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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 3-án 17 órakor 
kezdıdı k ö z m e g h a l l g a t á s r ó l .  

 
 
Az ülés helye: Házasságkötı terem (Tét, Gyıri u. 27.) 
 
 
Jelen vannak: Tét Város Képviselı-testülete részérıl: 
 Szabó Ferenc polgármester, Ackermann László, Bakos Gábor, Baranyai 

Zoltán, Boros Zoltán, Borsó László Tamás, Böröczki Kálmán, Kereszt 
Kálmán, Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık 

 
 
Távol van: Nagy Ottó László képviselı 
 
 
Meghívottként jelen vannak: Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı 
 KKÁMK részérıl: 
 Katona Istvánné gazdasági vezetı 
 Lakosság részérıl: 87 fı 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 11 fı jelen 
van, 1 fı távol. A közmeghallgatás olyan képviselı-testületi ülés, ahol Önöknek napirendi 
pont keretében joguk van hozzászólni, közérdekő javaslataikat, panaszaikat megtenni. 
A képviselık a napirendi pontokat írásban megkapták, megkérdezte a képviselıket, kinek van 
javaslata a napirendi pontok kiegészítésére. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Javasolja a 2. és 3. napirendi pont cseréjét, ez azért célszerő, ha a lakosságnak lenne olyan 
javaslata, mely költségvetési rendelet módosítást vonná maga után.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megkérdezte a képviselık egyetértenek-e a napirendi pontok cseréjével. Szavazást rendel el.  
 
 



Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
29/2008. (III. 03.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat képviselı-testülete egyetért a 2. és 3. napirendi pontok 
cseréjével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Módosított napirendi pontok elfogadására szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
30/2008. (III. 03.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat képviselı-testülete a módosított napirendi pontok 
elfogadásáról dönt. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Meghívóban szereplı napirendi pontok: 
1. Tét Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl tájékoztatás. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
2. Tét Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet elfogadása. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

 
3. Közérdekő javaslatok, bejelentések, panaszok. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

 
Módosított napirendi pontok: 
 
1. Tét Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl tájékoztatás. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
2. Közérdekő javaslatok, bejelentések, panaszok. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

 
3. Tét Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet elfogadása  

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 



1. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL 

TÁJÉKOZTATÁS. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A képviselık írásban megkapták az elıterjesztést, ma érkezett meg a könyvvizsgáló 
véleménye a rendelet-tervezetrıl, melyet ismertet.  
 
 
Könyvvizsgálói összefoglalás a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Átadja a szót képviselı társainak, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a költségvetéssel 
kapcsolatosan.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Szeretném a lakosság számára is érthetıvé tenni az elıbbiekben elhangzott hivatalos 
szöveget. Képviselık ismerjük az anyagot, de Önök most hallják itt elıször, néhány dolgot 
szeretnék kiemelni. 2008 évben az önkormányzat 737.825 eFt bevétellel 773.703 eFt 
kiadással gazdálkodhat. Forráshiány fedezetéhez 35.875 eFt hitelfelvétel kell, hogy ezt a 
kiadást tudjuk finanszírozni. Többször megkérdezték tılem, hogy eladták a pékséget, mire lett 
fordítva. Pénzügyi vezetı is megerısíti, hogy amit az önkormányzat elad azt, csak fejlesztésre 
lehet fordítani. Olyan hírek kaptak szárnyra, hogy ezt a bevételt az önkormányzat felélte. 
 
Laki Gáborné pü. csop. vez: 
Szigorú pénzügyi szabályok vannak, felhalmozási célú értékesítésbıl – ide tartoznak az 
ingatlanok – származó bevétel csak beruházásra fordítható.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Másik kérdés; miért kellet eladni a pékséget? Évekig nyereséget termelt, de miután a 
nyereséget nem fordította vissza fejlesztésre az önkormányzat 2-3 éve veszteségesen 
mőködött. Így akkor az önkormányzat nem tarthat fenn, olyan vállalkozást, amely nem 
nyereséges, ezért kellett eladni. Mindenki nagy örömére van nagyon sok féle péksütemény a 
választék óriási, de sajnos baj, hogy ezt nem az önkormányzat tudta így megvalósítani, 
végrehajtani, mint ahogy azt a vállalkozó tette.  

Hitelfelvétel; óriási beruházási összeget tervezet az önkormányzat. Valószínő, hogy errıl a 
polgármester bıvebben is fog szólni. Elıttünk van az iskola bıvítése, város-rehabilitáció. Ez 
mind-mind 20-20 mFt-os önrészt takar, de az önrészre is nyújtható be pályázat. A 
költségvetésbe ezek az önrészek be vannak tervezve, ha nyernek a pályázatok, akkor az 
önrész megpályázható és így a költségvetésbıl a hiány el is tőnik. Bárcsak nyertes pályázatok 
lennének, hisz csak így tudjuk vonzóvá tenni az iskolát a környezı települések számára, a 
város fejlıdése szempontjából fontos a város-rehabilitáció is.  

