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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. június 25-én 1700 órakor kezdődő
rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
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 
képviselők

Távol vannak:

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Takács Miklós Istvánné dr. aljegyző:

Meghívottak részéről: Laki Gáborné pénzügyi vezető
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja  az  ülés  határozatképes,  12  képviselő  közül  12  képviselő  megjelent. 
Rendkívüli ülésünk napirendi pontjai:

1. napirendi pont: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyalása, a szükséges 
határozatok meghozatala.

2. napirendi pont: A TEKI pályázati felhívásban benyújtott Debrecen utca járda 
felújítás hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.

3. napirendi  pont:  A  CÉDE  pályázati  felhívásban  benyújtott  Május  1.  Park 
felújítás hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.

4. Egyebek
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

105/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja  a 2009.  június 25.-ei 
rendkívüli ülés alábbi napirendi pontjait:
1. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-

szakellátó  központok  kialakítása  és  fejlesztése  tárgyalása,  a  szükséges 
határozatok meghozatala.

2. A  TEKI  pályázati  felhívásban  benyújtott  Debrecen  utca  járda  felújítás 
hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.

3. A  CÉDE  pályázati  felhívásban  benyújtott  Május  1.  Park  felújítás 
hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.

4. Egyebek
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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Rendkívüli ülés napirendi pontjai:

1. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központok  kialakítása  és  fejlesztése  tárgyalása,  a  szükséges 
határozatok meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

2.  A  TEKI  pályázati  felhívásban  benyújtott  Debrecen  utca  járda  felújítás 
hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3.  A  CÉDE  pályázati  felhívásban  benyújtott  Május  1.  Park  felújítás 
hiánypótlási felhíváshoz a szükséges határozat meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

4. Egyebek
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
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1. A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2.1.2. 
KISTÉRSÉGI  JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ  KÖZPONTOK 
KIALAKÍTÁSA  ÉS  FEJLESZTÉSE  TÁRGYALÁSA,  A  SZÜKSÉGES 
HATÁROZATOK MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
Tét  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  168/2008.  (X.08.)  Kt. 
határozatában  foglaltak  alapján  pályázatot  nyújtott  be  a  Társadalmi  Infrastruktúra 
Operatív  Program  2.1.2.  Kistérségi  járóbeteg-szakellátó  központok  kialakítása  és 
fejlesztése  tárgyában.  A  pályázat  bírálatáról  a  2009.  június  12-én  kapott  hivatalos 
értesítést  az  Önkormányzat,  mely  szerint  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Téti 
kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása” című, TIOP-2.1.2-08/1-2009-0007 
jelű pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Humán Erőforrás  Programok  Irányító  Hatóságának  Főigazgatója  814.200.341,- F t 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Tájékoztatásul:  az  eredeti  támogatási  igény:  839.310.341  Ft  volt.  A  csökkentés 
mértékével egyet nem értve panasszal ért az Önkormányzat az Irányító Hatóság felé, 
melynek  panaszkezelési  ideje  30  nap,  várhatóan  július  17-ig  döntés  születhet  ez 
ügyben. 
Tehát  kifogásoltuk  ezeket  a  felmerült  problémákat  és  július  17-ig  mindenképpen 
kiderül, hogy elfogadják –e a fellebbezést vagy sem.
A támogató levélben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésének feltételei a 
következők:
- adminisztratív jellegű intézkedések megtétele, mint pl. a támogatás fogadására 

bankszámla  nyitása,  különböző  nyilatkozatok  megtétele  (banktitok, 
köztartozások – formanyomtatvány szerint), saját forrás rendelkezésre állásának 
igazolása (számlapénz, hitelszerződés, természetbeni önerő, testületi határozat)

- a  pályázat  benyújtásakor  együttműködési  megállapodásban  vállalt  100%-os 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  non-profit  gazdasági  társaság  létrehozása 
(cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés, bankszámlanyitás)

- pályázat költségvetésének átdolgozása a kiadott értékelés szerint (csökkentést 
figyelembe véve, amennyiben szükséges)

- a  pályázati  projekt  végrehajtásához  kapcsolódóan  közbeszerzési  terv, 
tevékenységek ütemezése – GANT diagram csatolása 

A támogatási összeg és a vállalt önrész együttes értéke alapján a projekt összköltsége: 
- eredetileg: 932.567.341,-

- csökkentés esetén: 904.200.341,-:
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Előre mondom, hogy lehet olyan, hogy 3 nap múlva be kell küldeni egy határozatot, 
akkor mindenképpen el kell majd küldeni, mindenképpen üléseznünk kell! Felkérem 
Rendes  Róbertné  képviselő  asszonyt  a  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző  Bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a pénzügyi bizottság döntéséről. 

