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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
9100 Tét, Fı u. 88. 
 
 
 
263-7/2007. 
 
 
 
 

J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 
 
 

Készült:  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2007. június 13-án 1530 órakor kezdıdı rendkívüli 
   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, Baranyai Zoltán, 
Boros Zoltán, Borsó László Tamás, Böröczki Kálmán, 
Dr. Kalmár János, Kereszt Kálmán, Kukorelli Gyula, 
Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık 

 
 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt: Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszönt mindenkit a rendkívüli testületi ülés alkalmából. 
Megállapítja; az ülés határozatképes, azt megnyitja. Közli; képviselıtársai az 
ülés idıpontjáról telefonon lettek értesítve, napirendként az Együttmőködési 
Megállapodás tervezetet vitatják meg. 
Szavazást rendel el a napirend elfogadása tekintetében. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 79/2007. (VI. 13.) Kt. határozat 
  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. június 13-i 

rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Napirendi pont: 
 
   1. Együttmőködési Megállapodás tervezet megvitatása. 
 
 
Jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
 
 
  1.  EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET 

MEGVITATÁSA. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja; a rendkívüli testületi ülés összehívását azért kezdeményezte, mert 
holnapi nap folyamán kerül sor egy aláírásra, amelynek elızménye – Bakács 
László médiareferens e-mailben küldött – levele, amit ismertet. 
Levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
 
Múlt héten – pénteken – érkezett az Együttmőködési Megállapodás tervezet, 
amit szintén ismertet a képviselı-testülettel. 
Együttmőködési Megállapodás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
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Kéri képviselıtársainak véleményét az alábbiak vonatkozásában; 
� a megállapodás tervezetet így javasolják-e aláírni, 
� vannak-e olyan kitételek benne, amiknek a változtatásával gondolják 

aláírni, 
� vannak-e olyan megjegyzések, elképzelések, amelyekkel szükséges lenne 

kiegészíteni, 
� vannak-e olyan konkrétumok, amiket érdemes lenne már most 

megfogalmazni azért, hogy a késıbbiekben ez az együttmőködés 
ténylegesen egymás érdekében, és ne egymás ellen történjék. 

Átadja a szót képviselıtársainak. 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Véleménye szerint; kicsit politikai színezete van a dolognak. Megemlíti, hogy 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai függetlenként indultak. 
Személy szerint; fel sem fogja, hogy ez a megállapodás tervezet mi? Nem látja 
értelmét ennek. 
 
Kukorelli Gyula képviselı: 
Gyakorlatilag semmi konkrétum, semmi tárgyilagosság nincsen benne, abszolút 
politikai dolog. 
 
Dr. Kalmár János képviselı: 
Milyen haszna lenne a településnek ebbıl, mert a képviselı-testület tagjai a 
településért vannak elsısorban. 
 
Borsó László Tamás képviselı: 
Ez az Együttmőködési Megállapodás hogyha aláírásra kerül, akkor mi a 
következı lépés? A többi városvezetınek mi a véleménye? 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Valójában most mit akar ez takarni? Csatlakozna Kalmár Doktor Úrnak a 
mondatához, hogy a településnek ebbıl származik-e egyáltalán elınye? A 
levegıben lóg itt valami. 
 
Kukorelli Gyula képviselı: 
Hogyha megnéznek bármilyen gazdasági társaságot, annak célja van, de ennek 
nincsen célja, semmiféle célkitőzése. Azért van, hogy legyen. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Azt hiszi, hogyha ez az Együttmőködési Megállapodás megjelenik a Kisalföld c. 
napilapban, és a képviselık errıl semmit nem tudnak, akkor ez egy öngól. 
Elıny meg hátrány; felolvassa az Együttmőködési Megállapodás tervezet 6./ és 
7./ pontjában foglaltakat. 
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Kereszt Kálmán képviselı: 
Ha hasznuk van belıle, akkor kár lenne nem aláírni, de ha nem lesz hasznuk, 
akkor meg fölösleges. Muszáj ebben dönteni most? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Holnap 1000 órakor van a tanácskozás, 1100 órakor már sajtótájékoztató, 
mindenki meg van híva. Ez egy kész helyzet. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Mikor kapta polgármester úr ezt a levelet? Véleményt vár megint elsı olvasatra. 
Ki kellett volna ezt küldeni, elolvasta volna. Ez az egyik. A másik, hogy lobby 
céget hozzanak létre. Ki finanszírozza? Mit jelent, hogy lobby cég? Mi van 
akkor ha aláírják, mi van akkor ha nem írják alá? 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Mi lesz a többi településsel? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válaszul felolvassa az Együttmőködési Megállapodás tervezet 1./ és 3./ 
pontjában foglaltakat. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Politikai töltéső, kicsengéső. Valakinek ez egy jó célú kezdeményezése. 
Részletezi dilemmáját. Összegezve; nem javallaná, hogy Szabó Ferenc 
Polgármester Úr aláírja ezt a megállapodást. 
 
