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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
9100 Tét, Fı u. 88. 
 
143-5/2008. 
 

J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 

Készült:  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2008. április 8-án 1530 órakor kezdıdı 
   n y i l v á n o s   ülésérıl. 
 
Az ülés helye:  Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fı u. 88.) 
 
 
Jelen vannak: Tét Város Képviselı-testülete részérıl: 
   Szabó Ferenc polgármester 

Ackermann László, Bakos Gábor, Boros Zoltán,  
Borsó László Tamás, Kereszt Kálmán,  
Lang Ferenc, Nagy Ottó László, Rendes Róbertné képviselık 

 
 
Távol vannak: Baranyai Zoltán, Böröczki Kálmán, Sándor Gábor képviselık 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı 
 
Meghívottak részérıl:  Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı 
     Szatmarecz Sándorné gyámhivatal vezetı 

Unger Ferenc könyvvizsgáló 
Szalai Lászlóné T.K.S.Ö. Szoc. és Gyermekj. Int. vezetı 

 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 9 képviselı megjelent, a nyilvános 
ülést megnyitja. Elmondja, az egyebek napirendi pontok közé fel kellene venni még pár 
dolgot. A téglavetı ügyét, a városnapot, a Help Box ügyét. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 42/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. április 8-i nyilvános ülés 
napirendi pontjai közé felveszi a Help Box és a téglavetı ügyét. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Azonnal 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a teljes napirendi pontok elfogadására. 
 

 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 43/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. április 8-i nyilvános ülés 
napirendi pontjait összességében elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Azonnal 
 

Nyilvános ülés napirendi pontjai: 
 
  1. Lejárt határidejő határozatokról tájékoztató 
 Elıadó:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
 
  2. Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ által megrendezett hagyományos 

Kisfaludy Napok értékelése 
 Elıadó: Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
 
  3. Belsı Ellenırzési jelentés 2007. évi 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
4. Tét Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évi munkájáról tájékoztató 

 Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
 
5. Tét Város Gyámhivatal munkájáról tájékoztató 

Elıadó: Szatmarecz Sándorné gyámhivatal vezetı 
 
  6. Önkormányzati rendeletek deregulációja 
 Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
 
  7. Egyebek 
   a.) Civil Szervezetek pályázata önkormányzati támogatásra 

  b.) Csengei Kálmán Tét, Széchenyi u. 13/a. kérelme 
  c.) Tét Város Önkormányzat Rendezési Terv módosításával kapcsolatos 

kezdeményezés 
  d.) Help Box ügye 
  e.) Téglavetı ügye 

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
1. LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a képviselık megkapták a lejárt határidejő határozatokról szóló tájékoztatót. Kéri a 
hozzászólásokat. 
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Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 44/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 

készített tájékoztatót elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Azonnal 
 
Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2. KISFALUDY KÁROLY ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT ÁLTAL 
MEGRENDEZETT HAGYOMÁNYOS KISFALUDY NAPOK ÉRTÉKELÉSE 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A Kisfaludy Napok színvonalasan megrendezésre kerültek. A média szereplésünk nem éppen 
megfelelı. Megköszöni mindenkinek a segítségét. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 45/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Napok értékelését a szóbeli 

kiegészítéssel elfogadja. 
Felelıs: Boros Zoltán KKÁMK igazgató 

Szabó Ferenc polgármester 
  Határidı: Azonnal 
 
A Kisfaludy Napok értékelésérıl szóló beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
3. BELSİ ELLENİRZÉSI JELENTÉS 2007. ÉVI 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, az írásos anyag kiküldésre került. Átadja a szót a képviselıknek. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Elmondja a belsı ellenır által az intézménynél feltárt hiányosságokat többnyire 
kiküszöböltük. A konyhákra vonatkozó megállapításokkal nem foglalkozott, mert bízik 
abban, hogy az új, korszerő konyha kialakítása megoldja a jelenlegi helyzetet. 
Megjegyzi Rábacsécsény önkormányzattal nem formális a kapcsolatuk. 
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Unger Ferenc könyvvizsgáló úr 15 óra 30 perckor megérkezett. 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti Unger Ferenc okleveles könyvvizsgálót. 
 
