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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselő közül 10 képviselő megjelent. A mai 
napirendi pontokat kiegészíteném a KOMSZOL Kft levelének a megtárgyalásával és 
elfogadásával,  a  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző  Bizottság  határozatának 
megtárgyalásával,  és  a  KKÁMK  igazgatói  posztjára  érkezett  pályázatok 
megtárgyalása, a pályázatok elbírálása napirendi pontot levenném a napirendi pontok 
közül, mert ezt már zárt ülésen megtárgyaltuk! 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

117/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja  a 2009.  június 30.-ai 
ülés alábbi napirendi pontjait a következő kiegészítésekkel:

1.  A KOMSZOL Kft levelének a megtárgyalása és elfogadása.
2.  A  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző  Bizottság  határozatának 
megtárgyalása.
A KKÁMK igazgatói posztjára érkezett pályázatok megtárgyalása napirendi 
pont törlése. 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Ki ért egyet a napirendi pontokkal így, ebben a formában?

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

118/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. június 30.-ai ülés alábbi 
napirendi pontjait a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
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2. Rendőrkapitányság  Győr  Közrendvédelmi  Osztály,  Téti  Kistérségi 
Rendőrállomás  2008.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  megvitatása  és 
elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Horváth Csaba r. alezredes kapitányságvezető

3. A KKÁMK és  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratainak módosításának a 
megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 

4. Tét Város Önkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység 2008. évi munkájáról 
beszámoló.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester 

Kissné Kozma Beáta szociális ügyintéző

5. A 2008-2009.-es tanév értékelése. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

6. A KKÁMK Napközi Otthonos Óvoda vezető kérelmének megtárgyalása a 
2009/2010-es tanévre vonatkozó csoportlétszám emelésről.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

7. A Kistérségi Járóbeteg Központ pályázattal kapcsolatos döntés megtárgyalása, 
a szükséges határozatok meghozatala. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

8. Pályázatokról tájékoztatás 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. A KOMSZOL Kft levelének a megtárgyalásával és elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

10. A Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottság határozatának megtárgyalása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

11. Egyebek
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Meghívó, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
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Szabó Ferenc polgármester:
Szeretném, ha első  napirendi  pontként  tárgyalnánk a Kistérségi  Járóbeteg Központ 
pályázattal kapcsolatos döntés megtárgyalása, a szükséges határozatok meghozatalát, 
és egyben át is adom a szót Hermann Judit projekt menedzsernek. Szavazást rendel el.

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

119/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  június  30.-ai  ülés  1. 
napirendi  pontjaként  tárgyalja  „A  Kistérségi  Járóbeteg  Központ  pályázattal 
kapcsolatos  döntés  megtárgyalása,  a  szükséges  határozatok  meghozatala” 
napirendi pontot.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

1.  A  KISTÉRSÉGI  JÁRÓBETEG  KÖZPONT  PÁLYÁZATTAL 
KAPCSOLATOS  DÖNTÉS  MEGTÁRGYALÁSA,  A  SZÜKSÉGES 
HATÁROZATOK MEGHOZATALA

