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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. szeptember 7-ei munkaterv szerinti 
nyilvános ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 150/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 11. és a 12/2022. (II. 2.), a 38/2022. 
(III. 2.), a 72. és a 79/2022. (IV. 27.), a 95.; a 97.; a 99.; a 102.; a 103. és a 104/2022. (V. 
25.), a 111.; a 116.; a 118.; a 119.; a 120.; a 127.; a 128.; a 129.; a 130.; a 131.; a 132.; 
a 133.; a 134.; a 135.; a 136. és a 137/2022. (VI. 29.), valamint a 138. és a 140/2022. 
(VII. 22.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 
Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatban 

tett intézkedésekről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert 

2022. szeptember 7.                        XIII. évfolyam 9. szám 



 
 
 

pályázatok megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló 
melléklet szerinti beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 152/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásról a 2023. évre 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
1. a 2023. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez; 
2. a 2023. évi költségvetésében 2.000.000,- (azaz Kettőmillió) forint összeget 

különít el a települési önkormányzati forrás biztosítására; 
3. utasítja, a polgármestert, hogy a 

a.) a 2023. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse: 
b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendőket az 51/2007. 

(III. 26.) Korm. rendelet szerint végezze el. 
 
Határidő: az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal 
  a 3/a.) pontban: 2023. évi költségvetés benyújtása, 

a 3/b.) pontban: folyamatos 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 153/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Bizottsági jelentés a 2022. évi első félévi képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú 
határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2022. évi első félévi 
testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 154/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata 
 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 155/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 



 
 
 

Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város 
Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosítását és azt a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a 
mellékelt tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 156/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályzat módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város 
Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó 
szabályzatának módosítását és azt a mellékelt tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 157/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Döntés a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
 

1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DRV V 711 
kódszámú, Fornádpuszta vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2023-2037. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő 
nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15.-ig megküldi. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. 
évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett 
többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj 
terhére biztosítja. 

 
2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DRV V 712 

kódszámú, Kecsegepuszta vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2023-2037. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő 
nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15.-ig megküldi. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. 



 
 
 

évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett 
többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj 
terhére biztosítja. 

 
3. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DRV V 710 

kódszámú, Tamási vízmű megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2023-2037. időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő 
nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15.-ig megküldi. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. 
évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett 
többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj 
terhére biztosítja. 

 
4. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DRV S 701 

kódszámú, Tamási szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt) 
által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, 
valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. 
december 15.-ig megküldi. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 
Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. 
évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett 
többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj 
terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 158/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2022-2027 és TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (TVP) 2021-2027 jóváhagyása és döntés pályázat benyújtásáról 
 
 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2022-2027 és TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (TVP) 2021-2027 jóváhagyásával és döntés pályázat benyújtásával 

kapcsolatban Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést 
hozza: 
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2022-2027 (2022. június) dokumentumot 

jóváhagyja, 



 
 
 

- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) 2021-2027 (2022. június) 
dokumentumot jóváhagyja, 

- felhatalmazza a polgármestert a TOP Plusz-1.3.1.1-21 Fenntartható 

városfejlesztési stratégiák támogatása elnevezésű pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok kiadására, aláírására, feladatok elvégzésére, pályázat benyújtására, 
szükséges eljárások, beszerzések lefolytatására. 

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 159/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Látogató Központtal és turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a Tamási Tourinform Iroda helyét a Tamási Termálfürdő épületéből 2022. 
október 1. napjától átteszi a DámPont Ökoturiszutikai Látogatóközpont 
épületébe (Tamási Hársfa u. 92. szám), amelynek a Magyra Turisztikai Ügynökség 
Zrt. felé történő bejelentésére felhatalmazza a polgármestert; 

2. a létesítmény valamint a turisztikai feladatok szakmai irányítására 2022. 
szeptember 1. napjától megbízási szerződést köt határozatlan időre bruttó 
360.000,- Ft/hó összeg ellenében, amelyet a 2023. évi költségvetés során 
felülvizsgál. 

