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Szabó   Ferenc   polgármester:
Azt szeretném kérni, hogy a napi rendi pontok elfogadása előtt hallgassuk meg Boros 
Béla  urat,  szeretne  tájékoztatást  nyújtani  a  szálló  ügyéről,  felkérem  tartsa  meg  a 
tájékoztatóját!

Boros Béla JP Stúdió ügyvezető igazgató:
Köszönöm a  szót,  köszöntöm a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  a  Tisztelt  Lakosokat! 
Mindenki számára ismert tény, hogy Téten szeretnénk egy gyógy szállodát építeni a 
telekről az adás-vételi szerződést megírtuk, de sajnos ismét merültek fel problémák, de 
már tudjuk a megoldást is! A jelenlegi cég, aki megvásárolta a telket a Tét-Alfa Kft., 
mint tulajdonos társ megmarad, de új céget kell alapítani. 

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen  a  tájékoztatót,  ez  az  egész  új  cégalapítás,  Ön szerint  mennyire 
befolyásolja az elején kitűzött időpontot, miszerint decemberben tető alatt lett volna az 
épület?

Boros Béla JP Stúdió ügyvezető igazgató:
Véleményem  szerint  nem  lesz  ez  az  új  cég  alapítás  egy  hosszadalmas  folyamat, 
reményeim szerint 12 hét, de legkésőbb 30 nap alatt elintéződik a dolog, a cég alapítás 
és a bank is, akkor pedig teljes gőzerővel nekiállunk és megkezdjük a kivitelezést! 
Nekünk  sem  jó,  ha  nem állunk  neki,  mert  a  pénzünk  benne  van!  Mindenképpen 
siettetem a dolgot!

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönöm  szépen  a  tájékoztatóját,  remélem  mihamarabb  elindulhat  a  projekt! 
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselő közül 11 képviselő megjelent. Borsó 
László képviselő jelezte,  hogy nem tud jelen lenni a  mai ülésen. A mai napirendi 
pontokat kiegészíteném a következő napirendi pontokkal:

• Egyebek  napirendi  pontban  szeretném  felvenni  a  Debrecen  utcai  járda 
kivitelezésének a döntését, és a csökkentetett pályázati összeg elfogadását. .

Kérdés, hozzászólás? 

Rendes Róbertné képviselő:
Igen szeretnék rákérdezni,  hogy a Beszámoló megtárgyalása napirendi pontot,  nem 
kellene törölni, mert a Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrzési Bizottság nem tárgyalta!?

Szabó Ferenc polgármester:
De igen, mi is  mindenképpen levettük volna a napirendi  pontról,  mert  sajnos nem 
történt, meg a megtárgyalása!

Boros Zoltán képviselő:
Azt  szeretném  kérni,  hogy  a  Művészeti  oktatás  térítési  díjairól  szóló  rendelet 
módosítása napirendi pontot is töröljük, mert mégsem kell módosítani a rendeletet, 
mert most már tudjuk az új normatívát és így jó!
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Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

176/2009. (IX 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete törli a 2009. szeptember 15-ei 
Képviselő-testületi ülés két pontját:

1. A Zeneművészeti térítési díjakról szóló rendelt módosítása. 
2. Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

megvitatása.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Egyéb, kérdés hozzászólás? Szavazást rendel el.

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

177/2009. (IX 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. szeptember 15-
ei ülés alábbi napirendi pontjait a következő kiegészítésekkel:

• A családi napközi üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása és 
elfogadása.

• Egyebek
A. Tájékoztatás a pályázatokról.
B. Tájékoztatás  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  2009.  szeptember  2-án 

Téten tartandó üléséről.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
A nyílt ülés után zárt ülést kell tartani, ki ért egyet a zárt ülés megtartásával?
Kérem egyben elfogadni a napirendi pontokat. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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178/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  szeptember  15.-ei 
nyilvános ülés napirendi pontjait egységes szerkezetben elfogadja, valamint a 
nyílt ülés után zárt ülés elrendelésével egyetért. 
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 

2. A GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18.) kérelmének a 
megtárgyalása, a „Tét-3 jelű gázkút és a téti gázfogadó állomás közötti 
nagyközép nyomású gázelosztó vezeték” létesítmény létesítéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. A  TKSÖTT  Gyermekjóléti  és  Szociális  Intézmény  2009.  első  félévi 
beszámolójának a megtartása a házi segítségnyújtásról 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Szalai Lászlóné intézményvezető