Hermann Judit HHP Contact Kft projekt menedzser:
Köszönöm, én is köszöntök ismét mindenkit! Örülök, hogy itt lehetek, igen nyert a 
pályázatunk, most jön a neheze! Június folyamán aláírjuk a támogatási szerződést és 
utána indulhat a  projekt,  indulhat a bontás. Múlt hét csütörtökön volt  a döntés,  én 
szorgalmazom a mielőbbi döntéseket, a támogatási szerződés aláírását, és szeretném 
minél  hamarabb indítani  a  feltételes  közbeszerzést  is!  27  millió  forinttal  kevesebb 
támogatást ítéltek meg számunkra, de mi panaszkezeléssel éltünk és szeretnénk a teljes 
összeget  megkapni,  mert nem igazságosan vették ezt el  tőlünk! Az építési  részét a 
projektnek ez nem érinti,  más területen kötöttek bele a pályázatba, az eszközökből 
húztak le 900 E Ft-ot! Az épület bontása része a projektnek, szeretném megindítani a 
feltételes közbeszerzési eljárást, az ajánlatkéréseket bekérni, ezzel megkezdhető lesz a 
projekt! 2009. szeptember 30-ára elkészülnek a kiviteli tervek, bontás után azonnal 
állhatunk neki  az  építkezésnek!  Október  1.-én  szeretném időzíteni  a  közbeszerzési 
eljárás  kiírását!  A  bontás  után  fontos  a  vízvezeték  kiváltása,  mert  pont  átmegy  a 
Pannon-víznek  a  vezetéke  az  egész  telken,  ezt  is  még  jó  időben  kell  áthelyezni! 
Kötelező  a  nyilvánosság  tájékoztatása,  a  megfelelő  kommunikáció,  ezt  minél 
hamarabb  el  kell  kezdeni!  Ezzel  kapcsolatosan  is  közbeszerzési  eljárást  kell 
lefolytatni!  Úgy  gondolom  és  remélem  sikerül  is  magunkat  tartani  ahhoz  az 
ütemtervhez, hogy november közepén indulhat az építés és jövő nyár végére lenne 
kész  az  épület,  őszre  pedig  berendeznénk,  felszerelnénk  az  orvostechnikai 
eszközökkel! 
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót, akkor a kommunikációra vonatkozó közbeszerzési eljárást 
kell megindítani! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

120/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kistérségi 
Járóbeteg pályázattal kapcsolatos kommunikációs feladatok megszervezéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárást megindítsa. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Szabó Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére! 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

2. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim megkapták írásban a tájékoztatót, kíván –e valaki kérdést feltenni, 
hozzászólni? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el.

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

121/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!
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3.  RENDŐRKAPITÁNYSÁG  GYŐR  KÖZRENDVÉDELMI  OSZTÁLY, 
TÉTI  KISTÉRSÉGI  RENDŐRÁLLOMÁS  2008.  ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL  SZÓLÓ  BESZÁMOLÓ  MEGVITATÁSA  ÉS 
ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Tisztelettel  köszöntöm a Oross Henrietta,  Hancz Péter és Tamás rendőr hölgyet és 
urakat,  megkaptuk  a  beszámolót,  köszönjük  szépen,  kérdezem,  hogy  kíván  –e 
valamelyikük szóbeli kiegészítést tenni? 

Oross Henrietta rendőrtiszt:
Csak annyit szeretnék mondani, hogy Horváth Csaba körzeti megbízott sajnos nem tud 
jelen  lenni  a  mai  ülésen,  de  én  helyettesítem  és  itt  van  a  társa  Tamás,  minden 
felmerülő kérdésükre szívesen válaszolunk! 

Ackermann László képviselő:
Köszönjük szépen a beszámolót, nagyon terjedelmes, mindenre kiterjedő beszámoló, 
javulás mutatkozik az adatokban, ez egy kicsit megnyugtat! A lopások számának az 
emelkedése  véleményem szerint  a  kialakult  gazdasági  helyzetre  is  visszavezethető! 
Örülök, hogy felépült Hancz Péter kollega, külön üdvözlöm ismét a köreinkben! Azt 
szeretném kérdezni, hogy a motorosokkal nem lehetne valamit csinálni, mert nagyon 
hangosak! Nem lehetne zajszintet mérni náluk? 

Oross Henrietta rendőrtiszt:
Ez  úgy  működik,  hogy  megállítom  a  motorost,  ha  megtudom  és  nem  megy  el  a 
szántón, ahova mi nem tudjuk követni, mert van 3 autónk és egyik sem alkalmas arra, 
hogy  rámenjek  a  szántásra  velük  és  ha  valami  baja  lesz  az  autónak,  akkor  azt  a 
sofőrnek  kell  megfizetnie!  Annyit  tudunk  segíteni,  hogy  fel  tetszenek  jegyezni  a 
rendszámot  és  mi  a  házhoz  odamegyünk,  ott  tudjuk  igazoltatni,  ott  tudjuk  arra 
kötelezni, hogy menjen be a Közlekedési Felügyelőségre és ott zajszintjét mérjék meg 
a kipufogójának! Mire időpontot kap a Felügyelőségen leszereli a kipufogót és a mérés 
után visszaszereli! 