Ackermann László képviselı: 
Tét Város Polgármestere ha nem írja alá a megállapodást – attól fél – megint 
megosztottság lesz. A pénz körül forog ez a dolog. Mérlegre kell tenni, hova 
állnak, hova jutnak. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Most ha csatlakoznak az a baj, ha nem csatlakoznak az a baj. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Anyagi vonzata még – ha jól tudja – egyelıre nincs, de a késıbbiek során 
elıfordulhat. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A lobby cég esetleges megbízása, ami pénzzel jár. Ha fölvetıdne, tárgyalás 
témáját kell, hogy képezze. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
A megyében 182 település van. A 182 település önálló önkormányzattal 
rendelkezik. A Megyei Jogú Városok – Gyır és Sopron – mindig kiemelt 
szereppel bírtak. Ez adódott abból, hogy a legnagyobb intézményeket 
odatelepítették, az egészségügyi-, oktatási-, kulturális intézményektıl a 
gazdasági egységekig. Ezt követıen részletezi az elızményeket. 
A napirendre visszatérve javasolja, hogy a következı módosításokkal vegye 
figyelembe a megállapodást a képviselı-testület, ezzel esetleg elısegíti a megye 
fejlıdését. 
A módosítások ismertetése során a tervezetbıl javasolja teljes egészében kivenni 
az 5./ pontot, mivel véleménye szerint lobby céget megbízni ma 
Magyarországon csak a legtıkeerısebb cégek szoktak és tudnak. 
Összegzésképpen megjegyzi; ha konkrét célt, konkrét forrást nem látnak, akkor 
tényleg csak egy politikai nyilatkozatot írnak alá. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 80/2007. (VI. 13.) Kt. határozat 
  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Együttmőködési 

Megállapodás tervezetet csak az alább elfogadott formában javasolja Tét 
Város Polgármestere által aláírni. 

 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött Gyır és Sopron Megyei Jogú Városok, Mosonmagyaróvár, 
Kapuvár, Csorna, Jánossomorja, Tét, Fertıd és Pannonhalma Városok és a 
Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vezetıi között a mai napon, a lenti 
helyen. 
 

PREAMBULUM 
 
Szerzıdı felek, Gyır-Moson-Sopron megye kilenc városi rangú településének 
vezetıi, valamint a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés elnöke egyetértenek 
abban, hogy együttmőködési megállapodás keretében foglalják össze jövıbeni 
közös fellépésük, együttes érdekérvényesítésük alapjait. 
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Szerzıdı felek Gyır-Moson-Sopron megye elsıdlegesen területfejlesztési, 
infrastrukturális, gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális és ifjúsági ügyei, a 
térség komplex egésze fejlıdésének és fejlesztésének elımozdítása érdekében a 
következıkben állapodnak meg: 
 
 
1./  A jelenlegi helyzet indokolja egy modell értékő összefogás 
kezdeményezését, amely mintául szolgálhat más térségeknek is a hatékony 
település, terület, térség és megye-fejlesztéshez való együttes fellépéséhez. 
 
 
2./  Szerzıdı felek kijelentik, hogy szoros összefogás felmutatásában lehet 
megvalósítani a közös célokat, ezért függetlenül a politikai hovatartozástól, 
mindig ezen célok megvalósítását tartják szem elıtt együttmőködésük során, 
együttesen lépnek fel közös érdekeikért, összehangolják tevékenységüket. 
 
 
3./  Szerzıdı felek vállalják, hogy valamennyi fórumon, ahol lehetıségük van 
Gyır-Moson-Sopron megye fejlesztése érdekében fellépni, mindent megtesznek 
ennek elımozdításáért. 
 
 
4./  Szerzıdı felek vállalják, hogy önállóan, maguk is a lehetıségeikhez képest 
mindent megtesznek a megye többi településének, Gyır-Moson-Sopron megye 
egészének hatékony és eredményes képviselete érdekében. 
 
 
5./  Szerzıdı felek vállalják, hogy valamennyi cselekményükkel elımozdítják a 
preambulumban szereplı célokat. 
 
 
6./  Szerzıdı felek megállapodnak, hogy személyes egyeztetés végett 
félévenként találkoznak, meghatározni az adott félév prioritásának 
megvalósítása érdekében teendı intézkedéseket és értékelik az elızı félévet. 
 
 
7./  Szerzıdı felek vállalják, hogy folyamatosan tájékoztatják egymást a fenti 
célok megvalósítására tett önálló intézkedéseikrıl. 
 
 
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Határidı: 2007. június 14. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni mindenkinek a részvételét. A rendkívüli nyilvános ülést 1610 órakor 
bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Szabó Ferenc     Takács Miklós Istvánné dr. 
polgármester     aljegyzı 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 
 
Baranyai Zoltán     Boros Zoltán 
képviselı      képviselı 
 
 
 
 
 