4. A KKÁMK és tagintézményei között  kötetett  Együttműködési  Megállapodás 
módosítása, 2009. szeptember 1-től.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. A KKÁMK SZMSZ-ének elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

6. A 2009-2010-es tanév tantárgyfelosztásának megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

7. A  KOMSZOL  KFT.  levelének  megtárgyalása,  a  Győr  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  „Alapító  Okirat”-ának 
módosításának elfogadása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

8. Az Idősek Nappali Ellátása Együttműködési Megállapodás megtárgyalása, 
elfogadása.
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Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. A  Szociális  infrastruktúrafejlesztéssel  (INOK-k)  összefüggő  pályázati 
lehetőségek  megtárgyalása,  a  pályázat  benyújtásáról  döntés  (kistérségi 
pályázat).
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

10. A Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések NYDOP-2009.-3.1.1./C pályázati 
kiírásra a pályázati lehetőségek megtárgyalása, a pályázat benyújtásáról döntés. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

11. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása (rendelet). 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

12. Egyebek

a. A 20098. évi TEKI pályázattal kapcsolatos határozatok meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Meghívó, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

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

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

179/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót.
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!
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2. A GEOFLAME KFT. (3100 SALGÓTARJÁN, ALKOTMÁNY U. 18.) 
KÉRELMÉNEK A MEGTÁRGYALÁSA, A „TÉT-3 JELŰ GÁZKÚT 
ÉS  A  TÉTI  GÁZFOGADÓ  ÁLLOMÁS  KÖZÖTTI  NAGYKÖZÉP 
NYOMÁSÚ  GÁZELOSZTÓ  VEZETÉK”  LÉTESÍTMÉNY 
LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim írásban megkapták az erről szóló előterjesztést, de közben történtek 
egyeztetések  Mórichidával  és  Csikvánddal,  felajánlottak  mind  a  két  településnek 
bizonyos  összeget,  amit  a  munkálatok  megkezdése  előtt  kifizetnek,  most  ezt  az 
összeget  nekünk is  felajánlották,  de  véleményem szerint  egy  kicsit  alacsony ez  az 
összeg, többet szeretnénk kapni! 

Varga József GEOFLAME Kft. képviselője:
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Polgármester Urat, Jegyző Asszonyt és a 
lakosokat!
Csikvándon találtunk földgázt, a már meglévő kutat szeretnénk mélyíteni, amennyiben 
megfelelő mennyiségű gázt találunk, akkor kitermeljük a gázt és a befogadóhoz kell 
elszállítatni. Azt szeretném közölni, hogy nem egy bevett szokás ilyen magas összeget 
ajánlani  a  településeknek azért,  hogy  az  utjait  használjuk,  mert  jelen  esetben  csak 
használjuk az utat, zöld kárt nem csinálunk! 
Nekem 80 Ft/m2-ig van hatásköröm, ha meg tudunk ebben állapodni, akkor rendben, 
ha nem akkor kérem, hogy írjanak egy levelet a főnökeimnek és Ők döntenek! 

Szabó Ferenc polgármester:
80 Ft-al számolva, akkor 121 900 Ft lenne az összeg. 

Varga József GEOFLAME Kft. képviselője:
Igen, de ez egy nagyon kirívó eset, kérem a többi településnek nem is említeni! 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem a testületi tagokat, hogy elfogadjuk –e a 80 Ft/m2 árat?

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

180/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  80  Ft/m2 árat  a 
GEOFLAME Kft.-től. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

181/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  város 
közigazgatási területét érintő, a Tét-3 Gázkút Kft. által kiépítendő, a Tét-3 jelű 
földgázkutat a téti gázfogadó állomással összekötő földgázvezeték létesítéséhez 
az Önkormányzat tulajdonában álló téti 

4001 hrsz-ú erdő, kivett, árok, közút
4389 hrsz-ú árok
4246 hrsz-ú közút
4124 hrsz-ú közút
4046 hrsz-ú közút
0125 hrsz-ú saját használatú út
0130 hrsz-ú saját használatú út
0102/2 hrsz-ú árok
0101/1 hrsz-ú önkormányzati út
099/6 hrsz-ú szántó
4045/3 hrsz-ú szántó, gyümölcsös

megnevezésű  külterületi  ingatlanok  vonatkozásában  tulajdoni  hozzájárulását  a 
következők teljesülése esetén adja meg:
1. a gázvezeték pontosan a 4001, 4389, 4246, 4124, 4046, 0125, 0130, 0102/2, 