Szabó Ferenc polgármester:
A Fő utcán a lakók panaszkodnak, hogy nagyon sok biciklis használja a járdát, ha 
kérhetem erre egy kicsit oda kellene figyelni! Köszönöm!

Bakos Gábor képviselő:
Én is örülök a javuló eredményeknek, azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne –e 
kezdeni valamint a a vasas és lomizzós emberekkel? Akkora kocsikkal, megpakolt 
utánfutókkal mennek, szerintem szabálytalanul, és balesetveszélyesen!
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Oross Henrietta rendőrtiszt:
Szintén van erre is intézkedés, közösen a Környezetvédelmi Felügyelőséggel járunk el, 
mégpedig úgy, hogy a hulladék begyűjtésére és szállítására külön engedély kell, amit a 
Környezetvédelmi Felügyelőség állít ki! Megállítjuk az autósokat, ezt az engedélyt 
kérjük tőlük és általában mivel nem rendelkeznek ezzel az engedéllyel továbbadjuk az 
ügyet a Felügyelőségnek! Ez nagyon új eljárás, reméljük majd eredményes lesz! 
Sajnos egy fényképezőgépünk van!

Szabó Ferenc polgármester:
Kevés munkát kívánok, köszönjük a beszámolót! Szavazást rendel el. 

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

122/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Rendőrkapitányság 
Győr  Közrendvédelmi  Osztály,  Téti  Kistérségi  Rendőrállomás  2008.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.  A  KKÁMK  ÉS  A  POLGÁRMESTERI  HIVATAL  ALAPÍTÓ 
OKIRATAINAK  MÓDOSÍTÁSÁNAK  A  MEGTÁRGYALÁSA  ÉS 
ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatót  kérnék  Unger  Ferencnétől,  Ő  készítette  az  Alapító  Okiratokat,  miért 
szükséges most ezeket elfogadni?

Unger Ferencné könyvvizsgáló:
Az Alapító Okiratok elkészítésénél segédkeztem, a már elfogadott Alapító Okiratokat 
továbbítottuk  a  MÁK  felé  és  mivel  nem  értettek  mindenben  egyet,  ezért  kiírtak 
számunkra egy hiánypótlást, ennek megfelelően átdolgoztuk az Alapító Okiratokat és 
el kell fogadnia a testületnek, csak úgy lehet továbbítani a MÁK-ba!

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen, szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

123/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján Tét Város Polgármesteri 
Hivatal Alapíró Okiratát 2009. 07. 01. hatállyal a Képviselő-testület az 1. sz. és 
2. sz. melléklet szerint elfogadja. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

124/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
A Magyar  Államkincstár  hiánypótlási  felhívása  alapján  a  KKÁMK, Alapító 
Okiratát 2009. 07. 01. hatállyal az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint elfogadja a 
Képviselő-testület. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

125/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
A Képviselő-testület  2009.  09.  01.  hatállyal  a  KKÁMK Alapító  Okiratának 
módosítását elfogadja az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

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

126/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján a KKÁMK – Bölcsöde 
Átalakító Okiratát 2009. 09. 01. hatállyal az 1. sz. melléklet alapján elfogadja a 
Képviselő-testület. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5.  TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  GYERMEKVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉG 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem Kissné Kozma Beáta szociális ügyintézőt, az előterjesztőt, kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni?

Kissné Kozma Beáta szociális ügyintéző:
Köszönöm nem, de ha van felmerülő kérdés van, akkor válaszolok rá!

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

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

127/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Takács Miklós Istvánné dr. 

Kissné Kozma Beáta szoc. ügyintéző
Határidő: Azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. A 2008-2009.-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSE.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem Boros Zoltán igazgató urat az előterjesztőt,  kíván –e szóbeli kiegészítést 
tenni?

Boros Zoltán képviselő:
Köszönöm nem, de ha van felmerülő kérdés van, akkor válaszolok rá!

