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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
9100 Tét, Fı u. 88. 
 
96-5/2009. 
 
 

J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 

Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 16-án 
16 órakor kezdıdı rendkívüli ülésérıl.  

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Tét, Fı u. 88.) 
 
 
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, Nagy Ottó László, Rendes Róbertné, Sándor 
Gábor képviselık 

 
Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 Takács Miklós Istvánné aljegyzı 
 
Meghívottak részérıl: Laki Gáborné pénzügyi vezetı 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fı 
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Napirendi pontok elfogadására szavazást rendel 
el.  
 

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

 
53/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat képviselı-testülete napirendi pontok elfogadásáról dönt. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 

 
Rendkívüli ülés napirendi pontjai: 
1. Tét Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megvitatása, elfogadása. 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 

1. Egyebek 
 
Meghívó, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 



 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 16-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyve 
 

2 

1. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELETÉNEK MEGVITATÁSA, ELFOGADÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, felkéri a Pénzügyi - Gazdasági Ellenırzı Bizottság 
elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági javaslatról.  
 
Rendes Róbertné elnök: 
Köszönti a megjelenteket, hosszas egyeztetés, tárgyalás elızte meg a mai bizottsági ülést is. A 
bizottság 43.489 eFt mőködési forráshiánnyal elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
Polgármester Úr 1-16/2009. sz. levelére reagálva az intézmény 9.143.409 Ft megtakarítást 
hajtott végre a KKÁMK a költségvetésén.  
11.980 eFt megtakarítását kérte elıször a polgármester úr a KKÁMK-tól. Az intézmény az 
eredeti költségvetésébıl levett a bölcsıdei csoport kialakítására tervezett összeget, egy fı 
pedagógus munkabérét és járulékait, az étkezési utalványok 10 ezer Ft-tal kerültek tervezésre, 
négy hónapra tervezett túlórával sem számoltunk (szeptember1-tıl), a kétszer 7500 Ft-os 
juttatással sem számoltunk. A elızıekben elhangzott hiánnyal javasolja a költségvetés 
elfogadását. 
 
Szabó Ferenc polgármester 
Elmondja, hogy az iskola mőködésére egyéb helyekrıl kell átcsoportosítani. A Polgármesteri 
Hivatal költségvetése jelentısen csökkent. Ha év közben változások lesznek, akkor további 
csökkentések válnak lehetıvé. 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Véleménye szerint sokat beszélünk a költségvetésrıl, de senki sem érzi a súlyát. Százalékosan 
mindenhol csökkenteni kellene, ezt oldja meg a helyi vezetı. Szerinte évközben a helyzet nem 
fog javulni. Ilyen hiánnyal a költségvetést elfogadni nem szabad. Név szerinti szavazást kér. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a SZMSZ név szerinti szavazásra vonatkozó szabályait. 
 
Nagy Ottó képviselı: 
Megdöbbenve tapasztalja, hogy senki sem érzi igazán mirıl is beszélünk. Tudomásul kell 
venni, hogy a színvonalból vissza kell venni. A Kisalföld cikkét említi példaként. Az adható 
juttatásokat el kell felejteni. Nem biztos, hogy minden bevétel be fog folyni, amit terveztünk. 
Legalább 17-18 milliós csökkentést szavazzon meg a testület. Javasolja, hogy a vezetık 
hívják össze a munkatársakat, ahol ajánlják fel, hogy mirıl tudnak lemondani. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Elmondja a költségvetés összeállításakor három pályázat (beruházás) megvalósulásával 
számoltunk, erre saját erıként 35 millió Ft-ot biztosítottunk. Három nagy beruházást 
véleménye szerint nem fog megnyerni az önkormányzat. Ebbıl következik, hogy ebben az 
esetben a hiány mértéke kevesebb lesz. Nem zárkózik el a képviselıtestület javaslata elöl. A 
jogszabályi kereteket azonban figyelembe kell venni a juttatásoknál. Elmondja, hogy egyre 
magasabbak a követelmények, több a feladat, évek alatt folyamatosan csökkent a létszámunk. 
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Bakos Gábor képviselı: 
A képviselıtestület a gazdálkodás biztonságáért felel. Hosszas viták, egyeztetések után 
készült a költségvetés. A helyzet ennél jobb nem lesz. Minden szinten megszorításokat kell 
eszközölni. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Nagy Ottó úrnak válaszolja, több finanszírozásból könnyő több százalékot lefaragni. A 2008. 
évi költségvetést kb. 35 milliós hiánnyal fogadtuk el. Lehetıség szerint a tavalyi juttatásokat 
adjuk meg, törekedjünk az álláshelyek megtartására. 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Bármit is nehéz most elıre pontosan megmondani. 
 