0101/1,  099/6,  4045/3,  hrsz.-ú  utaknak  a  hiteles  földhivatali  térképen 
feltüntetett nyomvonalán épüljön meg;

2. a  beruházás  megkezdése  előtt  az  1)  pontban  megjelölt  ingatlanok 
határvonalainak (megfelelő engedéllyel rendelkező) földmérő szakember általi 
kimérése az Önkormányzat képviselője jelenlétében történjen meg;

3. a gázvezeték kivitelezési munkái során kitermelt fát – melyet az Önkormányzat 
jogosult minden munkanapon elszállíttatni, vagy megbízottja útján elszállíttatni 
– a kivitelező a rakodáshoz szükséges könnyen hozzáférhető módon rakásolja;

4. a kivitelező munkák során kitermelt  nem haszonvehető fanemű anyagot (pl. 
tönk, gyökér, stb.) valamint az egyéb sittanyagot kizárólag az Önkormányzat 
által megjelölt helyen és módon helyezheti el;

5. a gázvezeték elhelyezése, az eltakarás, a föld elegyengetése során a megfelelő 
tömörítést a kivitelező fokozott gondossággal köteles elvégezni, mivel a község 
lakossága, illetőleg az Önkormányzat az 1) pontban jelölt utakat továbbra is 
eredeti funkciójában, útként kívánja használni;

6. az 5) pontban írtakat követően a kivitelező kötelezettsége az 1) pontban jelölt 
utak területén a rendeltetésszerű használatot biztosító,  megfelelően tömörített 
fedőréteg elhelyezése;

7. a  fent  jelölt  valamennyi  ingatlan  szolgalmi  joggal  érintett  területrészei 
vonatkozásában  a  bányaszolgalmi  jog  létesítésének,  üzemeltetésének 
ellentételezésére a gázvezeték létesítője (a szolgalmi jog majdani jogosultja) az 
80 Ft/m2 (a Geoflame Kft. által javasolt ár, alku tárgya) kártalanítási díjtétel 
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alapulvételével  meghatározott  összeget  130  E  Ft-ot,  /azaz  százharmincezer 
forintot/ fizet meg az Önkormányzat javára.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szabó  Ferenc  polgármestert,  hogy  az  e 
határozata  alapján  a  szükséges  intézkedéseket  megtegye,  megállapodásokat 
aláírja.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A GEOFLEME Kft. levele és a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. A TKSÖTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2009. 
ELSŐ  FÉLÉVI  BESZÁMOLÓJÁNAK  A  MEGTARTÁSA  A  HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem Szalai Lászlónét, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
Tisztelettel köszöntök mindenkit!
Ez  az  előterjesztés  csak  a  házi  segítségnyújtásról  szól!  163 606  Ft  maradt  a 
költségvetésben!  Ennek  a  pénznek  a  sorsáról  lenne  szó,  mert  nem  szeretném 
visszafizetni, véleményem szerint használjuk fel arra, hogy a hátralévő időben ebben 
az évben ne kelljen fizetni a gondozottaknak gondozási óradíjat! 

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatásként  mondom  a  Képviselő-testületnek,  hogy  megjelent  a  konkurencia 
ezen a területen, Ők ingyen végzik a munkát, nem kérnek gondozási óradíjat! A

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
180 Ft díj eltörlése mellett is el tudnánk látni a munkát az elkövetkezendő 4 hónapban, 
ha mi is eltörölnénk ezt a díjat, akkor több gondozottunk lenne biztosan! Csupán a 
hozzájárulását kérem a testületnek, mert hivatalosan ebben az ügyben dönthet az 
intézményvezető. 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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182/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Téti  Kistérség 
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2009. 01. 01.-2009. 
06.  30.  időszakról  szóló  beszámolóját  és  egyetért  azzal,  hogy  a  2009.  évre 
vonatkozóan ne gondozási óraíjat a gondozottaktól. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. A  KKÁMK  ÉS  TAGINTÉZMÉNYEI  KÖZÖTT  KÖTETETT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  MÓDOSÍTÁSA,  2009. 
SZEPTEMBER 1-TŐL.

Szabó Ferenc polgármester:
A megállapodást minden évben felülvizsgáljuk és módosítjuk. Kérdés, hozzászólás? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Ezt természetesen minden önkormányzatnak szentesíteni kell, így megfelelően minden 
polgármester és intézményvezető aláírásával válik hitelessé! 