Unger Ferenc könyvvizsgáló: 
Az írásbeli anyaghoz kapcsolódóan az alábbiakat mondja el. Elvégezték azokat a 
vizsgálatokat, amelyeket a képviselı-testület elfogadott a 2007 évre 3 témakörben. Az egyik 
az élelmezési tevékenység vizsgálata, a másik eszközellátottság, a harmadik a polgármesteri 
hivatalnál a Ket. alkalmazása volt. Elmondja, rendkívüli vizsgálat is volt. A rábacsécsényi és 
mórichidai tagintézmények mőködését vizsgálták. Reméli, hogy a vizsgálatok elısegítették a 
jobb mőködtetést. 
Néhány gondolat, az élelmezési tevékenység alapvetıen jól mőködik. A szabályszerőség 
mellett a gazdaságosság és a hatékonyság további növelésére több alternatív javaslatot is 
felvázoltunk. 
Szabályszerőség tekintetében intézkedési kötelezettség keletkezik, míg a célszerőségi 
intézkedéseknél választási lehetıség van, hogy a megtett javaslatokból, mit fogadnak el. 
A tapasztalata az, hogy a vizsgálatok tapasztalatait 80-90 %-ban hasznosítják. 
Az eszközellátottság tekintetében óriási elırelépéseket tapasztalt. Több eszközbeszerzés is 
megvalósult. Az eszközbeszerzéseket 2008. augusztus 31-ig kell foganatosítani. 
A Polgármesteri Hivatalnál kiemelkedıen magas színvonalon ítélte meg a munkavégzést. A 
hivatalnál folyó tevékenység a jogszabályi elıírásoknak abszolút megfelel. 
A rábacsécsényi tagiskola vonatkozásában kiemeli az együttmőködés nagy kockázatát. 
Apróbb hiányosságok vannak, melyek átlagos vagy csekély minıségőek. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Alternatív javaslatok megvalósítására a költségcsökkentések vonatkozásában megkezdıdtek-

e? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Válaszában elmondja, hogy a tárgyalások elkezdıdtek. Nem tudja mi lesz a 7.-8. osztállyal 
Rábacsécsény vonatkozásában. Heti 10-11 óraszámban utaznak a pedagógusok. Az 5. és 6. 
osztályos tanulók nem biztos, hogy Rábacsécsényben tudnak maradni. Lehet, egyik település 
elindul más irányba. 
A fizetési morál nagyjából rendben van. Rábacsécsény általában késik. A hitelfelvétel 
mértéke mindkét településnél elég komoly nagyságrendő. 
A tagiskolák a kistérségtıl várják a segítséget. A teljes foglalkoztatást nem biztos, hogy fenn 
tudja tartani. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, holnap Kajárpécen lesz tájékoztató. A téma: a kistérségi oktatás helyzetét hogyan 
lehetne a legszakszerőbben megoldani. A felsıtagozatosok Tétre jönnének. A következı 
ülésre szeretnénk idehozni az erre vonatkozó anyagot. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 46/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. évi belsı ellenırzésrıl szóló 

jelentés elfogadásáról dönt. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

  Határidı: Azonnal 
 
A 2007. évi éves ellenırzési jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 

 

Nagy Ottó László képviselı úr 15 óra 50 perckor távozott az ülésrıl. 

 
 
 
4. TÉT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, képviselı társai a tájékoztatót írásban megkapták. Kéri a hozzászólásokat. 
Amennyiben nincsen, szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 47/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Polgármesteri Hivatalának 

2007. évi munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 
Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

  Határidı: Azonnal 
 
Tét Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évi munkájáról szóló beszámoló a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 
 

5. TÉT VÁROS GYÁMHIVATAL MUNKÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a gyámhivatal munkájáról szóló beszámolót képviselı társai írásban 
megkapták. Kéri a javaslatokat, hozzászólásokat. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Ki lehet hivatásos gondnok? 
 
Szatmarecz Sándorné gyámhivatal vezetı: 
Elmondja, hivatásos gondnok az lehet, aki az erre vonatkozó tanfolyamot elvégezte. 



 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. április 8-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve 
 

7 

 
Ackermann László alpolgármester: 
Részletes tájékoztatót kaptunk. Olvasta, hogy 334 határozatot, végzést hoztak. 13 határozatot 
támadtak meg, melybıl 11 esetben a határozatnak helyt adtak, egy került megsemmisítésre. 
Az egy fı segítséget megkapták. 
 