Civil szervezetek támogatására az idei költségvetésben is a 2007 évben juttatott összeg 
szerepel. Nagyon kevés, ezért javasolja – amennyiben egyetértenek vele – az augusztus havi 
tiszteletdíjukat ajánlják fel a civil szervezetek támogatására. Tavaly 1 havi tiszteletdíj 
összegét a testület az iskola fejlesztésére ajánlotta fel.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az elhangzottakhoz pontosítást tesz.  



Pékség eladás; magánszemély más konstrukcióban tud fejleszteni, mint az önkormányzat. 
Nem kötelezı feladat, eleinte helytelenítették a vállalkozást. 

Önrész; pályázatok kötelezı melléklete a költségvetés, ha nem kerül tervezésre az önrész, a 
pályázatot elutasítják.  
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Civil szervezetek benyújtották már a pályázatokat, tudnak róla. Tavaly is volt, aki kimaradt. 
Március 9-e hamarosan itt van, letelik a határidı.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Költségvetésünk 30. § (1) bek. értelmében határidı március 30. Nyugdíjas Klubtól 
megkaptuk. Minden civil szervezetnek elküldjük a felhívást, hogy nyújtsa be a 2007 évi 
támogatási összegrıl az elszámolást és a 2008 évi támogatásra a pályázatot.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Egy havi tiszteletdíj felajánlásával egyetért, támogatja a javaslatot. Megjegyzi, hogy az 
elhangzott tiszteletdíj összege a járulékokkal együtt értendı. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
További hozzászólás nem volt. Megkérdezte ki ért egyet az elhangzott javaslattal, hogy az egy 
havi tiszteletdíjat felajánlják a civil szervezetek támogatására. Szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

31/2008. (III. 03.) Kt. határozata 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008 évi augusztus havi tiszteletdíjainak 
és járulékainak összegérıl lemond. 
Ezen összeg a civil szervezetek 2008 évi támogatásának növelésére biztosítja. 
A Képviselı-testület e határozatát 2008 évi költségvetési rendeletébe beépíti. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: Azonnal 
 
 
 
2. KÖZÉRDEKŐ JAVASLATOK, BEJELENTÉSEK, PANASZOK. 

 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Átadja a szót a lakosságnak. 
 
Bénes Antal: 
Megkérdezte, mire fordították azt a pénzt, mikor a sütıüzem nem volt veszteséges és nem 
fordították felújításra. 
 
 



 
Szabó Ferenc polgármester: 
Mőködésre fordítottuk a pénzt. Pékségnek nem a nyereség termelése volt fontos, hanem a 
mindennapi likviditási gondokat oldotta meg.  
 
Horváth Magdolna: 

Kifogásolja a közmeghallgatásra való meghívást. Sok helyen nincs kábel tv és Kisalföld 
napilap sem jár. A honlapon nem találta. Javasolja, hogy szórólapon értesüljön róla a 
lakosság. Hiányolja, hogy a testület nem tájékoztatta a 2007 évi tervekrıl és mit végzett el. 
Mik azok, amik megvalósultak és mik azok, amik továbbra is gondok, feladatok. Így 
bizonyára érthetıbbek lennének a 2008 évi tervek. 

Hamar mondjuk, hogy „megyek a faluba”, de nagyon szeretné, ha úgy érezhetnénk, hogy a 
városba megyek, ha olyan járdáink lennének, olyan utjaink, olyan városközpont, ezért sokat 
kell még tenni, de reméli nem több generációnak. A környezı települések látványosan 
fejlıdnek. Véleménye szerint fı cél lehetne a fiatalok letelepedésének segítése így az 
óvodában, iskolában megoldódnának a létszámgondok. Mindemellett szükség lenne a 
munkahelyteremtésre. A város fejlıdése rendkívül kicsi, ennek érdekében arra kéri a 
testületet alakítsanak ki, minél több építési telket, hogy a fiatalok letelepedjenek és 
építkezzenek, ha lassan is de beépül a Szent István utca is. Rendkívül rombolja a városképet a 
templom környékét a „Kapuy ház”, a Fı u. 106 sz. alatti ingatlan. Felháborító az épületek 
állapota és környezete. 