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim írásban megkaptuk az előterjesztést, kérdés, hozzászólás? Nemleges 
választ követően szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2008-2009-es tanévről 
szóló beszámolót.
Felelős: Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
Határidő: Azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. A KKÁMK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐ KÉRELMÉNEK 
MEGTÁRGYALÁSA  A  2009/2010-ES  TANÉVRE  VONATKOZÓ 
CSOPORTLÉTSZÁM EMELÉSÉRŐL.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem Csécs Károlyné óvodavezetőt, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető:
Köszönöm nem, de ha van felmerülő kérdés, akkor válaszolok rá!

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim írásban megkaptuk az előterjesztést, kérdés, hozzászólás? Nemleges 
választ követően szavazást rendel el. 

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

129/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009/2010-es  tanévben 
hozzájárul,  hogy  a  KKÁMK  Napközi  Otthonos  Óvoda  csoportlétszámai  a 
melléklet szerint 20 %-os mértékben eltérjenek a maximális csoportlétszámtól.
A fenti határozatot az OKÉV illetékes igazgatóságához továbbítani kell. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: Értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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8 . PÁLYÁZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS 

Szabó Ferenc polgármester:
Ez a napirendi pont szerintem a Járóbeteg pályázati teendőinek megbeszélésénél meg 
volt!

9.  A  KOMSZOL  KFT  LEVELÉNEK  A  MEGTÁRGYALÁSA  ÉS 
ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti a jelenlévőkkel a KOMSZOL-tól kapott KR09814158 számú levelet. 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal a módosítja a 6/2008. (VI.25.) sz.,  a Tét 
Városban fizetendő szemétszállítási díjakról (települési szilárd, biológiailag 
lebontható  hulladék,  szelektív  hulladék,  folyékony  hulladék)  szóló 
rendeletet a 10/2009. (VII. 01) számú rendelettel.

A KR09814158 sz. levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10.  A  PÉNZÜGYI  –  GAZDASÁGI  ELLENŐRZŐ  BIZOTTSÁG 
HATÁROZATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti a jelenlévőkkel a Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottság a 26/2009. (VI. 
03.) PGEB határozatát. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési rendeletében 24 
fő köztisztviselői létszámot fogadott el, a létszámban benne van a polgármester úr és a 
térségben katonai  feladatokat  ellátó  munkatárs  is.   Év  közben egy  fő  lemondott  a 
köztisztviselői jogviszonyáról, az Ő helyére pályázat került kiírásra. A 4 fő állandó 
létszámmal  működő  okmányirodát  ideiglenesen  lehet  csak  működtetni  a  3  állandó 
létszámmal. A 4 fős létszám mellett is voltak folyamatos lemaradások! Az ügyiratszám 
is sajnos csökkent, mivel 3 ügyintéző látja el a feladatokat! A Polgármesteri hivatalban 
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dolgozó  személy  aki  okmányirodai  végzettséggel  is  rendelkezik  munkaügyes  is, 
természetesen  a  munkaügyhöz  is  van  végzettsége,  Őt  nem  helyezem  át  az 
Okmányirodába, mert a munkájára itt még nagyobb szükség van! Két munkavégzés 
elvégzésére nem kötelezhetem, mert ez esetben az a szakmaiság rovására menne! Jelen 
helyzetben közmunkaprogram is zajlik az önkormányzatnál 16 fő foglalkoztatásával, 
ez azt jelenti és azért fontos, mert szinte minden héten van olyan szabálysértő, akit ki 
kell emelni a munkából, úgyhogy helyette új létszámot kell felvenni! Az évek során 
hivatalunk folyamatosan kapta a térségi központi szerepkörből adódó feladatokat, és 
soha  nem  jöttem  a  testület  elé  kérelemmel,  hogy  nem  tudom  ellátni,  mindig 
megoldottam! Azonban 2009. év június 16.-án megjelent egy újságcikk, ami minden 
képzeletemet  felmúlta!  Hát  Téten  még  mindig  nem  ismert  az-az  eljárás,  hogy  a 
problémákat  helyben  kell  megoldani  és  nem  az  újság  hasábjain  egymásnak 
üzengetve?! Azt, aki erre szakmailag leginkább hivatott megítélni természetesen most 
is elfelejtették megkérdezni! Hát pedig érdemes lett volna, mert nincs két megüresedett 
álláshelyünk és senki nem is beszélt és nem is tervezett plusz létszámot felvenni! A 
Képviselő-testületet értesítem, hogy az építésügyre is minimum 2 fő létszám kellene 
ezt az év folyamán biztos, hogy ellenőrizni fogják! Ha nem rendelkezünk a megfelelő 
személyi  feltételekkel,  akkor  felfüggeszthetik  a  tevékenységünket  az  építésügyi 
igazgatási feladatokban! Jelenleg 1 fő el tudja látni a feladatokat, a vizsgálat időpontja 
nem ismert!  Jelenleg  a  Polgármesteri  Hivatalnál  egy  szervezetátvilágítás  folyik  az 
ÁROP pályázat keretében, mely pályázat 2009. december 31-ével fog lezárulni. Az 
átvilágítás a létszámokat is vizsgálja! Eddig is ez után is költségtakarékosan vezettem 
a hivatalt, mindezt a vizsgálatok is alátámasztják! Szakmai vezetésért a jegyző felel! A 
24  fő  szükséges  a  megfelelő színvonal  és  biztonságos  működtetéshez,  úgy hogy  a 
betegségek  és  távollétek  esetén  is  biztosított  legyen  a  hivatali  munka  ellátása!  A 
jövőben  a  közigazgatás  további  átalakításának  lehetünk  részesei,  így  a 
létszámcsökkentésnek  jelenleg  megkérdőjelezhető  a  realitása!  Kérem  a  Képviselő-
testületet, hogy a jelenlegi létszámkeretet biztosítani szíveskedjen! Úgy tudom, hogy a 
múltkori  Testületi  ülésen  és  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző  Bizottsági  ülésen  is 
felmerült egy név, az okmányirodai pályázattal kapcsolatosan. Én ettől a pályázótól 
kaptam egy levelet, ezt szeretném most ismertetni. 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző felolvassa a 2049-56/2009. sz. levelet, melyben 
Deákné  Kéri  Márta  az  okmányirodai  ügyintéző  munkakörre  benyújtott  pályázatát 
visszavonja,  mert  nem  kíván  részt  venni  az  állás  betöltése  körül  kialakult 
„cirkuszban”, mert sokkal többre tartja magát, minthogy harcba szálljon azokkal az 
emberekkel, akik a város fejlődésének útjában állnak. .