Szatmarecz Sándorné gyámhivatal vezetı: 
A létszámunk így tökéletes. Nagyon sok idıbe kerül egy határozat meghozatala, sok tárgyalás 
elızi meg. A határozatok 8-10 oldalasak. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 48/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Gyámhivatal munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelıs: Szatmarecz Sándorné gyámhivatal vezetı 

  Határidı: Azonnal 
 
Tét Város Gyámhivatal 2007. évi munkájáról szóló beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
 
6. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK DEREGULÁCIÓJA 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Felkéri a jegyzıt, hogy a 6. napirendi pontot ismertesse. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Elmondja, hogy gyermeke betegsége miatt ezt az anyagot elkészíteni nem tudta, hétfın 
szerette volna elkészíteni. 
 

 
7. EGYEBEK 
 
 a.) Civil Szervezetek pályázata önkormányzati támogatásra 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, célszerő lenne végigmenni a javaslatokon. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Elmondja, úgy értesült, hogy három civil szervezet nem számolt el. Sportkör, Téti Sport 
Egyesület és a Polgárırség sem. 
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Boros Zoltán képviselı: 
A 2008. évi keret 3.760.- ezer forint. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Javasolja, hogy egy civil szervezet se kapjon kevesebbet 50 ezer forintnál, és senki ne kapjon 
kevesebbet, mint tavaly. 
 
Bánfi Lajos: 
Kérdése, mit kell elszámolni? Április végéig kapjanak haladékot a civil szervezetek, akik nem 
számoltak el. Az elszámolás szabályai nem voltak egyértelmőek. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Elmondja, az elszámolás mindig pénzügyi, errıl a költségvetési rendelet (2008.) kivonatát 
megkapták. 
 
Borsó László képviselı: 
Elmondja, hogy mindig a szakembert kell megkérdezni, ha van szakmai kérdés. A 
kommunikációt helyre kellene állítani. 
 
Bánfi Lajos: 
Véleménye szerint a megállapodásokat a civil szervezetekkel meg kellene kötni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a civil szervezetek más céllal, eltérı szervezeti felépítésben, más eszközökkel 
mőködnek. Vannak olyan egyesületek, amelyek a város mőködését segítik. Javasolja április 
30-ig számoljanak el azok a szervezetek, amelyek ezt nem tették meg eddig. 
A rendezı elvei a következık voltak. Elıször figyelembe vette, hogy melyek a különbözı 
szervezetek kiadásai, a gyakorlatban milyen munkát végeznek, harmadsorban azt vette 
figyelembe, hogy kik vettek részt az ünnepek megrendezésében, másrészt támpont volt, hogy 
a mőködésüket alapozza–e meg a támogatás. 
A civil szervezeteknek küldtünk egy levelet, melyben pályázati lehetıségekre hívtuk fel a 
figyelmet. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Javasolja, hogy vegyék figyelembe, hogy 50 ezer forintnál ne legyen kevesebb támogatás, de 
a polgármester rendezı elveit jónak tartja, így külön-külön végig lehetne menni az általa 
javasoltakon. Elmondja a civil szervezetek munkájára szükség van a településen, a város 
életéhez hozzá tartoznak. A testület egy havi tiszteletdíját felajánlotta arra, hogy civil 
szervezetek támogatási összege növekedhessen. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy ha a városnap megszervezését sikerül vállalkozónak kiadni, akkor a 
megrendezésére elkülönített összegbıl várhatóan marad 200 ezer forint, melybıl a civil 
szervezetek támogatását növelni lehetne. 
Szavazásra kéri a testületet. A sportkörnek 700 ezer forint támogatást javasol. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 49/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Sokoró FC részére 700 ezer forint 

összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Sima Károly egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Polgárır Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 50/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Polgárır Egyesület részére  

400 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Kereszt Kálmán egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 51/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

részére 600 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Steszli Tibor karnagy 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Magyar Vöröskereszt Téti Szervezetének támogatásával kapcsolatban. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 52/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Vöröskereszt Téti 

Szervezetének 20 ezer plusz 30 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Vargáné Bandi Mária egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el az „Együtt-Egymásért” Egyedül Élık és Nyugdíjas Klub Egyesület 
támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 53/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Együtt-Egymásért” Egyedül Élık és 

Nyugdíjas Klub Egyesület számára 20 ezer plusz 30 ezer forint összegő támogatást 
biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Horváth Magdolna egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 54/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 

számára 200 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Czifrik Sarolta egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Rába Parti Lovasklub S.E támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 55/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Rába Parti Lovasklub S.E részére 40 

ezer plusz 10 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Csizmazia László egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Hagyományırzı Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 56/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Hagyományırzı Egyesület 

számára 50 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Dr. Brandhuber Ferencné egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Hagyományırzı Kézmőves Szakkör támogatásával kapcsolatban. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 57/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Hagyományırzı Kézmőves Szakkör 

részére 30 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Langné Balázs Ilona szakkör vezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas Klub támogatásával kapcsolatban. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 58/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Életet az éveknek” Téti Nyugdíjas 