Elızı közmeghallgatáson is említette, de azóta sem oldódott meg, hogy esıs idı után a 
járdákon nem lehet közlekedni, mert víz áll rajta. Ez nem pénz kérdése, csak kapát kellene 
fogni és a padkát elegyengetni, hogy a járdáról lefolyjon a víz. Környezetünket hetek óta 
kutya ügy borzolja. Reméljük, hamarosan megoldódik. Nem büntetést óhajtunk a gazdának, 
hanem, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni, hogy a gyermekeket ne kelljen kísérgetni, 
ehhez a tulajdonosnak a jó hozzáállása, embersége, tisztessége szükséges. 

Az iskolai erıszak hozzánk is megérkezett, sajnos ez össztársadalmi ügy. Nem szabadna 
hagyni, hogy renitens gyerekek tartsák félelembe a többieket.  

A hétvégén is hatalmas vihar volt. Nálunk jelentıs károkat nem okozott. A sajtgyár kerítése 
teljesen kifele bukik, nem tudni, hogy egy erısebb lökés mikor dönti ki, tragédiát okozhat, 
elıtte tegyünk valamit.  

Március 15-én lengyel hısök sírját koszorúzzák meg a temetıben, de kevesen tudják, hogy 
48-as honvédek is nyugszanak itt. Vigyünk rájuk is egy szál virágot és tanítsuk meg a 
gyerekeknek, nekünk is vannak olyan saját hıseink, akikre büszkék lehetünk.  

Tét sokszor szerepel a médiában negatív hírrel. Együtt Egymásért Egyedül Élık és Nyugdíjas 
Klub Egyesület 2 alkalommal szerepelt – december 21-én és január 28-án – tv mősorban. 
Követendı példaként állítva az egyesületet az ország nyilvánossága elé.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Írásban érkezett kérdésekre, Horváth Magdolna felvetésére válaszol. 

Nem megfelelı a meghívás; mindig gond mi lenne a jó, ha kiküldjük a kis cetliket. Vagy nem 
kapják meg, vagy kidobják, ezért született az a döntés, hogy megjelentetjük a napilapban.  

Látványos fejlıdés; kialakítottunk telkeket a Debrecen utca folytatásában ott még van kettı a 
Földhivatal mögött 1 telek, nem volt rá érdeklıdı. 

Kapuy ház; tartaléklakásnak szerettük volna használni, lakhatatlanná tették, de nem idegenek.  



Járdák; mindenki megtehetné, hogy leengedi a vizet. Másik dolog akkor sem használják ha 
lehet, az úton gyalogolnak.  

Sajtgyári kerítés; felszólítjuk a tulajdonost. 

Kistérségi rendelıintézet pályázata; a pályázatot benyújtottuk 1 milliárd 110 mFt-os 
beruházás, rendelıintézetként szerepel, ahol 200 orvos óra és 120 nem orvos óra kerülhet 
beállításra. Belgyógyászat, kardiológia, ultrahang, sebészet, baleseti sebészet, röntgen, 
szemészet és egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújt majd. Helye a „süke iskola” helyén 
lenne. Tervek elkészültek, Nagyon reméljük, hogy megvalósul. 20 térség adta be pályázatát, a 
megyénkbıl rajtunk kívül a Pannonhalmi térség is pályázott.  

Iskola; fontos dolog lenne, hogy az oktatás egy helyen legyen elkészült a pályázat, beadtuk. 
Regionális pályázatként készült el. Hiánypótlás szükséges, de emiatt nem utasították el a 
pályázatunkat. Hatodik éve pályázunk, mindenki elfogadja, hogy körzetközpont Tét és 
szükséges a megfelelı oktatási épület rendszer legyen, de mégis tologatják. Most 3.600 mFt 
áll rendelkezésre a NY-D Régióban oktatásfejlesztés programra. Jelenleg kb. 90 pályázat van 
versenyben, mert a benyújtott pályázatok közül már estek ki.  

Ipari park kialakítása; szigorú elıírás határozza meg, mi lehet az ipari park. Ipari területet 
jelöltünk meg, ahogy megyünk Gyır fele a jobb oldali területen. Befektetı is jelentkezett. A 
területet magánszemélyektıl kellett volna a befektetınek megvásárolni, de egy-két tárgyalás 
után befejezıdött, mert nem tudtak megegyezni.  

Leader programnál van olyan lehetıség – inkubátorház kialakítása. Célja, hogy kezdı fiatal 
vállalkozásoknak biztosítson mőhelyt, 5 évig használható kedvezménnyel, utána át kell adni 
másik vállalkozásnak. 