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

183/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KKÁMK intézményi 
fenntartásáról szóló 2009. évre vonatkozó „MEGÁLLAPODÁST”.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5. A KKÁMK SZMSZ-ÉNEK ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Igazgató Úr kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?
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Boros Zoltán képviselő, KKÁMK igazgató:
A  státusza  az  iskolának  megváltozott  már  csak  önállóan  működő  intézmény,  jogi 
formája  megváltozott,  ezért  szükséges,  hogy  az  önkormányzat,  mint  gazdálkodó 
szervezet el kell, hogy fogadja a Képviselő-testület!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A szakalkalmazotti értekezleten ezt elfogadták?

Boros Zoltán képviselő, KKÁMK igazgató:
Igen. 

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

184/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KKÁMK intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A KKÁMK SZMSZ-e a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. A  2009-2010-ES  TANÉV  TANTÁRGYFELOSZTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 

Boros Zoltán képviselő, KKÁMK igazgató:
Egy esetben sem haladtuk túl a megengedett óraszámot, óraszám csökkenés figyelhető 
meg az a zeneiskolai órák miatt van, sajnos csökkent a létszám! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Nagyon kellemetlen, de hadd kérdezzem meg, egy lapot nézünk? Mert ami én előttem 
van, az a 2008-2009-es tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás! 

Boros Zoltán képviselő, KKÁMK igazgató:
Igaza van Képviselő-társamnak, véleményem szerint technikai hiba történt, halasszuk 
el a megtárgyalását, javítjuk a hibát! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Rendben, de részletesen kérném a kimutatásokat, SNI-s tanulókat is! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

185/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhalasztja a 6. napirendi pontot: 
„A  2009-2010-es  tanév  tantárgyfelosztásának  megtárgyalása  és  elfogadása”, 
következő testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A 2009-2010-es tantárgyfelosztás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

7. A  KOMSZOL  KFT.  LEVELÉNEK  MEGTÁRGYALÁSA,  A  GYŐR 
NAGYTÉRSÉGI  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI  TÁRSULÁS  „ALAPÍTÓ  OKIRAT”-ÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A  KOMSZOL  Kft.-nek  is  a  Státusztörvény  miatt  kell  módosítani  az  Alapító 
Okiratukat! Győr már elfogadta, minden településen el kell fogadtatni! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

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

186/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  KOMSZOL  Kft. 
Alapító Okirat módosítását. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

A KOMSZOL Kft. levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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8. AZ  IDŐSEK  NAPPALI  ELLÁTÁSA  EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Az INO-t átvette már tőlünk a Kistérség, de az ügyvéd úr javaslatára el kell fogadni ezt 
a megállapodást. 

Rendes Róbertné képviselő: 
A 4. pont tartalmazza a költségek megosztását, eddig is működtünk, vagy nem? 

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
A négyzetméter alapján osztottuk fel a díjakat eddig, de eddig mi fizettük a közüzemi 
számlákat. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Nem kellett volna ezt már az elején szabályozni? 

Szabó Ferenc polgármester:
Teljesen jól működött eddig is a kapcsolat a kistérséggel, szeretnének pályázni erre az 
épület felújítására, az önkormányzat nem jött ki negatívan ebből a kapcsolatból! 
Szavazást rendel el. 

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

187/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  TKSÖTT  és  az 
Önkormányzat közötti megállapodást az INO-ra vonatkozóan. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: Azonnal

9. A  SZOCIÁLIS  INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSSEL  (INOK-K) 
ÖSSZEFÜGGŐ  PÁLYÁZATI  LEHETŐSÉGEK 
MEGTÁRGYALÁSA,  A  PÁLYÁZAT  BENYÚJTÁSÁRÓL  DÖNTÉS 
(KISTÉRSÉGI PÁLYÁZAT).

Szabó Ferenc polgármester:
Pályázatot szeretne benyújtani a kistérség Szociális Infrastruktúrafejlesztésre, melyben 
szerepelne Tényő, Győrszemere és Tét. Felosztottuk a pénzt, mert 50 millió forintra 
lehet pályázni, Tétnek 20 millió forint jutna, ebből szeretnénk megoldani a zuhanyzó 
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nemenkénti kiépítését, a mozgáskorlátozott WC kiépítését. 3 szervezetet kértünk fel, 
hogy adjanak árajánlatot, 

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
2 millió forint lenne ebben a pályázatban az önrész! 

