
 
 

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
Határozatok ............................................................................ 1. oldal 

Rendeletek .............................................................................. 9. oldal 

___________________________________ 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. november 30-ai munkaterv szerinti 
nyilvános ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 217/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

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

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 61/2022. (IV. 11.), a 126/2022. 
(VI. 25.), a 166.; a 167.; a 168.; a 169.; a 170.; a 171.; a 172. és a 173/2022. (IX. 7.), a 
187/2022. (IX. 28.), a 195.; a 196.; a 198.; a 205.; a 208. és a 211/2022. (X. 26.), 
valamint a 212. és a 214/2022. (XI. 7.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 218/2022. (XI. 30.) 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. november 30.                      XIII. évfolyam 14. szám 



 
 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 219/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

A külkapcsolatokért felelős referensek munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta külkapcsolatokért 
felelős referensek munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 220/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Beszámoló a Sportok Háza 2021. évi működéséről 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Sportok Háza (7090 
Tamási, Honvéd u. 2.) 2022. évű működéséről szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 221/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

A Tamási Táj Önkormányzati Újságról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Táj 
Önkormányzati Újságról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 222/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Szociális feladatellátás kiterjesztése a 75 év felettiek karácsonyi csomagban 
részesítésére 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 
támogatások kormányzati funkción dologi kiadásként  tervezett nettó 800.000,- Ft + 
ÁFA, mindösszesen bruttó 1.016.000,- Ft összeget a  DÁM Önkormányzati Társulás 
által fenntartott Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs 
Központja (7090 Tamási, Rákóczi utca 1.) részére működési célú támogatásként 
átadja arra a célra, hogy az intézmény a Tamási városában állandó lakóhellyel 
rendelkező – 2022. december 31. napjáig - 75. életévüket betöltött lakosok részére 
karácsonyi csomagot nyújtson. Az élelmiszercsomagok összeállításával, 
beszerzésével és a jogosultak részére történő kiszállításával kapcsolatos feladatok 
ellátására a melléklet szerinti feladat ellátási megállapodást köti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 223/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

A tanyagondnoki szolgálat fenntartásának átadásával kapcsolatos döntések 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a DÁM Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának 5.3. pontja értelmében megtárgyalta 
és az 1-2. mellékletek szerinti tartalommal elfogadja a Társulási 
megállapodás 2023. január 1. napjával történő módosítását. 

2. A képviselő-testület az általa fenntartott tanyagondnoki szolgálat DÁM 



 
 

Önkormányzati Társulás részére 2023. január 1. napjával történő 
átadásáról szóló megállapodást a 3. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

3. A képviselő-testület a 60/2015. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott, 
148/2016. (VIII. 31.), 217/2019. (XI. 27.) és 53/2022. (III. 30.) számú 
határozataival módosított Tanyagondnoki szolgálat szakmai programját 
2023. január 1. napjával hatályon kívül helyezi. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 224/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatban 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2023. 
évi belső ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri a belső 
ellenőrzési feladat ellátását a Dám Önkormányzati Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, 
melyhez a szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2023. évi költségvetésében 
vállalja. 

 
Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2023. december 31. 
Felelős: a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 225/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Kilépés a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásból 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 
1. dönt arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 89. §-a és a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
Alapszabályának 9. §-a  alapján 2022. december 31. napjával kilép a Pannon 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásból  (PANNON EGTC-ből), 
felmondja tagsági jogviszonyát; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy erről tájékoztassa a szervezetet; 
 
3. felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az önkormányzattal a megállapodás szerint 

számoljon el. 
 
Határidő:  értelemszerűen, illetve a képviselő-testületi határozat megküldésére 

2022. december 31. 
Felelős:  a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 226/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Óvodával kapcsolatos fenntartói döntéshozatal módosítása 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2022. (II. 2.) számú határozatát 



 
 

az alábbiak szerint módosítja: 
 
I. „Tamási Város Önkormányzata, a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 

fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) 

bekezdésében, 83. § (2) bekezdés b), d) pontjaiban, a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés és 20. § (1) – (1a) 

bekezdéseiben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) 

bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a következőket határozza meg: 

 
1. Az óvoda, bölcsőde kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási 

területe. 

 
2. A 2022/23-as nevelési évben indítható óvodai csoportok száma: 9 csoport 

 
3. Az óvodai csoportlétszám legfeljebb 20%-kal, azaz 5 fővel átléphető. 

 
4. Az óvoda és bölcsőde napi, heti és éves nyitvatartási ideje: 

Teljes nevelési évben (szeptember 1 – augusztus 31.) minden héten SZMSZ 
szerint, azaz  

• óvodában 6 30 – 17 00 

• bölcsődében 6 30 – 17 00  

 
Zárva tartás időpontja: 

• óvodában: 2022. augusztus 15-től 19-ig és 2022. december 22-től 30-ig, 

• bölcsődében: 2022. augusztus 15-től 19-ig és 2022. december 22-től 30-ig. 