Szélkerekek; a beruházás nem valósul meg. Nem csak látványkérdés. Az önkormányzat 
jelentıs adóbevételtıl esik el. Sajnos elállt a beruházó, 120 aláírással megkeresték az 
engedélyezı hatóságot, hogy tiltsa meg Téten a szélerımőpark megvalósítását. Ugyan ezzel, 
hatásuk nem nagy volt, mert a beruházónak meg volt az összes engedélye, de a beruházó azt 
mondta, nem végzi el a beruházást olyan helyen, ahol ilyen ellenszenvesen fogadják. 
Továbbra is keressük a kapcsolatokat, hogy valamikor majd megvalósuljon. 

Biogáz erımő; elvi építési engedély kiadása folyamatban van az Energetikai Hivatalnál. A 
szakhatósági állásfoglalások folyamatosan jönnek. Amint az engedély meg van utána fogunk 
tárgyalni a befektetıkkel.  

Szelektív hulladékudvar kialakítási helye, gyakorlati haszna; a téglavetıvel 10 éve nem 
tudunk tenni semmit. Mindent megpróbáltunk. Próbáltunk árkot húzni, kerítést 
csinálni - ellopták. İriztettük a területet, akkor éjjel vitték oda a szemetet. Egyedüli 
megoldásnak látjuk azt, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodás keretén belül megtörténne a 
rekultivációja ennek a területnek. Hulladék udvar kerül kialakításra. Hulladék udvar 
lebetonozott terület, ahol 13 fajta konténerbe szelektíven győjtött szemetet ingyen lehetne 
elhelyezni. Ezzel megszőnne az árkok, utak mentén lerakott szemét, törmelék. Nem csak 
tétiek hozzák a téglavetıbe a szemetet. Európa más országaiban ez már mőködik. Átrakó 
állomás kettı épül a térségben. Egyik Veszprémvarsányban a másik Téten. Átrakó állomás 
szerepe a szelektíven győjtött hulladékokat itt tömörítik és a végleges felhasználási helyre 
szállítják. Nagytérségi Hulladékgazdálkodásnak nem az a célja, hogy összeszedje a szemetet, 
hanem hasznosítani tudja. Részben új munkahelyeket is teremtene.  
Nem rég kerestek meg azzal, hogy területet keresnek olyan vállalkozáshoz, hogy az építési 
törmelékbıl újból építési alapanyagot állítsanak elı. 

83-as fıút; Kisalföld napilapban olvastunk róla, hogy 2008 december 31-ig a 83-as fıutat fel 
kell újítani, meg kell szélesíteni. Annyit jelent, hogy az utat a jelenlegi 6m-rıl 7,5 m-re kell 



megszélesíteni, tengelynyomás 11,5 t. 83sz. út melletti polgármesterek az alábbiakat vetették 
fel, melyet egy építéssel meg lehet oldani.  

− Kerékpár út kialakítása Gyır és Pápa között 
− 100 km tervezési sebességre kértük az utat meghatározni, mely a kanyarok 

milyenségét határozza meg.  
− Kértük a vízvezeték csövek kicserélését 
− Padka kialakítása, hogy hosszantartó út legyen, mert a forgalom csökkenni nem fog. 

Felvetıdik a kérdés, miért nem készül el az elkerülı út. Korábbi koncepciókba szerepelnek az 
elkerülı részek. Az államtitkár úgy nyilatkozott, hogy december 31-ig át kell adni ezeket az 
utakat. Az elkerülı részek magán területeket érintenek, így hosszadalmas az eljárás az 
építkezés megkezdéséig.  
Téten arra kérünk segítséget: 
- Kukorica Csárdánál kijelölt gyalogátkelıhely kialakítását 
- Gyıri út Gyömörei útkeresztezıdésben jelzılámpás keresztezıdést 
- Kisfaludy panzió elıtti áldatlan állapot megszüntetését, csapadékvíz elvezetését 
- Életveszélyes csikvándi bekötıút átalakítását.  
 
Bénes Antal: 
Megkérdezte, a panziónál körforgalom kialakítható. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Több felmérés is készült, nem lehet kialakítani. A tervezık feladata úgy készítsék el a 
terveket, hogy nekünk jó legyen. Reméli mindez megvalósul, nem tudja hogyan állnak a 
tervek, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára felelıs ezért a beruházásért, egy 
biztos, hogy december 31-ig el kell készülni.  