 
Határidő: 1. pont esetében: 15 nap 

2. pont esetében: 5 nap 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 160/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Skatepark elemekhez beton pálya költségviselésével kapcsolatos döntés 
 
Skatepark elemekhez beton pálya költségviselésével kapcsolatban Tamási Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

- a munka elvégzéséhez szükséges bruttó 7.573.740,-Ft összeget Tamási 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséből biztosítja, 

- az eszközök telepítéséhez és a tanúsítás elvégeztetéséhez szükséges 
1.465.580,-Ft összeget 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 161/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Bizottsági tag megválasztása a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi 
Bizottságba 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) 



 
 
 

bekezdése alapján 2022. szeptember 7. napjával a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Idegenforgalmi Bizottságba – Lezsák Zsolt megüresedett helyére – bizottsági tagnak 
Szemlédy-Regős Ákos 7090 Tamási, Kossuth tér 9/A. szám alatti lakost választja meg. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: az intézkedésekért: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 

Takarékossági intézkedésekről döntéshozatal 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy annak érdekében, 
hogy a háborús veszélyhelyzet okozta energiaválság miatt megnövekedett energia - 
és egyéb árak miatt az önkormányzat költségvetése teljesíthető legyen, a működés 
stabilitása a körülményekhez képest biztosítható legyen – visszavonásig – a következő 
takarékossági/megszorító intézkedéseket hozza: 
1. A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményben a működés folyamatos 

legyen, bezárásra nem kerül, viszont az átlaghőmérsékletet az optimális 
mértékig csökkenteni kell, az épületegyüttes még optimálisabban 
energiahasználatának szabályozása mellett. 

2. A Tamási Művelődési Központ működése 2022. november 1. napjától a Zöld 
Pont Civilházban folytatódik azzal, hogy a lehetőségekhez képest a 
székhelyintézményt eddig használó civil szervezetek ott helyet kapjanak 
foglalkozásaik, rendezvényeik megtartásához. 

3. A Könnyű László Városi Könyvtár intézményegység működése 2022. október 15. 
napjától a gyermekkönyvtár helyiségben biztosított. 

4. A Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai fűtési szezonon kívül kerülnek 
megtartásra. 

5. A Tamási Polgármesteri Hivatalban az energiatakarékossági intézkedések 
megtételén túl a munkaidő kerüljön felülvizsgálatra oly módon, hogy a fűtési 
szezon azon időszakában, amikor a geotermikus fűtést gázenergiával kell 
kiegészíteni a munkanapok száma csökkentésre kerüljön oly módon, hogy az 
előzetesen ledolgozásra kerüljön. 

6. A DÁM Pont Látogatóközpont nyitvatartási ideje csütörtök-vasárnap közötti 
napokra módosul. 

7. A közvilágítási rendszer 24:00-4:00 közötti időtartamban a legszükségesebb 
mértékig korlátozottan működik, azaz teljesítménye, fényereje lekorlátozásra 
kerül. 

8. Az intézmények hűtését és fűtését optimalizálni szükséges, azokat nem lehet 
25C° alá hűteni és nem lehet 22C°-nál melegebbre fűteni (kivétel szoc. 
intézmények, bölcsőde) és a hideg-melegvíz ellátást lehetőség szerint 
mérsékelni. 

9. A díszvilágítás lekapcsolásra kerül a Római Katolikus Templomon és a Szent 
Háromság téren, az Adventi díszvilágítás idei évben elmarad. 

10. Adventi ünnepekre kötött szerződéseink egy részét felmondási időn belül 
felmondjuk. 

11. Valamennyi intézmény esetében 2022. október 1. napjától létszámstop kerül 
elrendelésre. 

12. Meg kell vizsgálni az önkormányzat geotermikus rendszerének bővítését akár 
közületekre vagy lakossági felhasználókra, társasházakra is kiterjesztve, ezzel is 
segítve a csatlakoztatható háztartásokat, illetve bevételt termelni. A 
geotermikus fűtési rendszer villamos energia felhasználását racionalizálni kell. 

