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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. március 30-ai nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 46/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 197/2021. (IX. 29.), a 249. és 
253/2021. (XII. 15.), a 15. és a 19/2022. (II. 2.), valamint a 26.; a 27.; a 30.; a 36. és a 
37/2022. (III. 2.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 47/2022. (III. 30.) 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 48/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 

2022. március 30.                        XIII. évfolyam 3. szám 



 
 
 

 
Beszámoló a Tamási Szolgáltató Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Szolgáltató 
Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról, a 2021. évi temető üzemeltetéséről 
szóló beszámolóját, valamint a mérlegbeszámolóját és azt 5.753 e Ft 
mérlegfőösszeggel és 461e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Osztalék kifizetésére 
nem kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ügyvezető 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 49/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 

Sportegyesületek támogatásáról (alaptámogatás és látványcsapatsport) és 
tájékoztató munkájukról 

 
1) Tamási Város Önkormányzata 48/2021. (III. 31.) számú  határozata 

végrehajtásaként  megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységéről és a 2021. 
évi támogatás felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat 
tudomásul veszi. 

 
2) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § és 13. § -ában biztosított hatáskörében eljárva és 
figyelemmel az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási 
rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltakra a sportegyesületeket az alábbi összegekkel támogatja, amelynek 
legalább 50 %-át utánpótlás nevelésre kell fordítani: 

 
Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása ezer Ft 

  - Tamási 2009 FC                                800 
  - Tamási Kézilabda Club     800 
  - Tamási Kosárlabda SE      350 
 Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek összesen                  1 950 
 
          ezer Ft  

Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő szervezetek alaptámogatása 
  - Tamási Bringasport Egyesület       330 

- Tamási Koppány Sportegyesület                  330 
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club       330 

  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület    330  
  - Tamási Íjász Egyesület     330 
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület                  330 
 Látvány-csapatsporton kívüli szervezetek alaptámogatás összesen       1 980 
                  

A támogatási összegek folyósításánál lehetőség szerint törekedni kell az időarányos, folyamatos 
felhasználás feltételeinek biztosítására.  
 
3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2) pontban foglalt, továbbá humánpolitikai 

bizottságának az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 
27.) számú önkormányzati rendeletben biztosított hatáskörében eljárva hozott döntésére 
tekintettel a sportegyesületek a 2022. évben összesen az alábbi támogatásban részesülnek: 



 
 
 

 
           ezer Ft 

  - Tamási 2009 FC         800 
  - Tamási Kézilabda Club        800 
  - Tamási Kosárlabda SE         350 
  - Tamási Bringasport Egyesület       1 150 

- Tamási Koppány Sportegyesület                  1 040 
- Tamási TAM-BAU Atlétikai Club       1 830 

  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület       980  
  - Tamási Szabadidő és Sport Egyesület                      770 
  - Tamási Íjász Egyesület         330 
    - Tamási Enduró és Motocross Egyesület   1 000 
        Összesen:           9 050 
 

4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban foglaltaknak megfelelően 
elkészített támogatási szerződéseket aláírja. 

   
5) A képviselő-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetőit, hogy tevékenységükről és 

a támogatások felhasználásáról 2022. december 31-ig tájékoztassák a képviselő-testületet. 
 

6) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot a 
támogatott szervezetek képviselőinek legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor meg 
kell tenniük. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetői 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 50/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
  
Határidő: 2022. május 31.  
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 51/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló a 2021. évi adóügyi feladatok ellátásáról, az adóbevételek teljesítéséről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2021. évi jegyzői adóbeszámolót és 
azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/2022. (III. 30.) számú 



 
 
 

határozata: 
 

Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2021. évi felhasználásáról, döntés a 
2022. évi felhasználásról 

 
Beszámoló a magánszemélyek kommunálisa adójának 2021. évi felhasználásáról, döntés a 2022. 
évi felhasználásról kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi 
döntést hozza: 
 