Városközpont – városrehabilitáció; errıl már részben Rendes Róbertné képviselı említést 
tett. Az Unió nem hajlandó mővelıdést finanszírozni. Helyi probléma, oldjuk meg, ha úgy 
vezetjük fel, hogy városrehabilitáción belül, közösségi tér kialakítása, ez már pályázható. 
Jelenlegi vadrózsa gyógyszertár helyén és a Takarék mögötti területen építenénk meg. Így 
olyan centrumot lehetne kialakítani, hogy egy helyen megtalálható az iskola, óvoda, 
mővelıdési ház és a könyvtár. A jelenlegi mővelıdési ház helyén nagy valószínőséggel 
parkoló lesz, mivel elıírás, hogy egy középülethez, hány parkolót kell biztosítani. Elképzelés 
szerint emeletes parkoló lehetne, esetleg az emeleten piac is mőködhetne. Hogy ez 
megvalósulhasson a környezı vállalkozásoknak is társulni kellene. Megbeszélést próbáltunk 
összehozni, de a vállalkozók kevésbé érdeklıdtek a projektünk iránt. A mővelıdési ház 
elbontása után pedig a szomszédos épületek homlokzatát rendbe kellene tenni. Így 
kialakulhatna egy méltó városközpont. 

Az elızıekben már említett telkek közül 9 db értékesítése megtörtént. Beruházó min. 600 m2 
bevásárló központot egyéb kiegészítıkkel együtt terveznek építeni. A pontos terveket még 
nem kaptuk meg. Igazán vonzó akkor lenne a bevásárló központ, ha lenne mellette benzinkút, 
autómosóval, shop-pal. 

Sok gond van a villannyal. E-ON szakemberei a kistérségi irodában kedden délután, pénteken 
délelıtt ügyfélfogadást tartanak.  
 
Boros Zoltán képviselı: 

Köszönti a megjelenteket. Teljesen természetes elvárása, jogos igénye Tét minden polgárának 
a fejlıdés. El lehet gondolkodni azon, hogy a fejlıdést sokszor kik akadályozzák - 120 
aláírás, a polgármester a többit elmondta. Sajnos nem az elsı, de nem is az utolsó fejlıdést 
megakadályozó, vagy csak elodázó lépés.  



Köszönöm Horváth Magdolna féltı felszólalását az intézményi erıszak kapcsán. Sajnos egyre 
többen foglalkoznak ezzel. Statisztikai adatok alapján a fiatalkorú, kiskorú gyermekek 
körében erıteljesen emelkedik a bőnözés. A pedagógusnak lassan nem marad más, mint félni, 
sokkal többet nem tud tenni, vagy megtörténik az, ami nálunk is megtörtént. Pedagógus 
kollégám úgy gondolta, hogy az illetı túl lépett azon a határon, amit akár pedagógus, akár 
normális ember el tud viselni – személyes otromba, minısíthetetlen, a legszélsıségesebb 
kifejezésekre tessék gondolni. Kollégát feljelentették, folyamatban lévı rendırségi, bírósági 
ügy. Várjuk meg a végkifejletet, bıvebb tájékoztatás akkor lehet. A túlzott engedékenység 
társadalmunk egészében mutatja az eredményt a fiatalkorúak bőnözésében. A gyermekek 
egymás közötti agressziója, amennyire lehet, fogjuk a kezüket, de nem tud minden gyerek 
mellé pedagógus állni. Döntı, meghatározó többsége tanulóinknak tisztességes, illemtudó, jól 
nevelt gyermek. Sajnos az a pár személy – akik nem képesek a szabályok szerint viselkedni – 
úgymond minısíti a többi viselkedését.  

Iskola pályázat kiegészítéseként elmondja; az iskola felújítása, bıvítése után a kisiskolánál 
lévı konyha és ebédlı is megszőnik. Az óvoda jelenlegi konyha szárnya kerül átalakításra. 
Korszerő konyhatechnikával, 120 fıs étterem kialakításával.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Sok mindenre választ kaptam. Megkértek, hogy a közmeghallgatáson néhány témakört 
említsek meg. A polgármester tájékoztatást adott a Nagytérségi Hulladékgazdálkodás téti 
terveirıl. A lakóknak az a kérdése, hogy ezáltal elértéktelenedik-e az ingatlanuk. Ígéretet 
kaptunk képviselık arra, ha elkészülnek a tervek az utca lakókat névre szólóan meghívjuk. A 
tervek ismeretében az ott lakók akkor feltehetik azokat a kérdéseket, melyek foglalkoztatják 
İket.  
Jelzést kaptam arról – testületi ülésen már szó volt róla – hogy a mórichidai elágazónál lévı 
buszmegálló nem fedett. Ígéretet kaptam rá megnézik, hol lehet ott kialakítani. Fedett 
buszmegállót.  
Sokan kerestek meg azzal, hogy a fogászati rendelésnél gondok vannak. Az emberek nem 
tudják mi az ingyenesen, miért kell fizetni, hány éves korig. Szeretné a problémákat 
összegyőjteni és tolmácsolni a testületi ülésen a fogorvos uraknak. Szeretné elérni, legyen 
kitéve, mikor van önkormányzati rendelési idı, mikor magán rendelés. Szolgáltatások díját 
pontosan kitenni. Kéri a lakosságot, juttassák el panaszaikat hozzá.  
Sok minden nem pénz kérdése. Fogjunk össze, csináljunk tavaszi nagytakarítást a civil 
szervezetek segítségére is számít, jó lenne ezt ünnepek elıtt elvégezni.  
 