 
5. Az óvodai beiratkozás időpontja: 

2022. május 2-3. 700  és 1700 óra között 
 
A bölcsődei beiratkozás időpontja 
2022. május 4-5. 700  és 1700 óra között 
 
6. Az óvodai, bölcsődei felvétel módja: a mellékletben meghatározott 

hirdetményben foglaltak szerint. 

 
II. Felkérem a jegyzőt, hogy a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó melléklet szerinti 

beiratkozási hirdetményről, valamint az óvodai, bölcsődei felvételi körzet és 

nyitvatartási idő közzétételéről gondoskodjon.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester, a jegyző és az intézményvezető 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 227/2022. (XI. 30.) számú 



 
 

határozata: 
 

Az önkormányzat kezelésében lévő, gyógyhely területén lévő közutak forgalmi 

rendjének felülvizsgálatáról szóló 126/2022. (VI.29.) számú Képviselő-testületi 

határozat visszavonása 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Az önkormányzat kezelésében 

lévő, gyógyhely területén lévő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról” szóló 

126/2022. (VI.29.) számú Képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 228/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Hozzájárulás mammográfiai szűrőbusz telepítéséhez és rendelkezésre állásának 
díjához 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete bruttó 581.970,- Ft-tal hozzájárul a 
MaMMa Eü. Zrt. által Tamásiban a 2023. január 9 - 2023. január 30. időszakban 
biztosított mobil emlőszűrő állomás telepítéséhez és rendelkezésre állásának díjához, 
mely összeget az önkormányzat 2022. évi költségvetésében működési célú 
támogatásként biztosítja, és megállapodás keretében átadja a DÁM Önkormányzati 
Társulás részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: a hozzájárulás átutalására: 2022. december 22. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 229/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási 407/22 helyrajzi számú ingatlan megosztását követően kialakuló garázstelek 

értékesítésével kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási 407/22 helyrajzi számú 
beépítetlen terület megnevezésű, 4770 m2 nagyságú ingatlanból kb. 20 m2 nagyságú 
ingatlan értékesítésével kapcsolatban dönt arról, hogy 
- Tamási Város Önkormányzat tulajdonában álló Tamási 407/22 helyrajzi számú 

ingatlan kb. 20 m2 nagyságú területét eladásra javasolja Gulyásné Beréti Szilvia 
Anett (7090 Tamási, Szabadság u. 62. 1/12.) részére,  

- az ingatlan vételárát nettó 5000 Ft/m2 + ÁFA áron állapítja meg, 
- az ingatlan előtti közterületen álló közvilágítási lámpaoszlopot szükség esetén a 

vevő saját költségére áthelyeztetheti, 

- gondoskodik arról, hogy az érintett terület a telekmegosztást követően a 
vagyonrendeletben a forgalomképtelen törzsvagyonból átvezetésre 
kerüljön a forgalomképes vagyon körébe, 

- 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. 

 
Határidő: értelemszerűen 



 
 

Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 230/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Megyei szintű foglalkoztatási partnerség létrehozása a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-TL1-
2022-00001 azonosítószámú projekt keretében, a Tolna Megyei Önkormányzat 

vezetésével 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat vezetésével, a TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-TL1-2022-00001 
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló megyei szintű foglalkoztatási 
partnerség létrehozásával kapcsolatban, Tamási Város Önkormányzati Képviselő-
testülete az alábbi döntést hozza: 
- TOLNA MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI – GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS című dokumentumot jóváhagyja, 
- támogatja Tamási Város Önkormányzata részvételét a megyei szintű 

együttműködésben, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására, valamint a projekttel kapcsolatos egyéb feladatok 
elvégzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 231/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Aquaplus 
Kft. a Tamási Termálfürdőt 2022. november 20. napjától 2022. december 18. napjáig 
a következő szolgáltatásokkal üzemeltesse: 

- 1 db kültéri termálmedence, 
- szaunavilág, amennyiben a vendégek valamennyi költséget viselnek, 
- büfé, vendéglátás nem biztosított, 
- biztosítja a gyógyászati részleg elkülönül működését, 
- nyitva tartás: péntek-szombat: 14:00-20:00, vasárnap: 14:00-19:00, hétfő-
csütörtök: szünnap. 

A fürdő üzemeltetésére vonatkozó Üzemeltetői szerződésben foglalt további 
kötelezettségeket, így különösen a vagyonvédelem feltételeit az Aquaplus Kft-
nek  továbbra is biztosítania kell.  