- elfogadja a kommunális adó 2021. évi felhasználásáról a beszámolót, 
- dönt arról, hogy az alábbi munkálatok kivitelezési költségeit a 2022. évi költségvetésből a 

kommunális adóbevételek, valamint egyéb saját bevételeinek terhére biztosítja: 
kommunális adó felhasználásának lehetőségei 

munkanem Helyszín munka megnevezése ajánlati ár bruttó 

parkoló céljára 
ingatlanvétel 

Zöldpont és Civilházhoz kapcsolódó 
parkoló céljára ingatlan adásvétele 
(Tamási, Deák F. u. 30., 104 hrsz-ú, 
"kivett beépítetlen terület" művelési 
ágú, 1657 m2 területű ingatlan) 

cca30 férőhelyes 
parkoló létesítés 
céljára ingatlan 

vásárlása 

5 000 000 Ft 

Járdák, gyalogos 
közlekedők 

Arany János utca 
lépcsősor 1/3 

részének 
rekonstrukciója 

282 150 Ft 

Építők u. cca 30 fm járdajavítás 881 619 Ft 

Vörösmarty 21-Kisfaludy 
kereszteződés között 

cca 27 fm járdajavítás 664 680 Ft 

Zöldpont és Civilház előtti terület 
23 fm térkövezett 

járda építése 
1 734 054 Ft 

Eötvös u. megrokkant járda javítása, 
folyóka igazítás, padkarendezés 

16 fm járdaszakasz 1 500 000 Ft 

Utak Arany J. utca I. ütem 
burkolat felújítás, 

kétoldali zúzottköves 
padka kialakításával 

18 000 000 Ft 

bekerülési költség bruttó 28 062 503 Ft 

 
- felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok bekérésére, eljárások lefolytatására, a kivitelezési 

munkák megrendelésére, szükséges szerződések megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 53/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 

A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya TOC/24/69-
6/2022. iktatószámú határozatában foglaltakat és az önkormányzat által 
működtetett tanyagondnoki szolgálat szakmai programját a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja. 
 
Határidő: 2022. április 20. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium elhelyezésére vonatkozó vagyonkezelési 

szerződés jóváhagyása 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vályi Péter Szakképző Iskola és 
Kollégium elhelyezésére vonatkozó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatallal és a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési 
szerződést a mellékelt tartalommal elfogadja, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra 8 nap  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 55/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 

 
Logisztikai központra vonatkozó hasznosítási szerződés módosítása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 95/2019. (V. 
29.) számú határozata alapján  a Tamási belterület 318/A helyrajzi szám alatt felvett 
ingatlanon kialakított Helyi Termék Logisztikai Központnak az önkormányzat 
tulajdonában lévő Tamási Közétkeztetési Nkft. (7090 Tamási, Szabadság utca 46-
48.) használatába adására vonatkozóan kötött Hasznosítási szerződés 2022. április 
1. napjával közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezi a melléklet 
szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: a polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 56/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 

Szociális feladatellátás kiterjesztése a háború elől menekülők megsegítésére 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy az orosz-ukrán 
háború elől menekülők és Tiszapéterfalva lakosságának megsegítésével, a részükre 
gyűjtött adományok nyilvántartásával és kiadásával, valamint a pénzbeli 
adományok felhasználásának szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására a DÁM 
Önkormányzati Társulás által fenntartott Tamási és a Városkörnyéki 
Önkormányzatok Szociális Integrációs Központtal (7090 Tamási, Rákóczi utca 1.) a 
melléklet szerinti feladat ellátási megállapodást köti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Döntés a Tamási 69/11 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba kéréséről 

A Tamási 69/11 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

kérésével kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi 

döntést hozza: 

- Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1988. évi I. tv. 32.§ (3a) 

bekezdése alapján kezdeményezi a Tamási 69/11 helyrajzi számú, kivett, 

kerékpárút művelési ágú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adását. 