Ackermann László alpolgármester: 

Köszönti a megjelenteket. Minden év kezdetnek, így a 2008-nak is az a nehéz idıszaka mikor 
a költségvetés készül. A jegyzı feladata – pénzügyi szakemberek segítségével – a 
költségvetés elkészítése. Polgármesternek véleményezni kell és a képviselı-testület elé kell 
terjeszteni. A Pénzügyi- Gazdasági Ellenırzı Bizottság is véleményezte. Komoly viták, 
egyeztetések voltak, hogy idáig eljutottunk. A legjobbat próbáltuk meg kihozni a 
költségvetésben.  

Elhangzott, hogy fejlıdés nem sok történt, ezzel teljes mértékben nem ért egyet. Pár dolgot 
említ: - iskola ablakainak cseréje a nyáron volt, kis iskola udvarának rendbetétele, kistérségi 
rendırállomás kialakítása, sport öltözı bıvítése, kistérségi épület, orvosi rendelı felújítása, 
Polgármesteri Hivatal rendbetétele mind az elmúlt években történtek meg. Az utak 
rendbetétele folyamatosan megtörtént. 



Az biztos, hogy a járdákkal probléma van. Több odafigyeléssel, hozzáállással, díszbokrok, 
fák megnyesésével javíthatnánk rajta. Az utak szélére is fordítottunk komoly összeget a 
murvázásra. Anyagi lehetıségünkhöz képest próbáltuk a teljességet biztosítani.  
A téglavetı rendbetételére is sokat fordítottunk. Ugyan ez nem volt látványos, de ezek is 
emésztik a pénzt.  

Házhelyekkel kapcsolatosan elmondja, több mint fél évig hirdettük azt, hogy a fiataloknak 
kedvezményt adunk az ingatlan árából, de sajnos nem jelentkezett senki. 

Deák utca végéig kiépítésre kerülnek a közmővek, ott is kialakíthatók az építési telkek.  

Visszatérve a költségvetésre. Több pénzzel gazdálkodunk, de többet is kell kifizetni. A 
költségvetésünk több mint a felét az iskola mőködtetésére fordítjuk. Több pályázatot is 
beadtunk, remélem, hogy legalább két nyertes pályázat lesz, mely a település fejlıdését, 
lakosság érdekeit szolgálja.  
 
Bénes Antal: 
Megjegyzi, vannak olyan feltöredezett járdaszakaszok, ahol a csákány és az ásó nem segít, 
felújítás lenne szükséges. 
 
Horváth Magdolna: 
Nagyon jó lenne, ha évente többször tartana a testület közmeghallgatást sokkal többre lehetne 
jutni. Úgy érzi, amit a járdával kapcsolatosan felvetett, csak egymásra mutogatás van. 
Mutasson példát az önkormányzat és az intézményei elıtt, tegye rendbe a járdát és a lakosság 
követni fogja. 
 
Hujber Tiborné: 
Hozzászólásában elmondja, nem hiszi, hogy csak ez az egyetlen megoldás a téglavetı 
rendbetételére. A lakóházak nagyon közel vannak. Idáig is nagyon sokat szenvedtek a por, 
szag és füst miatt. Az utcában évek óta egyre több ingatlan üresen áll, lehet, hogy már ez 
elıszele az átalakításnak. Kéri a polgármester urat, hogy az érintett lakókkal közösen 
döntsenek a téglavetı rendbetételérıl.  
 
Ihász István: 
Megjegyzi, elhangzott, hogy az utak rendbetétele megtörtént. Felhívja a figyelmet, hogy a 
zrínyi utcát és a Bartók B. utcát összekötı földúton is megnövekedett a kerékpáros forgalom 
és jó lenne ezt is portalanítani. A könnyebb közlekedés érdekében.  
Megkérdezte, a Kisfaludy, Szabadság, Zrínyi utcakeresztezıdésben állandóan változtatják az 
elsıbbségadás tábla helyét az utóbbi idıben, ezért ki a felelıs. Mivel a közlekedés 
szempontjából nem mindegy melyik út van alárendelve. Aláírásgyőjtéssel kapcsolatosan 
megkérdezi miért ér többet 120 aláírás, mint a többség akarata és csak utólag tudták meg az 
aláírásgyőjtést. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ennél jobb megoldást nem tudunk. Ide nem kerülnek olyan anyagok, amelyek folyamatos 
bőzt árasztanak. Bekerített, folyamatosan ırzött terület. Az átrakó állomásra 30 km-es 
körzetbıl hozzák ide a válogatott szemetet naponta pár autó, ami többlet forgalmat jelent. 
Sokkal rosszabb állapot van jelenleg.  
Táblának utána nézünk.  
Aláírás győjtése; akkor jutott a tudomásukra mikor az engedélyezı hatósághoz beadták. 
Addigra a hatóság az engedélyeket kiadta és nem vonta vissza. A beruházó így nem vállalta 
az építést.  



