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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. május 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 84/2022. (V. 13.) számú 
határozata: 
 

Fürdő leállási tervre vonatkozó kérelmével kapcsolatos döntés 
 

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

üzemeltetőjének, az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft-nek 
(6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 1.) a K1052/2022. iktatószámon benyújtott 
kérelmét, az alábbi költségeket elfogadva: 

1.3.2. szivattyú felújítás br. 354.000 Ft 
1.4.1. szivattyú felújítás br. 317.500 Ft 
1.4.3. medence burkolat (33m medence) festékkel való bevonása br. 
1.628.077 Ft 
6.1. B-68 kút kútszivattyú és kapcsolódó munkák br. 2.980.564 Ft 
6.2. K-60 kút kútszivattyú és kapcsolódó munkák br. 2.463.165 Ft. 

Mindösszesen bruttó 7.743.306 Ft. 
- a leállási tervhez/nyitáshoz szükséges bruttó 7.743.306 Ft összeget a 2022. évi 

költségvetés terhére biztosítja, 
-  felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására, 

megrendelések, szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 

2022. május 25.                        XIII. évfolyam 5. szám 



 
 
 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. május 25-ei nyilvános ülésének 
határozatai:  

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 85/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 251/2021. (XII. 15.), a 9. és a 
10/2022. (II. 2.), a 24. és a 39/2022. (III. 2.), a 60/2022. (III. 30.), valamint a 65.; a 75.; a 
77. és a 78/2022. (IV. 27.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 86/2022. (V. 25.) 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. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 87/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság 
helyzetéről 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Városi 
Rendőrkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámolót, és azt elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kapitányságvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 88/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló a Tamási Városüzemeltető Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási 



 
 
 

Városüzemeltető Kft. 2021. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, 
valamint a mérlegbeszámolóját és azt 309.391 e Ft mérlegfőösszeggel és 32.451 e Ft 
adózott eredménnyel elfogadja. Osztalék kifizetésére nem kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ügyvezető 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 89/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Média Kft. 2021. és 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Média Kft. 
2021. és 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint a 
mérlegbeszámolóját és azt 0 e Ft mérlegfőösszeggel és 0 e Ft adózott eredménnyel 
elfogadja. Osztalék kifizetésére nem kerül sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: az ügyvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 90/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja 

alapján megtárgyalta a Tamási Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló 

jegyzői beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat 2021. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentését megismerte és azt a mellékelt formában és 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 5.3. pontja 

értelmében megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Társulási megállapodás 2022. július 1. napjával történő módosítását; 

- felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: a megállapodás aláírására: 2022. június 15.   
Felelős: polgármester 



 
 
 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 93/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
fenntartásában működő Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 
átszervezéséről dönt az alábbiak szerint 2022. szeptember 1. napjától: 
a) Az intézmény alaptevékenységei közül a „roma nemzetiségi kulturális 

nevelés magyar nyelven” feladat törlésre kerül. 
b) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 270 főről 229 

főre csökken, melyből a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésbe 80 
fő helyett legfeljebb 60 fő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésbe 27 fő helyett legfeljebb 
22 fő vehető fel. 

2. A képviselő-testület az intézmény Módosító okiratát és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás törzskönyvi 
bejelentése iránt intézkedjen. 

 
Határidő:  3. pont esetében 15 nap 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 94/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 
Tamási helyi védett értékek” – pályázati felhíváshoz érkezett pályázatokkal 
kapcsolatos döntésről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi védett értékek 
támogatásáról szóló településkép védelméről szóló 3/2006. (I. 26.) rendelet alapján 
dönt arról, hogy  
 

1. 7090 Tamási, Kossuth tér 9. (hrsz.: 310/2) lakóépület (Szemlédy Regős 
Ákos) utcai homlokzat teljes rekonstrukciójára, az eredeti homlokzati 
díszítő elemek helyreállítására 1.000.000,- ft összegű támogatást ítél meg 
a pályázatban meghatározott helyi védett érték felújításának támogatására; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet szerinti 

támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 95/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

Lovaspályával kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
Tamási belterületi 2147/1. hrsz. alatt felvett, természetben a Tamási, Dózsa Gy. utca 



 
 
 

végén található lovaspálya hasznosítására a Horseman Lovassport Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodásban foglaltak és a 63. Lovas Napok megrendezése 
érdekében 
 