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? 

Nagy Ottó László képviselő:
A levélről csak annyit szeretnék mondani, hogy nem kíván részt venni, a cirkuszban, 
ami Tét város fejlődésének a meggátolásához vezet! Én most a Polgármester Úrhoz és 
Képviselő társaimhoz szólók, hogy nem tudunk tenni ellne semmit? Már annyi minden 
meghiúsult? Tényleg ez a város arra van ítélve, hogy visszasüllyedjen a mélységbe? 
Hát  semmit  nem  tudunk  tenni,  hogy  ez  ne  így  legyen?!  Mindig  vannak  olyan 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve

13



személyek, akik mindig nagyon jól tudják mi a nem jó, de hozzá nem tudnak tenni a 
dolgokhoz,  jobbat  nem  tudnak  mondani,  csak  szítják  a  hangulatot!  Véleményem 
szerint ki kellene dolgozni egy akciótervet, munkatervet az elkövetkezendő időszakra 
vonatkozóan és ahhoz tartani  magunkat! Hogy végre  csináljunk már valamit!  Nem 
tudom, hogy jó ötlet –e de most úgyis van ez az átvilágítás, nem kellene azt megvárni, 
és utána dönteni a létszámról? 

Boros Zoltán képviselő:
Jegyző Asszony elmondta a gondolatait, volt egy olyan kijelentés, hogy csökkent az 
ügyiratszám, igen, de  ez rossz!  Mert  így csökken a bevétel,  ez egy nagyon fontos 
bevételi forrása Tét város Önkormányzatának! Több ügy, több pénz!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ez valóban így van, köszönöm igazgató úrnak, hogy erre rávilágított! 