Rendes Róbertné képviselő:
A  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  TIOP2.1.2. 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatos határozatokat. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

106/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központ  kialakítása”  című  projekt  támogatásáról  szóló  döntést 
megismerte  és  azt  az  Irányító  Hatósághoz  benyújtott  panaszkezelés 
eredményétől függően tudomásul veszi. 

A  testület  a  támogatási  szerződés  megkötéshez  szükséges  ellenjegyzések 
megtételére felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

107/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó központ kialakítása” című projekt megvalósításához a szükséges 10% 
önrészt a következők szerint biztosítja:

a) amennyiben  a  projekt  összköltségvetése  az  eredetileg  tervezett: 
932.567.341,- marad, önrész összege: 93.256.734,-:

- 18 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére

- 12  millió  Ft-ot  a  rendelkezésre  bocsátott  ingatlan  telekértékben 
(természetbeni hozzájárulásként)

- 60 millió Ft-ot hitel formájában.
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- 3.256.734 Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére.

b) amennyiben a projekt összköltségvetése a Bíráló Bizottság döntése nyomán 
904.200.341,- lesz, önrész összege ez esetben: 90.420.034,-

- 18 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére

- 12  millió  Ft-ot  a  rendelkezésre  bocsátott  ingatlan  telekértékben 
(természetbeni hozzájárulásként)

- 60 millió Ft-ot hitel formájában.

- 420.034,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

108/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központ  kialakítása”  című  projekt  megvalósításához  szükséges 
100%-os  önkormányzati  tulajdonban  lévő  non-profit  gazdasági  társaság 
létrehozását  az  önkormányzatokkal  megkötött  együttműködési  megállapodás 
alapján megindítja az alábbiak szerint:

- a  gazdasági  társaság  létrehozásához  szükséges  jogi  lépések  megtételéhez 
megbízza az önkormányzat jogi képviselőjét, Dr. Görbe László ügyvéd urat 
az ügyeletek lebonyolítására

- felhatalmazza  a  Polgármestert  a  cégalapításhoz  szükséges  ellenjegyzések 
megtételére

- az  együttműködési  megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően  a 
törzstőkéhez való hozzájárulást 2.100.000,- a cégalapításkor megfizeti, 

- továbbá a  működéshez  vállalt  további  2.100.000,-ot  a  létrejött  gazdasági 
társaság számláján elhelyezi

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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109/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó központ kialakítása” című projekt kapcsán a támogatási  szerződés 
megkötésének előkészítésével párhuzamosan megkezdi a projekt megvalósítását 
az alábbiak szerint:

- a fejlesztés helyszínéül kijelölt ingatlan (Tét, Fő u. 117.) meglévő épületeit a 
rendelkezésre álló jogerős bontási engedély alapján elbontja, erre vonatkozó 
eljárást  (nem  esik  közbeszerzési  eljárás  alá,  3  árajánlattal  megoldható, 
projekt terhére elszámolható, szakértői vélemény rendelkezésre áll), 

- a tervezésre vonatkozó (kiviteli tervek) un. hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást  megindítását  tudomásul  veszi  (projekt  terhére  elszámolható 
tervezési  feladat,  felhívás  2009.  június  19-én  került  postázásra,  Fényjel 
Stúdió Kft.)

- az  uniós  támogatásból  finanszírozott  projektekhez  előírt  hivatalos 
közbeszerzési  tanácsadó  megbízását  jóváhagyja  (projekt  terhére 
elszámolható  tevékenység,  3  árajánlat  alapján,  UNI-Tender  Kft.,  Böröcz 
Péter János) 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

2. A  TEKI  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSBAN  BENYÚJTOTT  DEBRECEN 
UTCA  JÁRDA  FELÚJÍTÁS  HIÁNYPÓTLÁSI  FELHÍVÁSHOZ  A 
SZÜKSÉGES HATÁROZAT MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Csécs Angelikának, Ő tudja miért szükséges a hiánypótlás benyújtása. 

Csécs Angelika tanácsos: 
A TEKI pályázatnál elszámoltuk magunkat a pályázati díj vonatkozásában, kevesebbet 
számoltunk, ezt a hibát már kijavítottuk! A támogatási összegnek kell megfizetni a 
2,5%-át 3 E Ft-ot tévedtünk. Ezért borult az egész költségvetési táblázatunk, minden 
táblázatot szükséges újrakészíteni és ezért kell új testületi határozat is! Ez a pótdíj már 
elutalásra került. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

110/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
A Tét város Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati  fejlesztések  támogatása  (TEKI)  (jogcím)  támogatására 
pályázatot nyújt be.

