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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. szeptember 28-ai munkaterv szerinti 
nyilvános ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 179/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 58/2022. (III. 30.), a 98/2022. (II. 
2.), a 123/2022. (VI. 29.), a 139. és a 141/20222. (VII. 22.), a 145. és a 147/2022. (VIII. 
26.), valamint a 154.; a 155.; a 156.; a 157.; a 161.; a 162. és a 163/2022. (IX. 7.) számú 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 180/2022. (IX. 28.) 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 

2022. szeptember 28.                      XIII. évfolyam 11. szám 



 
 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 181/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évéről 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évéről szóló beszámolóját és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 182/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

Véleménynyilvánítás körzethatárokkal kapcsolatban 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése biztosított véleményezési jogkörében eljárva 
megtárgyalta a Tamási Tankerületi Központ kötelező felvételt biztosító általános 
iskolák felvételi körzeteiről szóló javaslatát, s azzal – a melléklet szerinti tartalommal 
- egyetért.  
 
Határidő:  Tamási Tankerületi Központ értesítésére 2022. október 15.   
Felelős:  polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 183/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a 7090 Tamási, 
zártkert 3326/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 

 

1. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Tamási 
zártkert 3326/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonási 
eljárást a kérelemben megjelölt és a szabályozási terv által lehetőséget adó 
részén lakóterület kialakítás céljára meg kívánja indítani azzal a feltétellel, hogy 

a) az érintett terület belterületbe csatolása és telekrendezés átvezettetése, az 
azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt terheli; 

b) a kérelmező vállalja, hogy a terület felhasználási célként megjelölt 
lakóterület kialakítása 4 éven belül ténylegesen megtörténik. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőt 
értesítse és a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál a 
belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 184/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a 7090 Tamási, 
zártkert 3326/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 

 

1. Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 



 
 

2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Tamási zártkert 
3326/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a belterületbe vonási eljárást a 
kérelemben megjelölt és a szabályozási terv által lehetőséget adó részén 
lakóterület kialakítás céljára meg kívánja indítani azzal a feltétellel, hogy 

c) az érintett terület belterületbe csatolása és telekrendezés átvezettetése, az 
azzal járó mindennemű díjakkal együtt a kérelmezőt terheli; 

d) a kérelmező vállalja, hogy a terület felhasználási célként megjelölt lakóterület 
kialakítása 4 éven belül ténylegesen megtörténik. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről a kérelmezőt 
értesítse és a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál a 
belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 185/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

Hozzájárulás székhely bejegyzéséhez 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási belterület 1282 hrsz-ú, természetben a 7090 

Tamási, Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlant a Segítsünk Együtt Alapítvány 
határozatlan ideig – térítésmentesen – székhelyként használja, és ekként a 
nyilvántartásba bejegyeztesse; 

-  felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 186/2022. (IX. 28.) számú 
határozata: 
 

Látogató Központtal és turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos döntés 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a DámPont Ökoturisztikai Látogatóközpont kiállító részét 2022. november 7. 
napjától 2023. március 14. napjáig zárva tartja, előre egyeztetett időben kerül 
sor csoportok fogadására; 

2. a létesítményben létszámcsökkentést rendel el a 2 fő munkavállaló 
vonatkozásában; 

3. a létesítmény valamint a turisztikai feladatok szakmai irányítására csökkentett 
megbízási díj ellenében köt szerződést, amelynek egyeztetésére és aláírására 
felhatalmazza a polgármestert utólagos beszámolás mellett. 

 
 
Határidő: 1. pont esetében: 15 nap 

2. pont esetében: 5 nap 
Felelős: polgármester 
 
 
 



 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2022. (IX. 29.) 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. § 

(1) A települési támogatásokról, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2021. (IX. 2.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 9. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

„(2) Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás 
a) gázfogyasztás díjához, 
b) áramszolgáltatás díjához, 
c) szennyvíz-használat díjához, 
d) szemétszállítás díjához, 
e) tüzelőanyag költségeihez állapítható meg. 

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtható támogatás összege – 9. § (2) bekezdés e) 
pontjában foglalt kivételével – a tényleges lakásfenntartási költség 25 %-a, de alkalmanként legalább 2000,- 
Ft és legfeljebb 5.000,- Ft, évente legfeljebb 30.000,- Ft. 

(4) A támogatás – 9. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt kivételével – megállapítható meghatározott 
időszakra vonatkozóan havi rendszerességgel is, de évente legfeljebb 6 hónap időtartamra. 

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatás igénylésekor – 9. § (2) bekezdés e) 
pontjában foglalt kivételével – az egyéb okmányokon kívül - csatolni kell a kérelem (1.melléklet) benyújtását 
megelőző hónapra vonatkozóan a tényleges lakásfenntartási költségek igazolásához szükséges 
dokumentumokat is (például közüzemi számlák, folyószámla kivonat). 

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatást – 9. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 
kivételével – a jogosultságot megállapító határozatban szereplő közszolgáltatónak, ha ez valamiért nem 
lehetséges, a kérelmező részére kell utalni. 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatás ugyanazon lakásra csak egy és – 9. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglalt kivételével – csak annak a jogosultnak állapítható meg, aki a közszolgáltatóval 
szerződésben áll, függetlenül attól, hogy a lakásban hány személy él, vagy hány háztartás van.” 

(2) A települési támogatásokról, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2021. (IX. 2.) 
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8)–(13) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az jogosult, aki a tárgyévben 
tűzifát vásárolt és rendelkezik 8 hónapnál nem régebbi vásárlást igazoló számlával, valamint aki a lakásának 
fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

(9) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatás összege 1 erdei m3 tűzifa 
vételára, maximum 30 000 Ft. 



 
 
(10) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti kérelmet október 1-től 
január 31-ig lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a háztartás tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozatot is. 

(11) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra nem jogosult azon személy, 
aki a tárgyévben részesült szociális tűzifa támogatásban. 

(12) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg évente egy alkalommal. 

(13) A 9. § (2) bekezdés e) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó támogatás fa tüzelőanyag vásárlásához 
nyújtható, abban az esetben ha az önkormányzati tulajdonú ingatlanról kitermelt, tűzifaként hasznosítható 
faállomány összmennyisége kiosztásra került.” 

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 29. 
 
                                                                                                   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 

 