13. Szociális Alapot hozunk létre. 
 



 
 
 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős: polgármester, intézményvezetők, jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 163/2022. (IX. 7.) számú 
határozata: 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó 

bérleti díjak módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díjakat 2022. szeptember 9. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bérleti díjak  

Sorszám Nem lakás célú ingatlanok 
min. ár/m2/hó 

(bruttó) 

1. Szabadság utca 15. 1 500 Ft 

2. Kossuth tér 6.  2 000 Ft 

3. Szabadság utca 35. 2 500 Ft 

4. Szabadság utca 64-66. 2 000 Ft 

5. Szabadság utca 29/1. 2 500 Ft 

6. Nyírfasor 15. 2 500 Ft 

7. Szabadság utca 11. 1 500 Ft 

8. Kossuth tér 17/2. 1 000 Ft 

9. Szabadság utca 35. pince  1 500 Ft 

10. Szabadság utca 28. 1 000 Ft 

 
Határidő: 2022. szeptember 9. 
Felelős: bérbeadó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 

a Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.03.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi 
a) költségvetési bevételi előirányzatát 5.519.668 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.445.592 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.074.076 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.012.344 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.315.211 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.697.133 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.492.676 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 130.381 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.623.057 E Ft-ban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 
2.215.051 E Ft-ban, 
da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 300.741 E Ft-ban, 
db) d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.914.310 E Ft-ban, 

e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 
377.243 E Ft-ban, 
ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 2.243 E Ft-ban, 
eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 375.000 E Ft-ban, 

f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek 
kiadását 99.618 E Ft-ban, 
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 39.778 E Ft-ban, 
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 59.840 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.111.962 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.111.962 E Ft-ban állapítja meg.” 

2. § 

A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi 
a) általános tartalékát 8.097 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 79.910 E Ft-tal hagyja jóvá, melyből: 

ba) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről 
szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt, 

bb) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére, 
bc) 1.000 E Ft-ot „Diákparlament” működésére, 
bd) 45.005 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére, 



 
 
 

be) 964 E-Ft-ot az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bf) 120 E Ft-ot a Maxatent Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bg) 129 E Ft-ot a Gépbér-Színpad Kft.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére, 
bh) 1.870 E Ft-ot a Zengő Kft.-től kapott biztosítékok összegének elkülönítésére, 
bi) 206 E Ft-ot a Polyduct Műanyagipari Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bj) 527 E Ft-ot a Lackó-Motor Bt-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére, 
bk) 1.845 E Ft-ot az Arker Stúdió Kft.-től kapott ajánlati biztosíték elkülönítésére, 
bl) 25.744 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással bm) 0 E Ft-ot a 

városgazdálkodási feladatokhoz kapott 70 millió Ft támogatásból még fel nem használt részként 
különít el.” 

3. § 

(1) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 



 
 
 

4. § 

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. szeptember 8. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a 
sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 55. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport 
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5/A. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat költségvetésében a sport támogatására elkülönített keretösszegből e jogcímen 
sportszervezetenként meghatározott támogatás kerül odaítélésre az (1) bekezdés szerinti feltételeknek 
megfelelő sportszervezet részére.” 

2. § 

(1) Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a 
sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5/D. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az előző évben kapott önkormányzati támogatásról e rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon kell 
elszámolni naptári év december 31. napjáig.” 

(2) Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a 
sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5/D. §-a a 
következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 



 
 
 
„(2a) Az előző évben kapott támogatás elszámolásának elfogadhatóságáról, és a tárgyévre vonatkozó 
támogatási kérelmek elbírálásáról a pénzügyi és városfejlesztési ügyekkel foglalkozó, valamint a 
humánpolitikai bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a márciusi ülésén.” 

3. § 

Hatályát veszti az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, 
valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
a) 5/A. § (4) bekezdése, 
b) 5/B. § (6) bekezdése, 
c) 5/C. § (3) bekezdése. 