Ackermann László képviselő:
Amikor elfogadtuk a létszámkeretet, 1 személy lemondott és az ő hely lett pályázat 
útján kiírva! A polgármester ú is és jó magam, is azt szerettük volna, hogy helyből 
oldjuk meg a megüresedett állás betöltését! Helyi személyt, téti lakost vegyünk fel! 
Tudom, hogy nagyon sok jelentkező van, és tudomásom szerint nagyon kevés a helyi 
jelentkező! Sajnálom, hogy pont egy olyan jelentkező volta vissza a jelentkezését, aki 
fiatal 3 gyermek édesanyja, nem hinném, hogy szülési szabadságra menne! Azt hiszem 
a feladatunk az, hogy minél több téti fiatalnak segítsünk és próbáljuk meg helyben 
elhelyezni őket, támogatni őket! 

Bakos Gábor képviselő:
Volt nekünk egy Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottsági ülésünk, született ott egy 
javaslat! Az volt a javaslat, hogy próbáljuk meg új személy felvétele nélkül megoldani 
ezt a problémát, próbáljuk meg belső átcsoportosítással! Ne kevesebb személy végezze 
a munkát, hanem átszervezés legyen! Itt úgy éreztem, hogy a Jegyző Asszony részéről 
egy kicsit félremagyarázásra került sor! Én ebben a döntésben részt vettem, ebben a 
javaslatban részt  vettem és továbbra is azt mondom, hogy meg kell  próbálni belső 
átcsoportosítással,  mert  spórolni  kell,  mert  nagyon  gyengén  áll  az  önkormányzat 
anyagilag! Azt a mondatot, hogy Tét fejlődését megakadályoznám, azt nem veszem 
magamra! Az okmányiroda munkájával meg vagyok elégedve! 

Baranyai Zoltán képviselő:
Hadd kérdezzem meg a pályázatra meddig lehetett jelentkezni? 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Már lejárt, már döntést kellett volna hoznom!

Böröczki Kálmán képviselő:
Van  –e  olyan  személy  a  Polgármesteri  hivatalban  akinek  megvan  a  képesítése  az 
okmányirodai munkához? 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Van,  de  őt  nem szeretném átcsoportosítani,  már 10  éve  dolgozunk együtt,  viszi  a 
munkaügyes feladatokat, ott sokkal nagyobb szükségem van rá! A munkájára nincs 
panaszom, lelkiismeretes, a munkája jó! 

Böröczki Kálmán képviselő:
Én olyanra gondoltam, hogy nehogy olyat vegyünk fel oda, akit el kell küldeni megint 
képzésre!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Nem,  van  a  pályázók  között  olyan  személy,  aki  rendelkezik  az  okmányirodai 
ügyintézői képesítéssel, akkor őt fogom választani a jelentkezők közül! 

Borsó László képviselő:
Meddig tart ez az átvilágítás? Nem várjuk meg a belső átvilágítás lezárását? 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Igazából év végére, de ez teljesen más téma, nem lenne célszerű ezt megvárni! 

Borsó László képviselő:
Igen, tudom a túl sok dolgozó sem jó, de a kevés sem jó! Meg kell találni az optimális 
létszámot, mi ezt képviselők kintről nem látjuk! A buksza üres, de munka meg van! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Én úgy gondolom, hogy a 4 fő indokolt az okmányirodába, ennek a hivatalnak ez az 
optimális létszáma, ezt 20 évnyi jegyzői tapasztalat mondatja velem! 

Bakos Gábor képviselő:
A jelenlegi létszámban, csak 1 fő van, aki el tudná látni az okmányirodai feladatokat?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Igen, más nem rendelkezik, ilyen képesítéssel!

Rendes Róbert jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Miért  olyan  ember  lett  kiképezve,  akit  már  akkor  tudták,  hogy  nem  fog  az 
okmányirodában dolgozni!? A hölgy már 10 éve Önnel dolgozik, mint munkaügyes, 
akkor miért Ő ment tanulni? 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Akkor hirtelen kellett döntenünk, és Ő volt az a kollega aki vállalta a továbbképzést! 
Őt  azért  képeztük  ki,  hogy  vele  meg  tudjuk  oldani  a  helyettesítést,  de  csak  a 
helyettesítést!  Az  soha  nem  volt  cél,  hogy  Őt  véglegesen  odahelyezzük,  csak  a 
szabadságolások miatt helyettesítésre küldöm át! 
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Rendes Róbert jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Az  okmányiroda  bevétele  mennyivel  csökkent?  Mert  azt  is  meg kellene vizsgálni, 
hogy oké, hogy kiesett az ügyirat szám csökkentése miatt a bevétel, de ugyanakkor 
megspórolnak egy munkabért járulékaival együtt! Ezt valaki megnézte, hogy hogyan 
alakult ez a mérleg?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Erre sajnos nem tudok itt azonnal válaszolni! 