Klub részére 200 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Balassa Dezsıné klubvezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Diabetes Klub támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 59/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Diabetes Klub számára 30 ezer plusz 

20 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Nagy Béla klubvezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportjának támogatásával 
kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 60/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti 

Csoportja számára 20 ezer plusz 30 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Bognárné Nagy Éva csoportvezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Karsay Sándor Alapítvány támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 61/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Karsay Sándor Alapítvány számára  

50 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Kováts Zsuzsanna kuratórium elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Játszóház támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 62/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Játszóház részére 20 ezer plusz 30 ezer 

forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Kissné Olaj Aranka 
  Kiss Szabolcsné 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlıdésért Alapítvány támogatásával 
kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 63/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Fiatalok Szellemi és Testi 

Fejlıdésért Alapítvány számára 100 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Boros Zoltán alapítvány elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Sokoróaljai „Segítı Kéz” Közhasznú Egyesület támogatásával 
kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 



 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. április 8-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve 
 

14

 
 64/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sokoróaljai „Segítı Kéz” Közhasznú 

Egyesület számára 50 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Boros Zoltánné egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Hajnalcsillag Dalkör Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 65/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Hajnalcsillag Dalkör Egyesület 

részére 100 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Kereszt Kálmán egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Tét Város Tőzoltó Egyesülete támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 66/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tét Város Tőzoltó Egyesülete részére 

650 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Varga Miklós Zsolt egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Téti Kézilabda Sport Egyesület támogatásával kapcsolatban. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 67/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Kézilabda Sport Egyesület 

számára 480 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Bakos Gábor egyesület elnöke 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a Kisfaludy Károly ÁMK Énekkara támogatásával kapcsolatban. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 68/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK Énekkara 

részére 50 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Gulyásné Nagy Ágota énekkar vezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
A Civil Szervezetek támogatásáról készített táblázat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 b.) Csengei Kálmán Tét, Széchenyi u. 13/a. kérelme 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti Csengei Kálmán levelét. 
 
Borsó László Tamás képviselı: 
Javasolja, az elıírásokat nézzük meg. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, közúttól, tudomása szerint 6 m-re lehet elhelyezni hulladékgyőjtı edényzeteket. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Pontosan utána kell néznünk. 
 
Zsolnai Ferenc: 
Közterületen van elhelyezve, akkor mirıl beszélünk? 
 
Bakos Gábor képviselı: 
A temetı kerítés mellé nem lehetne elhelyezni? 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Véleménye szerint a temetı nem jó hely győjtıedényzetek elhelyezésére. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Hagyjuk a helyén, a védıtávolságra keresni kell jogszabályt, addig a döntést napoljuk el. 
Szavazást rendel el. 
 

 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 69/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Csengei Kálmán Tét, Széchenyi u. 13/a. 
szám alatti lakos szelektív hulladékgyőjtık áthelyezésére irányuló kérelmének 
elbírálását a körülmények tisztázásáig elnapolja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Csengei Kálmán kérelme a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a képviselık az ülés megkezdése elıtt 2 féle együttmőködési megállapodás 
tervezetet kaptak meg. Az egyik az idıskorúak nappali intézményi ellátásával, a másik a 
családi napközi ellátásával kapcsolatos. A megállapodásokat el kellene fogadni a testületnek. 
Az együttmőködési megállapodások elfogadásával Tét nyer. A családi napközi egyre 
népszerőbb. 
 
Szalai Lászlóné intézmény vezetı: 
A megállapodást jegyzık hozták létre, testületi jóváhagyást igényel. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Véleménye szerint az INO-val jól jártunk ebben a konstrukcióban. A családi napközi 
fenntartásra viszont egy kis anyagi támogatás jó lenne, ha biztosítani tudnának. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A maradvány pénzbıl eszközfejlesztésre lehetne fordítani. 
Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 70/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a családi napközi ellátásra vonatkozó 
együttmőködési megállapodást elfogadja. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester urat a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
A családi napközi ellátásáról szóló együttmőködési megállapodás tervezet a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Az idıskorúak nappali intézményi ellátása tekintetében készített megállapodás elfogadása 
tárgyában szavazást rendel el. 
 

