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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. október 26-ai munkaterv szerinti 
nyilvános ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 192/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 176/2021. (IX. 1.), a 240/2021. (XI. 
24.), a 250/2021. (XII. 15.), a 40/2022. (III. 2.), az 58/2022. (III. 30.), a 115/2022. (VI. 
29.), a 141. és a 144/2022. (VII. 22.), a 148/2022. (VIII. 26.), a 152.; a 155.; a 156.; a 
158. és a 159/2022. (IX. 7.), valamint a 182.; a 185.; a 186.; a 188.; a 189. és a 
191/2022. (IX. 28.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 193/2022. (X. 26.) 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. 
 

2022. október 26.                      XIII. évfolyam 12. szám 



 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 194/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a HORSEMAN Lovassport Egyesület 2022. évi munkájáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a HORSEMAN 
Lovassport Egyesület (7400 Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc elnök) 
2022. évi munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 195/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Képviselő-testület feladat- és hatásköréből a Polgármesterre 
átruházott szociális feladatok ellátásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 
feladat- és hatásköréből a polgármesterre átruházott szociális feladatok ellátásáról 
szóló a 2021. október 1. napjától 2022. október 1. napjáig tartó időszakra vonatkozó 
beszámolót és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 196/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár Alapító okiratának 
módosítása 

 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Művelődési Központ 

és Könnyü László Könyvtár Alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás Magyar 

Államkincstár felé történő törzskönyvi bejelentése iránt intézkedjen. 

 
Határidő: a 2. pont esetében 15 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 197/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása (2022-
2027) 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Tamási Város 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját és azt a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 198/2022. (X. 26.) 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 199/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Rendezési Tervének módosításáról szóló településfejlesztési döntés 

kiegészítése 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 199/2022. (X. 26.) számú 
határozata alapján igazolja, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítására a város már 
beépítésre szánt területein belül nincs megfelelő terület. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 200/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási város településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. sz. módosítása teljes 
eljárásban a környezet vizsgálati eljárás lezárásával kapcsolatos döntés 

 
Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 201/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási város településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. sz. módosítása teljes 
eljárásban a hatósági véleményezési lezárásával kapcsolatos döntés 

 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 41. § (2) bekezdése alapján a településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatára érkezett közbenső véleményeket megismerte és azt – 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a településrendezési terv 

dokumentációját megküldi az állami főépítész részére záró szakmai vélemény 

kiadása céljából. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 202/2022. (X. 26.) számú 



 
 

határozata: 
 
Tamási város településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. sz. módosítása teljes 
eljárásban a partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatos döntés 
 

1. Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tamási város 
településrendezési eszközeinek 2021. évi 2. sz. 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.  

 

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.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 203/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

Tamási 3801/2, 3836, 3840, 3686/1 és a 3843 helyrajzi számú ingatlanok 
értékesítésével 

kapcsolatos döntés 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a Tamási 3801/2 helyrajzi számú 
kivett, közforgalom elöl el nem zárt magánút művelésű ágú 1048 m2 nagyságú  
ingatlan 1/1 része, a 3836 helyrajzi számú kivett, közút művelési ágú 242 m2 nagyságú 
ingatlan 1/1 része, a 3840 helyrajzi számú kivett, saját használatú út 222 m2 nagyságú 
ingatlan 1/1 része,  a 3686/1 helyrajzi számú legelő és út művelési ágú 6123 m2 
nagyságú ingatlan 1/1 része  valamint a 3843 helyrajzi számú gyümölcsös  művelési 
ágú  7039 m2 nagyságú ingatlan ½ része értékesítésével kapcsolatban dönt arról, 
hogy 
 

- Tamási Város Önkormányzat tulajdonában álló Tamási 3801/2, 3836, 3840, 
3686/1 és a 3843 hrsz ingatlanokat eladásra javasolja Kecskés György (7090 
Tamási, Vörösmarty u. 12.) részére,  

- az ingatlanok vételárát 52 Ft/m2 áron állapítja meg,  
- az eljárási költségek továbbá az adásvételi szerződés elkészítésének költsége, 

valamint az értékesítéssel kapcsolatos egyéb költések (hatósági díjak, földmérői 
díj, stb.) a vevőt terhelik, 

- felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés és a nyilatkozatok 
aláírására. 

- gondoskodunk arról, hogy az érintett ingatlanok a vagyonrendeletben a 
forgalomképtelen törzsvagyonból átvezetésre kerüljenek a forgalomképes 



 
 

vagyon körébe. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 204/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

7090 Tamási, Hunyadi u. 20. szám alatt található ingatlan árverés útján történő 
megvásárlására vonatkozó 226/2020. (X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

visszavonásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7090 Tamási, Hunyadi u. 20. szám 
alatt található ingatlan árverés útján történő megvásárlásáról szóló 226/2020. (X.28.) 
számú Képviselő-testületi határozatot visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 205/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 
Csatlakozás Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének kezdeményezéséhez 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
- egyetért Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének, Szita Károlynak az 

Európai Bizottság Elnökéhez, Ursula von der Leyen Asszonyhoz megfogalmazott 
levelének tartalmával és támogatja a benne foglaltakat; 

-  felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 206/2022. (X. 26.) számú 
határozata: 
 

A Tamási, 1585 hrsz-on lévő Fő utca 1. szám alatti volt II.sz. Általános Iskola 
vagyonvédelmi munkálataival kapcsolatos döntés 

 
A Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Tamási, Fő u. 1. szám alatti, 
1585 hrsz-ú ingatlanon fekvő, volt II.sz. Általános Iskola épületének vagyonvédelmi 
munkálatai kapcsán Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi 
döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Tamási, Fő u. 1. 

szám alatti, 1585 hrsz-ú ingatlanon fekvő, volt II.sz. Általános Iskola épületének 
vagyonvédelmi munkálatait maximum bruttó 2.700.000.- Ft összegben, 

- a munka elvégzéshez a becsült bruttó 2.700.000.- Ft összeget 2022. évi 
költségvetéséből biztosítja,  

- felhatalmazza a polgármestert a megállapodások, megrendelők, szerződések 
megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
 



 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2022. (X. 27.) 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 5.770.441 E Ft-ban, 

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 3.565.610 E Ft-ban 
ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2.204.831 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadási előirányzatát 8.286.555 E Ft-ban, 
ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 3.350.257 E Ft-ban 
bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 4.936.298 E Ft-ban 

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 2.516.114 E Ft-ban, 
ca) működési költségvetési többletét 215.353 E Ft-ban, 
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 2.731.467 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 76.180 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 36.402 E Ft-ban, 

g) költségvetésének bevételi főösszegét 8.362.735 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 8.362.735 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 8.784 E Ft-tal, 
b) céltartalékát 77.459 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) 535 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) 24.758 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 
4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

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

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

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

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

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

(10) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 



 
 
(16) A Tamási Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati 
rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

4. § 

A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 

5. § 

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. október 27. 
 
 
 
 
 
 
              Gulyásné dr. Könye Katalin 
                    jegyző 
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