 
 
 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba 

vételéhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és szerződést az Önkormányzat 

nevében aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: a polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 58/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Siófok – Tamási kerékpárút építésjogi hátterének megteremtése érdekében a város 
Településrendezési tervének módosításával kapcsolatos döntés 
 
a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
EljR.) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján dönt arról, hogy az 57/2021. (IV. 09.) 
önkormányzati határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét, valamint 
Tamási Város Helyi Építési Szabályozásáról szóló 15/2021. (IV. 09.) számú 
önkormányzati rendeletét az alábbi pontokban módosítja: 

(1) Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Siófok-Tamási 
kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz.: 1720)” nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás megvalósítása érdekében beterjesztett írásbeli 
előterjesztéssel megjelölt céllal egyetért, és azt elfogadja. 

b) a Településrendezési Terv módosítását az EljR.) 32. § értelmében tárgyalásos 
eljárás keretében folytatja le, 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pontban foglalt módosítás előkészítése 
érdekében, hogy 

(1) a településrendezési eszközök társadalmi egyeztetését elektronikus úton 
folytassa le, 

(2) kérje ki az érintett államigazgatási szervek véleményét az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerint elkészítendő környezeti vizsgálat 
szükségességéről, 

(3) a EljR. 28/A. §-a szerint kérjen adatszolgáltatást az érintett földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervtől, 

(4) végezetül pedig a EljR. 42. § (2) bekezdés alapján a partnerségi egyeztetés 
lezárását követően kezdeményezze a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását a Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami Főépítészénél. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 59/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási, külterület 0687/75 hrsz-ú ingatlan területfelhasználási besorolás 
korrigálásával kapcsolatos döntés 
 



 
 
 

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

EljR.) 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján dönt arról, hogy Tamási Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét 

módosítani kívánja a 0687/75 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában. 

 
b) A módosítás célja a Tamási, külterület 0687/75 hrsz-ú telephely 

területfelhasználási besorolásának korrigálása a város rendezési tervén Má-1 

besorolás helyett a korábbi Gipe-1 besorolás visszaállítása. 

 

c) a Településrendezési Terv módosítását az EljR. 32. § (6) b. pontja alapján állami 
főépítészi eljárás keretében kívánja lefolytatni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2022. (III. 30.) számú 
határozata: 
 

Könnyü László emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkálataival 
kapcsolatos döntés 

 
 
A 808/2 hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonú ingatlanon fekvő Könnyü László emlékmű 
térburkolat javítási, környezetrendezési munkálataival kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a 808/2 hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonú ingatlanon fekvő Könnyü 

László emlékmű térburkolat javítási, környezetrendezési munkálatainak bruttó 
593.467.-Ft költségét, 

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodások, szerződések megkötésére, 
- hozzájárul a 2022. évi költségvetés 9. melléklet felújítások2022 (TAMÁSI 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 
FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 
TAGOLÁSÁBAN) –megnevezésű mellékletben rögzített „013350 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3) 
Túrmezei tér felújítási munkái” betervezett 1.500.000 Ft-os forrásának 
részbeni átcsoportosításához a költségek finanszírozása érdekében. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

A helyi közművelődésről szóló 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„6. § 

(1) Az Önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve az alábbi közművelődési és 
közgyűjteményi intézményt működteti: 
Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár (rövidített név: Tamási Kulturális 
Központ, székhely: 7090 Tamási, Szabadság utca 50.) 

(2) A Tamási Kulturális Központ telephelyei: 
a) Tamási Művelődési Központ, 
b) Könnyü László Könyvtár, 
c) Tamási Galéria, 
d) Tamási Helytörténeti Gyűjtemény, 
e) Zöld Pont és Civilház. 

(3) A közművelődési intézmény(egység) típusa: művelődési központ. 

(4) A közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

(5) Tamási város kiemelt közművelődési és kulturális rendezvényei az alábbiak: 
a) Városi Gyermeknap, 
b) Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál, 
c) Tamási Nyár rendezvénysorozat, 
d) Tamási Bográcsmestere Főzőverseny, 
e) Térségi Termékbörze, 
f) Tolnai Borok Éjszakája, 
g) Tamási Szüreti Napok, 
h) Adventi programsorozat. 

(6) A kiemelt városi nagyrendezvényeken kívül a városban a civil szervezetek, az alapítványok, és 
az oktatási intézmények szervezésében számos kulturális rendezvény és egyéb program valósul 
meg.” 



 
 
 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Tamási , 2022. március 30. 
 

 
Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 31. 
 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
az állattartásról szóló 20/1997. (XI.22.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről  

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk. 1. bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 20/1997. (XI. 22.) önkormányzati rendelet. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tamási , 2022. március 30. 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. március 31. 
 
                                                                                                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                          jegyző 
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