Fenti működéshez akkor járul hozzá a Képviselő-testület, amennyiben az Aquaplus 
Kft. az  ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL 
TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE tárgyú megállapodás 9.1.5 pontja szerint  a biztosító 
nem fizetése, vagy alacsonyabb összegben történő teljesítése esetére megfizetni, 
vagy kiegészíteni vállalt  45.274.456,-Ft összeget haladéktalanul teljes egészében 
átutalja az önkormányzatnak.  Mivel a biztosító még nem döntött a kártérítés 
mértékéről, így az önkormányzat ezen összeg erejéig engedményezi az Aquaplus Kft-
re a biztosító által kifizetésre kerülő kártérítés összegét azzal, hogy az Önkormányzat 
semmilyen felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a biztosító egyáltalán nem, vagy 
kevesebb összeget fizet.  

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a polgármester 
 



 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 232/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Bérleti díjemelésekkel kapcsolatos döntés 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tulajdonában álló 
1. Sportok Háza és DÁM Pont Látogató Központ létesítményekben lévő 

bérleményekre vonatkozó, melléklet szerinti bérleti díjakat a szerződéstől eltérő 
mértékben nem emeli. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a DÁM Pont Büfé a 
működését a téli időszakban a bérleti díj fizetése mellett szünetelteti. 

2. gyógyszertárak elhelyezéséül szolgáló ingatlanok bérleti díjait 2023. január 1. 
napjától nettó 1610,- Ft/m2 összegben emeli 2023. évre vonatkozóan, amely díj 
a 2023. év során az infláció mértékével nem kerül további emelésre. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
Mellékelt: 
 

I. 

A tamási belterület 112 hrsz. (Honvéd utca 2.) szám alatt 
nyilvántartott "Sportok Háza" létesítmény Konditerem, 
Játszóház, Büfé, Szolárium, Fitness terem helyiségeinek 

bérbe adása 

bérleti díj 84.610 Ft/hó + ÁFA, továbbá az 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségek arányos része 

Sportok Háza emeleti előadó 
Emeleti előadó: 5.000 Ft + ÁFA/hó, továbbá 

használati díjként az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségek arányos részének megfizetése 

Sportok Háza egyes termeinek használata 

1.500 Ft + ÁFA/óra                                                                       
(2022.09.01. naptól: 2.500 Ft + ÁFA/óra) 

Sportok Háza emeleti előadó helyiségének alkalmi bérbe 
adása 

10.000 Ft + ÁFA/alkalom/nap 

    

Tamási, 01031/7 hrsz. Alatti ingatlan (Dám Pont) földszinti 
részén büfé és hozzá tartozó helyiségek, terasz bérbe adása 

"Öko-büfé" tevékenység céljára 

Nyári időszakok: (05.01.-09.30.) 40.000 Ft + ÁFA/hó, 
Téli időszakok: (10.01.-04.30.) 20.000 Ft + ÁFA/hó 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 233/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. kifejezi azon szándékát, hogy 
a. a Tamási I. számú fogorvosi körzet ellátási területéhez Nagyszokoly 
község 
b. a Tamási II. számú fogorvosi körzet ellátási területéhez Felsőnyék község 
tartozzon, amennyiben a finanszírozással nem fedezett költségekhez 
lakosságarányosan hozzájárulnak az érintett önkormányzatok. 

2. felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó engedélyek, 
szerződések módosítása iránt intézkedjen, azokat aláírja; 
 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása iránt 
intézkedjen. 
 
Határidő: értelemszerűen 



 
 

Felelős: a polgármester és a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 234/2022. (XI. 30.) számú 
határozata: 
 

Sportok háza három darab klíma beszerzésével kapcsolatos döntés 
 
Sportok háza konditerem részéhez három darab klíma beszerzésével kapcsolatban 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
- jóváhagyja a három darab klíma 1.196.000 Ft+Áfa összegű anyagköltségét, 

melyből az ÁFA összeget Tamási Város Önkormányzata vissza tudja igényelni; 
- a felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetéséből biztosítja; 
- a klímák karbantartását, éves tisztítását a konditerem mindenkori üzemeltetője 

vállalja elvégeztetni és viselni annak költségeit; 
- felhatalmazza a polgármestert a szükséges megrendelések, megállapodások, 

szerződések aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 12/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. 
évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól s 
zóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a tanyagondnoki szolgálatról szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester          jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. december 1. 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 9/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 



 
 

Porga Ferenc     Gulyásné dr. Könye Katalin 
polgármester          jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. december 1. 
                                                                                                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
                                                                                                                        jegyző 
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