I. Tamási Város Önkormányzata, a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 

fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) 
bekezdésében, 83. § (2) bekezdés b), d) pontjaiban, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés és 20. § (1) – (1a) 
bekezdéseiben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg: 

 
1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város 

közigazgatási területe. 
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2. A 2022/23-as nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 
csoport 

 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 
 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 
 Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten 

SZMSZ szerint, azaz  

• óvodában 6 30 – 17 00 

• bölcsődében 6 30 – 17 00  
 
 Zárva tartás időpontja: 

• óvodában: 2022. augusztus 15-től 19-ig 

• bölcsődében: 2022. augusztus 15-től 19-ig 
 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 
2022. május 2-3. 700  és 1700 óra között 

 
5. A bölcsődei beiratkozás időpontja 
 2022. május 4-5. 700  és 1700 óra között 
 
6. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott 

hirdetményben foglaltak szerint. 
 
II. Felkérem a jegyzőt, hogy a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó melléklet 

szerinti beiratkozási hirdetményről, valamint az óvodai, bölcsődei felvételi 
körzet és nyitvatartási idő közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2022. (II. 2.) számú 

határozata alapján arról dönt, hogy 

1. a 7090 Tamási, belterület 2560/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kivett 

beépítetlen terület művelési ágú, 9.767 m² terület nagyságú ingatlant a 

tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja és a helyi építési szabályzatban foglalt építési övezeti 

előírásokat módosítja úgy, hogy a tárgyi ingatlanon a kialakítható legkisebb 

telekméret 600-800 m² legyen. A kiemelt fejlesztési terület lehatárolása a 

határozat 1. mellékletét képezi. 

2. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti 

intézkedések megtételéről gondoskodik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívás - 
„Gárdonyi Géza utca egy részének felújítása” pályázat benyújtásával kapcsolatos 

döntés 
 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívás - 
„Gárdonyi Géza utca egy részének felújítása” pályázat benyújtásával kapcsolatban 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 

− dönt arról, hogy Tamási Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet 3.3., 3.4., 3.5. pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati 
kiírás, C) Belterületi utak felújítása alcél keretében az önkormányzat 
tulajdonában álló, 691/1 helyrajzi számú Gárdonyi utca felújítására pályázatot 
nyújt be. A pályázattal érintett felújítandó útszakasz: 7090 Tamási, Gárdonyi 
Géza utca 20-40. közötti szakasz, 

− a nettó 27 952 499,- Ft + ÁFA = bruttó 35 499 674,- Ft összköltségű pályázathoz 
szükséges bruttó 17 749 837,- Ft saját forrást/önrészt a 2022. évi költségvetés 
terhére biztosítja, 

− a pályázat benyújtására, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos eljárások 
lefolytatására, szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 
Vágóhíd utcai telephely csarnokfelújításának többletköltségével kapcsolatos döntés 
 
Vágóhíd utcai telephely csarnokfelújításának többletköltségével kapcsolatban Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a 7090 Tamási, Vágóhíd utca 1. (Tamási belterület 1554/2 hrsz) alatti 

ingatlanon lévő- a közfoglalkoztatás kertészet által használt fedett- nyitott 
csarnok felújításánál jelentkező nettó 1.164.909,- Ft+ 27% Áfa, azaz bruttó 
1.479.434,- Ft felmerülő többletköltségét és a költségvetésből biztosítja a 
munkálatok sikeres elvégzése érdekében. 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
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Geotermikus kút gépház áramellátásával kapcsolatos döntés 
 

Geotermikus kút gépház áramellátásával kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

− dönt arról, hogy a nettó 2 425 200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.080.004,-Ft összegű 
villamos energia hálózati csatlakozási díjat a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja, 

− az eljárások lefolytatására, szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

„A klímaváltozás társadalmi-gazdasági veszélyei Európában” projekttel kapcsolatos 
döntés 

 
 

„A klímaváltozás társadalmi-gazdasági veszélyei Európában” projekttel kapcsolatban 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
- támogatja, hogy Tamási Város Önkormányzata a Pannon Egyetemmel közösen 

„A klímaváltozás társadalmi-gazdasági veszélyei Európában” projektben részt 
vegyen, 

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

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási 1882/72 helyrajzi 

számú ingatlan egy részének (171 m2) értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy 
- Tamási Város Önkormányzat tulajdonában álló 1882/72 helyrajzi számú 

ingatlan egy részét -171 m2–t - eladásra javasolja Dávid Józsefné (7355 
Nagymányok, Jókai u. 9. szám alatti lakos), Dávid József (7355 Nagymányok, 
Erkel F. u. 4. szám alatti lakos) valamint Pakurárné Dávid Csilla (355 
Nagymányok, Perczel Mór u. 1. szám alatti lakosok) részére,  

- az ingatlan vételárát bruttó 300 Ft/m2 áron állapítja meg, 
- az érintett területet a telekmegosztást és a művelési ág megváltoztatását 

követően vagyonrendeletében a forgalomképtelen törzsvagyonból átvezeti a 
forgalomképes vagyon körébe, 

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

- felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok 
aláírására. 

- az értékesítésre szánt ingatlant össze kell vonni a kérelmező tulajdonát képező 
1882/37 helyrajzi számú ingatlannal, amely vevő feladata és költsége. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási 1882/72 helyrajzi 

számú ingatlan egy részének (200 m2) értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy 
- Tamási Város Önkormányzat tulajdonában álló 1882/72 helyrajzi számú ingatlan 

egy részét -200 m2–t - eladásra javasolja Csoma Csilla és Csoma Józsefné 7150 
Bonyhád, Fáy u. 49. szám alatti lakosok részére,  

- az ingatlan vételárát bruttó 300 Ft/m2 áron állapítja meg, 
- az érintett területet a telekmegosztást és a művelési ág megváltoztatását 

követően vagyonrendeletében a forgalomképtelen törzsvagyonból átvezeti a 
forgalomképes vagyon körébe, 

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

- felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok 
aláírására, 

- az értékesítésre szánt ingatlant össze kell vonni a kérelmező tulajdonát képező 
1882/38 helyrajzi számú ingatlannal, amely vevő feladata és költsége. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

60 lakásos társasház ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntés II. 
 

1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

megvásárolja a Tamási külterület 011/82 helyrajzi számú, kivett udvar művelési 

ágú, 1327 m2 térmértékű  ingatlant, majd azt tovább értékesíti a 60 lakásos 

társasházban (7090 Tamási, Nyírfa sor 4.) tulajdoni hányaddal rendelkező 

ingatlantulajdonosok részére. 

2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében vállalja az 

ingatlanvásárlással kapcsolatos költségeket. 

3. Az 1. pontban körülírt adásvétel feltétele, hogy a 60 lakásos társasház 

lakóközössége (7090 Tamási, Nyírfa sor 4.) az ingatlan vételárának, a tovább 

értékesítés és az ügyvédi letét költségeinek megfizetésére kötelezettséget vállal, 

és azt az önkormányzat ingatlan vásárlását megelőzően teljesítési ügyvédi 

letétbe helyezi. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2022. (II. 2.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2022. évi lakossági víz- 
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és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar 

Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az 

állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 

teendők lebonyolítására.  

Határidő: 2022. február 21. 

Felelős: Porga Ferenc polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

 


