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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. július 22-ei rendkívüli nyilvános ülésének 
határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 138/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Tamási belterület 2560/7 hrsz-ú ingatlan Településrendezési tervének módosítása 
eljárásban a partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatos döntés 

 
1. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási belterület 2560/7 

hrsz-ú ingatlan fejlesztés megvalósulásához szükséges, településrendezési 
eszközeinek módosítási eljárása vonatkozásában az alábbiakat rögzíti: 

 
a) A képviselő-testület megállapítja, hogy az 7/2017. (III.31.) önkormányzati 

rendeletében, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
partnerségi egyeztetés az előírásoknak megfelelően megtörtént. 

 
b)  A képviselő-testület megállapítja, hogy az egyeztetés során partnerek 

részéről észrevétel, vélemény a véleményezésre bemutatott „Partnerségi 
egyeztetési dokumentációban” szereplő módosítási javaslatokra nem 
érkezett.  
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2. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. a) és b) pontban 
foglaltakra figyelemmel, a Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének megfelelően a 
településrendezési eszközök módosítása iránti eljárás partnerségi 
véleményezési szakaszát lezárja.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hozott döntés közzétételére, 

továbbá arra, hogy a tervdokumentációt a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészének végső szakmai 
véleményezésre küldje meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 139/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Tamási belterület 2560/7 hrsz-ú ingatlan Településrendezési tervének módosítása 
eljárásban a környezeti vizsgálati eljárás lezárásával kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási belterület 2560/7 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó Településrendezési tervének módosítása eljárásban a 
környezeti vizsgálati eljárásban az államigazgatási szervektől beérkezett 
véleményeket megismerte és úgy döntött, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezetvédelemért felelős közigazgatási 
szervek álláspontjával megegyezően nem tartja szükségesnek, a beérkezett 
véleményeket elfogadja, ezzel a környezeti eljárást lezárja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 140/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Siófok – Tamási kerékpárút Településrendezési tervének módosítása eljárásban a 
partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatos döntés 

 
1. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „1.389. Siófok – 

Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti szakasz kerékpárút 
hiányzó szakaszainak előkészítése” elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt fejlesztés megvalósulásához szükséges, településrendezési eszközeinek 
módosítási eljárása vonatkozásában az alábbiakat rögzíti: 

 
b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az 7/2017. (III.31.) önkormányzati 

rendeletében, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
partnerségi egyeztetés az előírásoknak megfelelően megtörtént. 

 
b)  A képviselő-testület megállapítja, hogy az egyeztetés során partnerek 

részéről észrevétel, vélemény a véleményezésre bemutatott „Partnerségi 
egyeztetési dokumentációban” szereplő módosítási javaslatokra nem 
érkezett.  

 



 
 
 

2. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. a) és b) pontban 
foglaltakra figyelemmel, a Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének megfelelően a 
településrendezési eszközök módosítása iránti eljárás partnerségi 
véleményezési szakaszát lezárja.  

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hozott döntés közzétételére, 

továbbá arra, hogy a tervdokumentációt a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítészének végső szakmai 
véleményezésre küldje meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 141/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Siófok – Tamási kerékpárút Településrendezési tervének módosítása eljárásban a 
környezeti vizsgálati eljárás lezárásával kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Siófok – Tamási kerékpárút 
Településrendezési tervének módosítása eljárásban a környezeti vizsgálati eljárásban 
az államigazgatási szervektől beérkezett véleményeket megismerte és úgy döntött, 
hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezetvédelemért felelős közigazgatási szervek álláspontjával megegyezően nem 
tartja szükségesnek, a beérkezett véleményeket elfogadja, ezzel a környezeti eljárást 
lezárja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 142/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Tamási Krosszpálya villamos energia igényének költségvállalása 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Krosszpálya villamos 

energia igényének költségvállalása kapcsán az alábbi döntést hozza: 
- a fejlesztést maximum bruttó 1.000.000,- Ft összeggel jóváhagyja a 2022. évi 

költségvetés terhére, 
- egyetért azzal, hogy a beruházási költség felét az egyesület térítse meg, 
- felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok 

kiadására, szerződés aláírására, feladatok elvégzésére, szükséges eljárások, 
beszerzések lefolytatására. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 143/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 
Energia közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos tevékenység elvégzésének 

költségviselésével kapcsolatos döntés 
 
 

Az Energia közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos tevékenység 



 
 
 

elvégzésének költségviselésével kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
- felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos nyilatkozatok 

kiadására, szerződés aláírására, feladatok elvégzésére, szükséges eljárások, 
beszerzések lefolytatására, 

- a közbeszerzési feladatok lefolytatásának maximum 1.500.000,-Ft bruttó 
költségét a 2022. évi költségvetés terhére vállalja viselni. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 144/2022. (VII. 22.) számú 
határozata: 
 

Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak költségviselésével 
kapcsolatos döntés 

 
Geotermikus közműrendszer szükséges beavatkozásainak költségviselésével 

kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést 
hozza: 
- jóváhagyja a Tamási Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő, 

geotermikus közműrendszert szolgáló VS-1 kút javítási, felújítási munkáit 
megelőző műszeres felülvizsgálatát, a szabályozó rendszer felügyeleti 
szoftverének és hardverének a cseréjét, valamint a beszabályozáshoz külső 
szakértő, tanácsadó igénybevételét, a munka elvégzéshez szükséges 
mindösszesen 9.340.000,- Ft + ÁFA összeget 2022. évi költségvetéséből 
biztosítja, 

- jóváhagyja a biomassza rendszerhez faapríték rendelését maximum bruttó 
2.000.000,-Ft összegben, amelyet a 2022. évi költségvetéséből biztosít, 

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, szerződés megkötésére, 
megrendelés aláírására, beszerzések lebonyolítására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2021. (IX.2.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 
32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)- 
(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

1. § 

A települési támogatásokról, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2021. (IX. 2.) 
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. június 30. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        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 

 