4. § 

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. szeptember 8. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
22/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) pontjaiban és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 
32/2020. (X.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

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. szeptember 8. 
 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 



 
 
 
1. melléklet a 22/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez  

„1. melléklet a 32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
Jelen rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

I. Lakások 

Sorszám Cím Helyrajzi szám Megjegyzés 

1. Arany János u. 1. 30 ház és kert 

2. Bercsényi u. 11. 524 ház és kert 

3. Deák Ferenc u. 19. Fsz/1. 41 házrész 

4. Dózsa György u. 79/A. 961  

5. Dózsa György u. 79/B. 961  

6. Gárdonyi u. 28. Fsz/1. 699/3  

7. Hunyadi u. 5. 208/5 Szociális lakás, TOP-4.3.1 

8. Hunyadi u. 7. 208/4 Szociális lakás, TOP-4.3.1 

9. Kishenye 1. 3628/2 volt iskolaépület 

10. Kossuth tér 5. 315 20 db bérlakás (Fecskeház) 

11. Kossuth tér 6. 315 házrész 

12. Móricz Zs. ltp. 8/A. I/1. 798  

13. Móricz Zs. ltp. 8/A. I/2. 798  

14. Móricz Zs. ltp. 8/A. I/3. 798  

15. Móricz Zs. ltp. 8/A. II/5. 798  

16. Móricz Zs. ltp. 8/A. II/6. 798  

17. Móricz Zs. ltp. 8/A. III/7. 798  

18. Móricz Zs. ltp. 8/A. III/8. 798  

19. Móricz Zs. ltp. 8/A. III/9. 798  

20. Móricz Zs. ltp. 8/B. Fsz.2. 798  

21. Móricz Zs. ltp. 8/B. I/4. 798  

22. Móricz Zs. ltp. 8/B. I/5. 798  

23. Szabadság u. 15/A. 857 ház és kert 

24. Szabadság u. 15/B. 857 ház és kert 

25. Szabadság u. 39-41/B. 2/4. 796/24  

26. Szabadság u. 11. 861 volt irodaépület 

27. Széchenyi u. 14. 394 ház és kert 

28. Hunyadi tér 3. 226 3 db szociális lakás, TOP-4.3.1 

29. Széchenyi u. 10. 394 ház és kert 

30. Széchenyi u. 16. 394 ház és kert 

II. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

Sorszám Cím Helyrajzi szám Megjegyzés 

1. Szabadság u. 29/1. 819  

2. Szabadság u. 15. 857  

3. Szabadság u. 35. 808/3  

4. Kossuth tér 17/2. 5 Postaépület 

5. Szabadság u. 64-66. 407/11  



 
 
 
6. Nyírfasor 15. 011/92/A/1 volt innovációs központ 

7. Nyírfasor 15. 011/92/A/3  

8. Kossuth tér 6. 315 házrész, volt Bio-Fontana labor 

9. Szabadság u. 11. 861 volt irodaépület 

10. Szabadság utca 28. 57/10 volt tüdőgondozó” 

 

2. melléklet a 22/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 32/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 

 

Bérleti díjak  

Sorszám Lakáscélú ingatlanok 
min. ár/m2/hó 

(bruttó) 

1. Kossuth tér 5. 800 Ft 

2. Móricz Zs. ltp 8. 1 000 Ft 

3. Szabadság u. 15. 800 Ft 

4. Deák F. u. 19. 800 Ft 

5. Gárdonyi u. 28. 900 Ft 

6. Szabadság u. 39-41. 1 000 Ft 

7. Dózsa Gy. u. 79. 300 Ft 

8. Hunyadi u. 5-7. 575 Ft 

9. Kishenye 1. 200 Ft 

10. Kossuth tér 6.  1 000 Ft 

11. Bercsényi u. 11. 300 Ft 

12. Széchenyi u. 14. 800 Ft 

13. Szabadság u. 11. 300 Ft 

14. Hunyadi tér 3. 500 Ft 

15. Arany János u. 1. 1 500 Ft 

16. Széchenyi u. 10. 300 Ft 

17. Széchenyi u. 16. 300 Ft” 
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Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
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