 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 71/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az idıskorúak nappali intézményi 
ellátása tekintetében készített megállapodást elfogadja. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester urat a megállapodás aláírására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Az idıskorúak nappali intézményi ellátásáról szóló együttmőködési megállapodás tervezet a 
jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 

 c.) Tét Város Önkormányzat Rendezési Terv módosításával kapcsolatos 
kezdeményezés 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a rendezési tervvel kapcsolatos határozati javaslatot. Elmondja, több okból is 
szükséges a Rendezési terv módosítása, a két legfontosabb a Többcélú Kistérségi Társulásnál 
garázs építés miatt, továbbá a biogáz beruházás miatt is. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Javasolja kiegészíteni azzal, hogy a tervezı cég nevével legyen kiegészítve a határozat. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 

 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 72/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Tét Város 
Önkormányzatát, hogy – a benyújtott kérelmeknek megfelelıen – bonyolítsa le, Tét 
Város Rendezési Tervének módosítását. 
A képviselı-testület úgy dönt, hogy igényt tart a fent említett Rendezési Terv 
módosításra, akkor a nevezetteket a döntésrıl a polgármester úr értesíti. 
Felhatalmazza a képviselı-testület Szabó Ferenc polgármester urat arra, hogy a 
Menedzser Mérnöki Iroda Kkt.-val (Kiss Jenı úrral) a megállapodást megkösse. 
A képviselı-testület felkéri a polgármester urat, hogy a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos költségekre vonatkozó nyilatkozatokat a kérelmezıktıl írásban kérje meg. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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KÍSÉRLETI HULLADÉKGYŐJTÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a javaslat a kísérleti hulladékgyőjtés módosítására az ülésen kiosztásra került. A 
lényeg, hogy a vegyeshulladék győjtés kétheti gyakoriságát támogassa a testület 2008. május 
1-ei bevezetéssel. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Kéri a képviselı-testületet, hogy késıbbi testületi ülésen döntsenek ebben a tárgykörben. 
 
 
ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
RÁBAI SZAKASZMÉRNÖKSÉG KÉRELME 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kérelmét. Kéri a 
képviselıket a kérelem elfogadására. Ismerteti a határozati javaslatot. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 73/2008. (IV. 08.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által összeállított Állami 
tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések, Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet 
árvízvédelmi biztonságának javítása tárgyú projekt keretében tervezett beavatkozások 
illeszkednek a település rendezési tervében, illetve ennek hiányában a település 
támogatja és a következı rendezési tervében megjeleníti a beruházást. 
A képviselı-testület felkéri a polgármester urat, hogy a képviselı-testület döntésérıl 
az érintetteket értesítse. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség 
kérelme a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a 83-as úttal kapcsolatosan Gyırszemerén volt tárgyalás. Várhatóan 2012-re 
készül el az út. A tervezık közbeszerzés eljárás útján történı kiválasztása történik. 
 
 
 d.) Help Box ügye 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kérdése, igaz-e, hogy 29 milliót kell visszafizetni Tétnek. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
A Help Box ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy ez ügyben már intézkedések történtek. 29 
millió forintot kellene visszafizetni, de nem Tétnek, hanem a Kistérségnek. (1200 készülék 
került kihelyezésre.) Elmondja továbbá, hogy a 2005. december 28-ai költségvetési tervezet a 
jelzırendszeres segítségnyújtás tekintetében változott. Az elfogadott költségvetés után  
január 1-e után a készülékeket vissza kellett volna szedni. A normatíva leigénylés 
rendszerében bekövetkezett változás miatt van a probléma. Jelenleg alkotmánybírósági 
beadvány van folyamatban. Hivatkozik az Alkotmány 44/A §-ára. Az állam köteles biztosítani 
a szolgáltatás nyújtásának fedezetét. 
 
 
 e.) Téglavetı ügye 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Hujber Tibor Tét, Zrínyi u. 13/a. szám alatti lakos felajánlást küldött egy terület 
vonatkozásában. Ez a terület azonban Felpéchez tartozik. A hulladékudvart fel kell építeni. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kéri a közbeszerzési tervet a következı testületi ülésre behozni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1815 órakor 
bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Szabó Ferenc       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester       jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
Kereszt Kálmán      Lang Ferenc 
képviselı       képviselı 