Ackermann László képviselı: 
Nehéz volt összeállítani a költségvetést, nincs sok elıre lépés. A tavalyival összehasonlította a 
költségvetést, ahhoz viszonyítva arányaiban elfogadható így. A határidı szorít bennünket. A 
pénzügyi bizottság is javasolta elfogadásra. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a felújításokra, beruházásokra elkülönítettük a pénzt. A bevételi oldalt nem 
ismerjük megfelelı szinten a költségvetés 5. számú mellékletében egyes kötelezı feladatokra 
pályázni lehet. Az ÁROP pályázat saját erejét terveztük. A kollégákkal is meg kell értetni a 
helyzetet. 
Elnyert pályázat esetén sem biztos, hogy biztosítanunk kell a teljes önrészt. A 5,8%-os hiányt 
nem tartja tragikusnak. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Bízik a pályázatok nyerésében. Nemsokára választások éve lesz. Reméli, hogy az 
egészségtelen alsó tagozat helyett normális körülményeket tudunk biztosítani. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
A termelı szférához hasonlítja a közalkalmazotti, köztisztviselıi szféra helyzetét. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Más szabályok vonatkoznak a közalkalmazotti és mások a köztisztviselıkre. A 
köztisztviselıknél kötelezı, míg a közalkalmazottaknál adható az étkezési hozzájárulás. A 
jogról való lemondás nem biztos, hogy megfelelı. 
 
Gulyásné Nagy Ágota: 
Alul finanszírozott volt az intézmény, a ruhapénz megszőnt, üdülési csekk nem volt. A 
szakkörök nem mőködnek. 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Elvárunk csökkentéseket az ÁMK-tól és a Polgármesteri Hivataltól is. 
 
Nagy Ottó képviselı: 
Az étkezés megadóztatása után úgyis vissza kell térni erre a tételre. 
 
 
 



 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 16-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyve 
 

4 

Laki Gáborné pénzügyi vezetı: 
A költségvetés módosítása elkerülhetetlen lesz, hiszen járulékokkal nem számoltunk. A 
KKÁMK-t az iskola saját finanszírozási terve szerint finanszíroztuk. 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el az étkezési hozzájárulás eltörlése tárgyában. 

 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
1 igen, 9 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
54/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselıtestülete a közalkalmazottak, köztisztviselık 
étkezési hozzájárulásának 2009 évre történı eltörlését elvetette. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: értelem szerint 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a létszámkeretet: 
A költségvetési létszámkeret: 156 fı 

(köztisztviselı, közalkalmazott, egyéb jogcím) 
 Ebbıl: köztisztviselı 24 fı 
 Közalkalmazott 133 fı 
 Ebbıl KKÁMK 120 fı 
 Ebbıl pedagógus 86 fı 
 Polg. Hivatal: 10 fı 
 Egyéb jogcím: 2 fı 

 

Boros Zoltán képviselı: 
A kimutatásom szerint kerüljön javításra az ÁMK létszámkerete. 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a létszámkeret megállapítására.  
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
11 igen, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
55/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2009. évi létszámkeretét 
az alábbiak szerint javasolja beépíteni a költségvetési rendeletbe. 
A költségvetési létszámkeret: 162 fı 
(köztisztviselı, közalkalmazott, egyéb jogcím) 
 Ebbıl: köztisztviselı 24 fı 
 Közalkalmazott 136 fı 
 Ebbıl KKÁMK 126 fı 
 Ebbıl pedagógus 86 fı 
 Polg. Hivatal: 10 fı 
 Egyéb jogcím: 2 fı 
A képviselıtestület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a 2009. évi költségvetési 
rendeletbe e létszámadatok beépítésre kerüljenek. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: azonnal 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el költségvetési rendelet elfogadására. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
9 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
7/2009. (III. 17.) rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 

 
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 

2. EGYEBEK 
 

a.) KÖZALKALMAZOTTI MEGÁLLAPODÁS 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megállapodás tervezetet írásban mindenki megkapta. Igazgató úr szóbeli kiegészítést nem 
kíván tenni. Hozzászólás, kérdés nem volt. Szavazást rendelt el a közalkalmazotti 
megállapodás elfogadására. 
 

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

 
56/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselıtestülete a közalkalmazottak juttatásairól szóló 
megállapodást a 2009. évre a beterjesztett formában elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Boros Zoltán intézményvezetı 
Határidı: értelem szerint 
 

Megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

b.) MÓDOSÍTOTT ÉVES BELSİELLENİRZÉSI TERV 
 

Szabó Ferenc polgármester: 
Módosított belsıellenırzési tervet írásban mindenki megkapta. Kérdés, hozzászólás? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Megkérdezte, miért kellet módosítani.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kistérségi költségvetés elfogadásakor a minimum változatot fogadtuk el, ezért kellett 
módosítani. 
Szavazást rendelt el a belsıellenırzési terv elfogadására. 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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57/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét város Önkormányzat Képviselıtestülete a belsı ellenırzési terv jelen ülésre 
beterjesztett módosított változatát elfogadja a KKÁMK intézményénél. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Boros Zoltán intézményvezetı 
Határidı: azonnal 
 
 
Tét Város Önkormányzat Képviselıtestülete 
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
58/2009. (III. 16.) Kt. határozat 
Tét város Önkormányzat Képviselıtestülete a belsı ellenırzési terv jelen ülésre 
beterjesztett módosított változatát elfogadja az önkormányzatnál. 
A módosított terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: azonnal 
 

Éves belsıellenırzési tervek a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt. Egyéb felvetés, hozzászólás nem volt az ülést 1810 órakor bezárja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
Lang Ferenc Nagy Ottó László 

képviselı képviselı 
 