Rendes Róbert jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Pénzügyi oldalról is meg kellene vizsgálni a helyzetet! 

Nagy Ottó László képviselő:
Ne haragudjon a kedves társaság, rövid leszek! Azt hiszem az előbb az ilyen jellegű 
szemléletre mondtam, hogy ne akadályozzuk Tét fejlődést! Mert a Téti okmányiroda 
emberbarát, szolgáltató! Mindenkit szolgál! Ne csak a pénzügyi részt nézzük! Ez más! 
Ezzel  Tét  Város  renoméja  is  alakul!  Az  sem  utólagos,  hogy  idejön  valaki  ügyet 
intézni, akkor igénybe veszik a szolgáltatásokat! Iszik egy kávét, eszeik egy ebédet! 

Borsó László képviselő:
Nem  csak  a  pénz  oldalát  lehet  nézni  tényleg,  mert  ez  egy  okmányiroda,  ez  egy 
szolgáltató! Erkölcsi oldala van és természetesen viszik a hírünket! 

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönöm  a  hozzászólásokat,  összefoglalnám,  ami  elhangzott.  Előttünk  áll  egy 
közigazgatási  reform,  előttünk  áll  egy  ÁROP-os  pályázat  belső  átvilágítással! 
Ellentmondva a határozatnak és a számszerű megalapozatlanságát, nézve sajnos nem 
helyt álló ez a határozat! Én azt hiszem amint az emberek helyzete nehezedik, egyre 
kritikusabbak lesznek,  egyre  többet  kell  velük beszélni  a  hivatali  ügyintézésekkor! 
Mert sokan csak ott tudják elmondani gondjukat, bajukat! A dolgokat komplexen kell 
nézni!  3  fővel  nem lehet  ellátni  az  okmányiroda  működését,  mert  a  3  főnek  van 
szabadsága, betegség is előfordulhat és 2 fővel szinte lebénul az ügyintézés! A munka 
minőségének  a  rovására  nem mehet!  Javaslom a  Pénzügyi  –  Gazdasági  Ellenőrző 
Bizottság a 26/2009. (VI. 03.) PGEB határozatának elutasítását!
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

130/2009. (VI. 30.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző 
Bizottság 26/2009. (VI. 03.) PGEB határozatát elutasítja. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint
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A 26/2009. (VI. 03.) PGEB határozat és a 2049-56/2009. sz. levél a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.

11. EGYEBEK

Borsó László képviselő:
Téti  fiatal  hölgy,  Hajnal  Nikolett  szeretné  kérni  a  testületet,  hogy  támogassák 
kezdeményezését,  miszerint egy Nóta estet szervez Téten! Azt kéri,  hogy álljunk a 
rendezvénye  mellé,  nagyon  híres  embereket  hívott  meg  a  szakma  legjobbjait, 
mindenkit hív és vár a rendezvényre! 

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul elmondom a vendégeinknek, hogy zárt ülésen tárgyaltuk a KKÁMK 
igazgató posztjának a kérdését, ismét 5 évre a testület megválasztotta Boros Zoltán 
igazgató urat, gratulálunk neki és sok sikert a munkájához, erőt, egészséget! 

Boros Zoltán képviselő:
Köszönöm  a  Képviselő-testület  bizalmát,  a  tagiskolák  településeinek  az 
önkormányzatainak is köszönöm a támogatást,! Ígérem, hogy mindent megteszek és 
azon leszek, hogy megfelelően irányítsam az intézményt!

Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1800 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Lang Ferenc Nagy Ottó László 
képviselő képviselő
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