 
Zsolnai Ferenc: 
Írásban feltett kérdéseimre megfelelı választ kaptam. Lenne még egy kérésem. Évek óta 
győjtünk aláírást a sertés kombinát nyári trágyalé kijuttatása ellen. Mikor kiviszik a földekre, 
iszonyatos bőz van napokig. Semmi nem történik. 
 
Németh Istvánné: 
Nem csak a trágyalét juttatják ki a földekre, hanem a cefrét is kiterítik.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Mikor a biogáz erımő megvalósítása elıször felvetıdött ennek a problémának a megoldását 
kerestük. A biogáz erımő döntı többségében híg trágyát használna fel. Ehhez kellene még 
1200 ha zöld terület. Volt ellenırzés pár éve. Az ellenırzés megállapította engedélyezett 
technológiájuk van. Kértük a tulajdonost próbálja figyelembe venni az idıjárás és a széljárás 
irányát a trágyalé kijuttatásakor. Átadja a szót a jegyzınınek. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 

Tisztelettel köszöntöm Önöket abból az alaklomból, hogy Tét Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének közmeghallgatásán megjelentek. 

Szabó Ferenc polgármester úr már tájékoztatta Önöket a 2008 évi költségvetés várható, 
tervezett fejlesztéseirıl, beruházásairól. 

A lakossági fórumok tartását, így a közmeghallgatást (közismertebb nevén a falugyőlés) az 
1999. évi LXV. törvény 13. §-a rögzíti.  

A képviselı-testület évente legalább egyszer elıre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és 
javaslatot tehetnek.  

A SZMSZ 38. §-a szerint a képviselı-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben 
közmeghallgatást tart, lehetıség szerint az éves költségvetés tárgyalása elıtt.  

A közmeghallgatáson lehetıség nyílik közérdekő javaslatok, panaszok megtételére is a 
2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-okban foglaltak szerint.  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselı-testület 15 db ülést, 9 db zárt ülést 
tartott 2007 évben. A képviselı-testület 154 határozatot hozott nyílt ülésen, 76 határozatot 
hozott zárt ülésen. A megalkotott rendeletek száma: 19 db. Ezek között a legjelentısebbek: 
költségvetésrıl, szociális igazgatásról, közterület használatáról, zárszámadásról, zaj és 
rezgésvédelemrıl összesen 62 db hatályos rendeletünk van 45 alap és 17 módosító rendelet. 

A Polgármesteri Hivatal az Okmányiroda és a Gyámhivatal a szokásos ügyfélfogadási idıben 
továbbra is fogadja és várja minden kedves ügyfelét. Fontos számunkra ügyfeleink minél 
magasabb szintő kiszolgálása, a szolgáltató közigazgatás fokozatos megteremtése. Ezt a 
törekvésünket nehezíti, hogy folyamatosan képzéseken kell részt vennünk, így néha Önök 
nem találják meg azt az ügyintézıt, akit szeretnének, ezért szíves elnézésüket kérem.  

A Polgármesteri Hivatalnál iktatott, ügyiratok száma évek óta növekedést tükröz. A 2007 
évben 6433 db ügyiratot iktattunk fıszámon, az alszámon iktatott ügyiratok száma: 30894 db.  

Pár közérdekő dologra szeretném felhívni az Önök szíves figyelmét. 

Kérem, ügyeljenek a közterületek, parkok, utak mentének tisztántartására, mert a tisztább 
környezet fenntartása minden téti lakosnak érdeke. A környezet védelme minden állampolgár 
kötelessége, ezért ne vigyenek hulladékot a régi téglavetıbe, amennyiben ez még is 
megtörténik, úgy súlyos pénzbírság kiszabására lehet számítani. Hamarosan elkezdıdhet a 



tavaszi virágosítás, a tavaszi nagytakarítás település szinten is. Összefogást kér. Sajnos kevés 
létszámú dolgozója van ilyen tekintetben az önkormányzatnak, - ez sajnos meg is látszik a 
településen. 

Kérem, a hirdetményeiket is a megjelölt hirdetıbálákon helyezzék el, mert a buszmegállók 
nem ezt a célt szolgálják. 