A pályázat célja:
A Debrecen utcában a közterület és közbiztonság fejlesztése (járda építése)

A fejlesztés megvalósulási helye: Tét, Debrecen u. 2-54/b. hrsz.:627/1

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés Összege (Ft-ban)

Saját forrás 2 755 793  

Hitel

Támogatásból igényelt összeg 8 267 379 

Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 11 023 172

A  Képviselőtestület  a  2009.  évi  saját  forrás  összegét  a  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  7/2009.  (III.  17.)  számú  Költségvetési  Rendeletében 
biztosítja a költségvetés 2/b. melléklet 6. sorában, pályázatokra. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás benyújtására.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

3. A ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 
TERÜLETI  KÖTÖTTSÉG  NÉLKÜL  (CÉDE)  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Csécs Angelikának, Ő tudja miért szükséges a hiánypótlás benyújtása. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve

9



Csécs Angelika tanácsos: 
A  CÉDE  pályázatnál  elszámoltuk  magunkat  a  pályázati  díj  vonatkozásában, 
kevesebbet  számoltunk,  ezt  a  hibát  már  kijavítottuk!  A  támogatási  összegnek  kell 
megfizetni  a  2,5%-át  8  E  Ft-ot  tévedtünk.  Ezért  borult  az  egész  költségvetési 
táblázatunk,  minden  táblázatot  szükséges  újrakészíteni  és  ezért  kell  új  testületi 
határozat is! Ez a pótdíj már elutalásra került. 

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

111/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
A Tét város Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  meghirdetett  a  helyi  önkormányzatok 
fejlesztési  feladatai  önkormányzati  fejlesztési  feladatok  támogatása  területi 
kötöttség nélkül (CÉDE)(jogcím) támogatására pályázatot nyújt be.

A pályázat célja:
A Május 1. Parkban közösségi tér kialakítása, a meglévő játszótér felújítása.

A fejlesztés megvalósulási helye: Tét, belterület hrsz.: 378

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés Összege (Ft-ban)

Saját forrás 2 533 306 

Hitel -

Támogatásból igényelt összeg 7 599 919 

Egyéb támogatás (nevesítve) -

Egyéb forrás -

Összesen 10 133 225 

A  Képviselőtestület  a  2009.  évi  saját  forrás  összegét  a  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  7/2009.  (III.  17.)  számú  Költségvetési  Rendeletében 
biztosítja a költségvetés 2/b. melléklet 6. sorában, pályázatokra. 
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  hiánypótlásának 
benyújtására.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint
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4. EGYEBEK
a. Czéhmester  Árpád kérelme a tanítók földjével  kapcsolatos  bérleti 

szerződésmódosítással kapcsolatosan. 

Szabó Ferenc polgármester:
A tanítók földjéről  lenne szó,  jelenleg Czéhmester  Árpád használja  ezt  a  területet, 
pályázatot szeretne benyújtani, melynek kikötése,  hogy 2014-ig szerződés legyen a 
kezébe,  hogy  Ő ezt  a  területet  addig  biztosan  bérelhet!  A  bérleti  díjat  mindig  az 
inflációs  rátával  emeljük  minden  évben!  Javaslom  a  szerződés  meghosszabbítását 
2014-ig! Jelenleg 150 E Ft+ Áfát fizet, azaz 175 E Ft-ot évenként. 
Felkérem  Rendes  Róbertné  képviselő  asszonyt  a  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a pénzügyi bizottság döntéséről. 

Rendes Róbertné képviselő:
Megismertük  a  bérleti  szerződéssel  kapcsolatos  módosításokat,  ezekkel  a 
módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Pénzügyi – Gazdasági 
Ellenőrző Bizottság. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

112/2009. (VI. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  módosítja  az  51/2007.  (IV.12.) 
Kt. határozatát, és az önkormányzat tulajdonát képező Tét – külterület – 0237 
hrsz.  alatt  lévő  ingatlant  2014.  december  31-ig  terjedő  időre  adja  bérbe  a 
„NOZSÓ  2001”  Mezőgazdasági  Termelő  és  Szolgáltató  KFT-nek.  A 
haszonbérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.
A képviselő-testület  felkéri  Szabó Ferenc  Polgármester  Urat,  hogy  a  bérleti 
szerződés módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Boros Zoltán képviselő:
Még egy témáról szeretnék szót ejteni, nyert a futball csapatunk, bajnokok vagyunk, 
volt egy ígéretünk, amit most be kell tartanunk, hogy még kapnak 100 E Ft-ot, ha 
nyernek! Ki csatlakozik? 
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Bakos Gábor képviselő:
Szerintem az lenne a legegyszerűbb, ha minden képviselő 10 E Ft-ot adna be, és akkor 
nem 100 E Ft-ot, hanem 120 E Ft-ot kapnának! 

Szabó Ferenc polgármester:
Én felajánlok, 20 E Ft-ot! 

Boros Zoltán képviselő:
Köszönjük szépen, a felajánlásokat, akkor én vállalom, hogy összeszedem a pénzt és 
gratulálunk a csapatnak! 

Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1815 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Böröczki Kálmán s.k. Kereszt Kálmán s.k.
képviselő képviselő
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