Szabó Ferenc polgármester:
Továbbá  szeretnénk  a  víz-villany  rendszer  teljes  felújítását.  Jelenleg  arról  kell 
szavaznunk, hogy benyújthatja –e a Kistérség a pályázatot? Szavazást rendel el. 

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

188/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kistérség 
pályázatot nyújtson be a Szociális infrastruktúra fejlesztésre, az INO épületének 
felújítására, mely pályázat önrésze Tét Önkormányzatnak 2 millió forint lenne. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

10. A  KISLÉPTÉKŰ,  PONTSZERŰ  KISVÁROSI  FEJLESZTÉSEK 
NYDOP-2009.-3.1.1./C  PÁLYÁZATI  KIÍRÁSRA  A  PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉGEK  MEGTÁRGYALÁSA,  A  PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁRÓL DÖNTÉS. 

Szabó Ferenc polgármester:
További pályázati lehetőség a Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat a 
Kisléptékű,  pontszerű  fejlesztések  a  kis  városokban.  Ebbe  a  pályázati  lehetőségbe 
szeretném bevinni a Kisfaludy-emlékmű felújítását, a környezetének a rendbetételét, 
kivilágítani, kis tért kialakítani, hogy méltó emlékhellyé váljon az egész a Kisfaludyak 
emlékére! 

Sándor Gábor képviselő:
Rendezve  vannak ott  a  tulajdoni  viszonyok?  Kalmár  doktor  úr  megvette  az  egész 
területet, vagy kiemelt rész az emlékmű? 

Szabó Ferenc polgármester:
Ennek utána kell nézni, nem tudom. 

Kereszt Kálmán képviselő:
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A díszkút környékére is kaptam ígérete,  hogy kapunk burkoló téglát és parkosítani 
tudjuk. 

Szabó Ferenc polgármester:
50 millió forintra lehet pályázni, ha sikerül akkor egészen a Díszkút – Tűzoltó szertár 
útvonalat is felújítjuk. 

Böröczki Kálmán képviselő:
Mi is nézegettük a pályázati lehetőségeket elképzelésünk szerint szeretnénk még egy 
kocsibeállót  a  Tűzoltó  szertárnál  és  utána,  ha  az  elkészült,  akkor  szeretnénk 
parkosítani! 

Szabó Ferenc polgármester:
Természetesen  egyeztetünk minden  érintett  civil  szervezettel  a  pályázat  benyújtása 
előtt, jelenleg még csak vizsgálódunk, mit lehetne! Szavasát rendel el. 

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

189/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  meg  kell 
vizsgálni  a  Nyugat-dunántúli  Operatív  Program  keretében  kiírt  Kisléptékű, 
pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázati kiírást. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

11. AZ  ÖNKORMÁNYZAT  2009.  ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA (RENDELET). 

Szabó Ferenc polgármester:
A költségvetési rendeletünket kell módosítani, csak pozitív dolgok miatt, mert 
pályázatokon nyertünk pénzeket. 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

12/2009. (IX. 16.) rendelet
a 2009. évi költségvetés módosításáról.
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Az 12/2009. (IX. 16.) rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

12. EGYEBEK

A. A  2009.  ÉVI  TEKI  PÁLYÁZATTAL  KAPCSOLATOS 
HATÁROZATOK MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
Nyert a Debrecen utcai járda TEKI pályázatunk, mely szerint bekértük a 3 árajánlatot 
3  kivitelezőtől,  borítékbontás  megtörtént,  jegyzőkönyvet  felvettük.  Nagy  József 
műszaki vezető javaslatára a legolcsóbb kivitelezési ajánlatot nyújtó Lang Szolg Kft.-t 
szeretnénk megbízni a kivitelezéssel. 
Helyi vállalkozó a Lang Szolg. Kft., mert a telephelyét áthozta Tétre, ami azt jelenti, 
hogy ezek után ide fizeti az adókat. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Megint kullogunk az események után, mert már elkezdték a járda kivitelezését! 

Szabó Ferenc polgármester:
Igen, de eddig az Ő költségük, mert tudják, hogy nincs megszavazva és elfogadva a 
kivitelezés! 

Kereszt Kálmán képviselő:
A kis iskolánál megcsinálják a térburkolást? 

Szabó Ferenc polgármester:
Meg vannak a járólapok, megcsinálják! 