Sok kis lépést a lakossággal együtt kellene megtenni, és a városunk sokkal rendezettebbé 
válhatna. Azt gondolom az elmúlt évek során nagyon sokat javult e tekintetben a 
környezetünk. Nagyon sok, szép rendezett portát lehet látni. 

Megoldatlan problémánk van bıven, de együtt könnyebben lehet. A lakosságnak, az 
önkormányzatnak, a hivatalnak és az intézményünknek egy irányba kell törekednie, mert 
hiszem, hogy minden közösen megtett erıfeszítés, minden siker és kudarc annak minden 
tanulságával egy célt kell, hogy szolgáljon Tét Város lakosságának színvonalasabb ellátását.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Az alpolgármester úr által említett összeg a költségvetésben nem csak a téti iskola, hanem a 
tagiskolák – Rábacsécsény, Gyırszemere, Mórichida – mőködését biztosítja.  
 
Varga Lajosné: 
Debrecen utcai karácsony ház kertje évek óta gondozatlan, mos is az elszáradt kórókat tördeli, 
gaz magokat viszi a szél. Szíveskedjenek felszólítani a tulajdonost a rendbetételre.  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Írásban szíveskedjen megtenni az észrevételét. 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Piac környéke kívül és belül rendezetlen. Nem tesszünk érte semmit, akkor ettıl a bevételtıl 
is elesünk.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tavaly lemurváztuk a területet. Javul az idı gléderrel elegyengetjük. A Fı utca a Magyar 
Közút kezelésében van, nem fordítanak rá gondot, mivel hol a Gyıri, hol a Csornai 
kirendeltséghez tartozunk.  
 
Tulner Kálmánné: 
Nyomatékosan kéri a polgármester urat, hogy a hulladékudvarral kapcsolatban az érintett 
utcák lakóit hívja össze mielıtt a tervek beadásra kerülnek.  
 
 

19 órától 5 perc szünet 
 
 
 
 
3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 

RENDELETTERVEZET ELFOGADÁSA  
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a költségvetési rendelet-tervezetet. 



Az elsı napirendi pontnál elfogadott civil szervezetek számára megemelt támogatás a fı 
számokon belüli átcsoportosítást jelent. Civil szervezetek támogatása megemelkedik, ezzel 
együtt a képviselık tiszteletdíja ugyanazon összeggel csökken. 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kisfaludy Károly ÁMK költségvetésében évek óta nincs tervezve pályázati önrész, felújításra 
0 Ft van tervezve a 2008 évi költségvetésben. Abban reménykedünk, hogy nyer majd az 
iskola pályázat. Mi van akkor, ha nem nyer az iskola pályázat és akkor 2008 évben nincs 
felújítás. Bizottsági ülés után az óvoda részérıl érkezett olyan felvetés, hogy 3 dolog 
megoldatlan. A játékok bevizsgálása, elıírás 2008 év végéig el kell végeztetni. Az egyik 
terem padlója rossz. Beázik az óvoda az ereszcsatorna miatt. Nem tudjuk, hogy tényleg nyer-
e a pályázat és ha nem nyer, akkor nincs pénz amelybıl fel lehetne újítani. Erre kellene 
valami megoldás. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Amennyiben nem nyer a pályázat, az önkormányzatnak van lehetısége átcsoportosítani a 
költségvetésen belül. Mire a felújítás megkezdhetı lesz addigra pontos információ lesz a 
pályázatról.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Nem terveztünk önrészt, próbálunk olyan pályázatokat benyújtani, ahol nem szükséges. 
Általában utólagos finanszírozásúak a pályázatok.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megkérdezte az óvodavezetıt az ereszcsatornáról. 
 
Csécs Károlyné óvodavezetı. 
Évek óta probléma. Van olyan rész, ahol már nincs is csatorna, ott folyik le a víz a falakon. A 
víz, a hó megteszi a hatását és ez évrıl évre nagyobb helyen hiányzik. A csatornának 
négyzetes alakja van. Ez olyan probléma, ami nem kevés pénzbe kerül, de nagyon jó lenne, 
ha megoldódna. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megnézzük, mint lehet tenni vele. 
Megkérdezte a képviselıket, amennyiben egyet értenek az elızıekben ismertetett 
rendelet-tervezettel és módosítással szavazást rendel el a költségvetési rendelet 
megalkotására. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
10 igen 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
2/2008. (III. 04.) rendelet 
az önkormányzat 2008 évi költségvetésérıl 
 
 

Elıterjesztés, rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 



 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Egyéb felvetés, hozzászólás nem volt. Megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 20 perckor 
bezárta. 
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