 
1. átvállalja a lovaspálya víz és áramfogyasztásának valamennyi költségét 2022. 

június 1. napjától; 
2. megtéríti a lovaspálya 2022. május 31. napjáig felhalmozott víz-és áramdíj 

tartozását; 
3. az együttműködési megállapodásban szereplő „Füves díjugrató pálya 

korszerűsítése, felújítása” beruházás elvégzésének határidejét 2024. december 
31. napjára módosítja; 

4. a 62. Lovas Napok megrendezéséhez nyújtott 2 millió Ft összegű visszatérítendő 
támogatást vissza nem térítendő támogatásra módosítja; 

5. a 2022. évi költségvetésében szereplő 1 millió Ft összegű támogatáson felül 
további 1 millió Ft összegű támogatást biztosít a 63. Lovas Napok megrendezése 
céljából a költségvetésben „Kerítés felújítás” tétel átcsoportosításával; 

6. felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 96/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 
Tamási város helyi építési szabályzat módosítása és a Tamási, külterület 0687/75 hrsz-
ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
1. a 7090 Tamási, külterület 0687/75 hrsz-ú 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 üzemi létesítmények elhelyezhetők legyenek. 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 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 97/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

DRV Zrt. által bérelt irodaház előlépcső kivitelezés többletköltségével kapcsolatos 
döntés 

 
Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1251 hrsz-ú, Tamási, Rákóczi u. 
35-37. szám alatti irodaépület külső előlépcső felújítási munkáinak 
többletköltségével kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
alábbi döntést hozza: 
 



 
 
 

- jóváhagyja a külső előlépcső építési munkálataival felmerülő további bruttó 
900.393,- Ft többletköltséget, amelyet a 2022. évi költségvetése terhére biztosít, 

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások, szerződések 
aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 98/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 

TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld Város projekt CBA elemzés felülvizsgálatának 
költségvállalásával kapcsolatos döntés 

 
TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld Város projekt CBA elemzés felülvizsgálatának 
költségvállalásával kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
alábbi döntést hozza: 
 
- a CBA (költség-haszon) elemzés felülvizsgálata kapcsán felmerülő 400.000,-

Ft+Áfa költséget az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 99/2022. (V. 25.) számú 
határozata: 
 
7090 Tamási, 2126/5 hrsz-ú Északi iparterület feltáró út 65.sz. főúttal (0175/1 hrsz., 
47+172 kmsz) határos útcsatlakozás süllyedés helyreállítási munkálatainak 
többletköltségével kapcsolatos döntés 
 
Az Északi iparterület feltáró út 65.sz. főúttal határos útcsatlakozás süllyedés 
helyreállítási munkálatainak többletköltségével kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 

- jóváhagyja a a 7090 Tamási, 2126/5 hrsz-ú Északi iparterület feltáró út 65.sz. 
főúttal (0175/1 hrsz., 47+172 kmsz) határos útcsatlakozás süllyedés helyreállítási 
munkálatainál jelentkező becsült bruttó 700.000.-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 Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

Tamási Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 
91. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

ELSŐ RÉSZ 
A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.  

1. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 
a) 5.905.559 E Ft bevételi és 
b) 3.690.509 E Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá. 

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 
a) a költségvetési bevételeket 3.492.801 E Ft összegben, 
b) a költségvetési kiadásokat 3.615.780 E Ft összegben, 
c) a költségvetési hiányt 122.979 E Ft összegben hagyja jóvá. 

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 
a) a finanszírozási bevételt 2.412.758 E Ft összegben, 
b) a finanszírozási kiadást 74.729 E Ft összegben, 
c) a finanszírozási többletet 2.338.029 E Ft összegben hagyja jóvá. 

2. § 

(1) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi létszámadatait, továbbá 
költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 

(4) A képviselő-testület az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a 
pénzeszközök változását a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

(2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt 
terhelő kötelezettségeket teljesítsék. 

MÁSODIK RÉSZ 



 
 
 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása  

4. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó általános, köznevelési, szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásai elszámolását a 26. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb 
kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

5. § 

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek 
szerint hagyja jóvá. 

HARMADIK RÉSZ 
Záró rendelkezés  

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 26. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
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Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 

28.) számú rendelet 31. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 

 