Nagy Ottó László képviselő:
Először bírálunk, utána meg kérünk? Ez így egy kicsit sántít számomra! Engem nem 
zavart, hogy elkezdték, mert biztos vagyok benne, hogy minden szabályosan történt! 
Csak  azt  szeretném  mondani,  hogy  ha  nem  muszáj,  akkor  ne  legyünk  annyira 
kötözködők! Ne kötekedjen a Tisztelt Képviselő Asszony állandóan, utána meg kér! 

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

190/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
A Tét Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Tét, Debrecen u. járdaépítés 
felújítás kivitelezésével megbízza a Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató 
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Kft.-t  (9081  Győrújbarát,  István  u.  213.).  A  kivitelezés  költsége  a  bontási 
jegyzőkönyv  alapján  10 342 323  azaz,  tízmillió-háromszáznegyvenkettőezer-
háromszázhuszonhárom. 
A testület felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Sajnos csökkentett támogatást kaptunk, igaz nem jelentős összeggel, de eről is 
határoznunk kell. 
Szavazást rendel el. 

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

191/2009. (IX. 15.) Kt. határozat
A Tét Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján a csökkentett összegű 
támogatásról szóló döntést fogadja el, így a csökkentett összegnek megfelelően 
módosítja a pályázati dokumentációt, a költség és forrástáblákat:
VI/I. Költségelszámolás:

Költségek Nettó összeg 
(Ft)

ÁFA 
összeg 

(Ft)

Bruttó 
összeg (Ft)

1. Épület, építmény létesítése, 
átalakítása 8 273 858 2 068 465 10 342 323  

2. Ingatlan vásárlás - - -
3. Gépek, berendezések - - -
4. Immateriális javak - - -
5. Fejlesztési célra átadott 

pénzeszközök
- - -

6. Pályázati díj 206 684  206 684  
7. Kivitelezési költségek 

összesen (1+2+3+4+5+6)
8 480 542  2 068 465 10 549 007 

8. Tervezési költség - - -
9. Engedélyezési költség - - -
10. Lebonyolítási költség 100 000  - 100 000 
11. Műszaki ellenőri költség 60 299 - 60 299  
12. Közbeszerzési költség - - -
13. Egyéb költségek összege 

* (8+9+10+11+12)
160 299  - 160 299 

14.Mindösszesen
(7+13)

8 640 841  2 068 465 10 709 306 

 *13 sorhoz: 
Egyéb költség mértéke bruttó:  
7. sorban feltüntetett bruttó érték / 0,95 
x 0,05

VI/2. Források:
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Forrás megnevezése Összege (Ft-
ban)

Aránya (%-
ban)

1. Saját forrás 2 716 553  25
2. Igényelt TEKI támogatás 7 992 753 75
3. Egyéb állami támogatás 

(ágazati társfinanszírozás)
- -

4. Összes támogatás (2+3) - -
5. Forrás összesen (1+4) 10 709 306   100

Saját forrás összetétele Összege (Ft-
ban)

Aránya (%-
ban)

1. Önerő 2 716 553  100
2. Hitel - -
3. Egyéb forrás - -
4. Saját forrás összesen 

(1+2+3)
2 716 553 100

Egyéb állami támogatás 
megnevezése:

-

Egyéb forrás megnevezése: -

Igényelt támogatási előleg Összege (Ft-
ban)

Aránya (%-
ban)

- - -

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Egyéb, felvetés, hozzászólás?

Lang Ferenc képviselő:
Azt  szeretném  kérni,  hogy  az  új  kollegákat  mutassuk  itt  be  a  Képviselő-testületi 
ülésen, már annyiszor kértem, szeretném ezt továbbra is kérni! 

Szabó Ferenc polgármester:
Én vagyok a hibás, most hazaküldtük, mert úgy volt, hogy be jön, de mivel ilyen sok 
napirendi pontunk van, ezért azt mondtam Jegyző Asszonynak, hogy küldje haza a 
kolleganőt! 
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Kereszt Kálmán képviselő:
Már többször beszéltünk arról, hogy végez a Képviselő-testület egy határbejárását! Ki 
kéne menni a Kánya-hegybe is,  hogy ott  mi a helyzet, mert szörnyű, hogy milyen 
közel ültetik a fákat, és a szomszéd telkeken a szőlő nem tud megnőni! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Hivatalosan van erre rendeletünk és ilyen ügyben 1 évig tud eljárni az önkormányzat, 
tessék jelezni, melyik helyrajzi számon vannak problémák és kivizsgáljuk az esetet! 

Szabó Ferenc polgármester:
További Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően 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
képviselő képviselő
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