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263-14/2007. 
 
 
 

J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 
 

Készült:  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2007. november 28-án 1530 órakor kezdıdı 
   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, 
Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Nagy Ottó László, 
Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık 

 
 
Meghívottként jelen vannak: Roma Kisebbségi Önkormányzat részérıl: 
 Kovács Ferenc elnök 

Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 Laki Gáborné pénzügyi vezetı 
 KKÁMK részérıl: 
 Fodor Pálné igazgató h. 
 Katona Istvánné gazdasági vezetı 
 Nem képviselı tag: 
 Erıs Lászlóné 
 Civil szervezetek részérıl: 
 Bakos Gábor, Balassa Dezsıné, Czifrik Sarolta, 

Horváth Magdolna, Kováts Zsuzsanna,  
  Sima Károly, Steszli Tibor, Nagy Béla, 
  Varga Miklós Zsolt 

Lakosság részérıl: 3 fı 
 
 

Tanácskozási joggal vesz részt:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testületet és a Kedves Vendégeket. 
Megállapítja 11 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes. A nyilvános ülést megnyitja. 
Közli, hogy képviselıtársai a meghívóban a javasolt napirendi pontokat megkapták. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok kibıvítésére. Javasolja 4. napirendi pontként vegyék fel a 
lakbér rendelet módosítását a lakbérek tekintetében.  
Az egyebek napirendi pontok közé, pedig: 

− A Kisfaludy Károly ÁMK alapító okiratának módosítását. 
− Az új iskolára vonatkozó határozat meghozatalát a benyújtandó pályázathoz. 
− A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményrendszer 

átszervezésére vonatkozó testületi határozat meghozatalát. 
Továbbá a koncepcióhoz kapcsolódóan javasolja megtárgyalása elıtt Újvári Ferenc és társai 
kérelmének elbírálását. 
Kérdése, lenne-e javaslat a napirendekkel kapcsolatban? 
Megállapítja, nincs javaslat. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 205/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. november 28-i nyilvános ülés 

napirendi pontjait a polgármester által javasolt kiegészítésekkel elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Összességében szavazást rendel el a napirendekkel kapcsolatosan. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 206/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. november 28-i nyilvános ülés 

napirendi pontjait a módosításokkal összességében elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
Napirendi pontok: 
 Nem képviselı bizottsági tag eskütétele (napirend elıtt). 
  1. Tájékoztatók a civil szervezetek 2007. évi munkájáról 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
   Civil szervezetek vezetıi 
  2. Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
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  3. 2008. évi költségvetési koncepció elıterjesztése 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

  4.  Lakbér rendelet módosítása 
  Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
  5. Egyebek. 

a) A Kisfaludy Károly ÁMK alapító okiratának módosítása 
b) Az új iskolára vonatkozó határozat meghozatala a benyújtandó pályázathoz 
c) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi 

intézményrendszer átszervezésére vonatkozó testületi határozat meghozatala 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a napirendi pontok elıtt kerül sor a Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı 
Bizottság új tagjának, Erıs Lászlónénak eskütételére. Kéri, álljanak fel. Felkéri Erıs 
Lászlónét mondja utána az eskü szövegét. Eskü letételét követıen sok sikert kíván az újonnan 
megválasztott tagnak. 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓK A CIVIL SZERVEZETEK 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 
 „Együtt-Egymásért” Egyedül Élık És Nyugdíjas Klub Egyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy a civil szervezetek munkájáról összeállított tájékoztatókat írásban kiküldték. 
Felkéri Horváth Magdolnát az egyesület elnökét, hogy szóbeli kiegészítését - ha van - tegye 
meg. 
 
Horváth Magdolna: 
Elmondja, örömmel tájékoztatja a testületet arról, hogy az Országos Honlapíró versenyen I. 
helyezést értek el, az ünnepélyes számítógép átadásra az Európa Házban kerül sor. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 207/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Együtt-Egymásért” Egyedül Élık És 

Nyugdíjas Klub Egyesület beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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 Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Fúvószenekar tájékoztatóját is írásban megküldték a testületi tagoknak. Megkéri 
Steszli Tibor Urat, hogy kiegészítését tegye meg, ha van. 
 
Steszli Tibor: 
Köszöni a lehetıséget, kiegészítése nincsen. Szeretettel meghív mindenkit az ádventi 
koncertre. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
További kérdéseket, hozzászólásokat kér. 
 
Ackermann László alpolgármester: 
Örül, hogy szép számban megjelentek a civil szervezetek képviselıi a mai ülésen. Örül a szép 
beszámolóknak. Elmondja, városunkban szép számban mőködnek a civil szervezetek. Az 
önkormányzat nem tud túl sok támogatást nyújtani számukra, de úgy látja, hogy a civil 
szervezetek a pályázati lehetıségekkel élnek. Az elért eredményeik szépek, úgy érzi a 
városunkban mindenki megtalálja azt a civil szervezetet, amelyben tevékenykedhet. Irma 
néninek külön is gratulál. Mindenkinek további jó egészséget kíván. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 208/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 Téti Polgárır Egyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Téti Polgárırség beszámolója is kiküldésre került. Szinte minden rendezvényen 
részt vesznek. Megköszöni a munkájukat. 
Szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 209/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Polgárır Egyesület munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Téti Sokoró FC 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Sokoró FC beszámolója is írásban kiküldésre került. Megkérdezi az elnököt,  
van-e szóbeli kiegészítése az írásban kiküldött anyaghoz? 
 
Sima Károly: 
Elmondja, hogy a megyében 58 egyesületbıl 5. helyen áll Tét az igazolt játékosok 
tekintetében. 
 
Sándor Gábor képviselı: 
A Sportegyesülettel kapcsolatos kételyeit mondja el. Véleménye szerint a régi tartozásokat az 
egyesületnek rendeznie kell. A gazdálkodásban vannak hiányosságok. 
 
Sima Károly: 
Ígéretet tesz, hogy a régi edzınek a tartozását, 170.- eFt-ot rendezik. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Hiányolja, hogy a beszámoló nincsen aláírva. A Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı Bizottsági 
ülésre meghívja az elnök urat, mert vannak megbeszélni valók. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
 210/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Sokoró FC beszámolóját 

elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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 Téti Kézilabda Sportegyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Kézilabda Egyesület beszámolója is írásban kiküldésre került. Kérdezi az 
elnököt, van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Bakos Gábor: 
Hozzászólásában megköszöni a támogatást. Kérése, hogy továbbra is díjmentesen tudják 
használni a tornatermet. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Elmondja, a tornacsarnok vállalkozásba van kiadva. Minden civil szervezettel egyeztetni 
kellene. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Elmondja, a tornacsarnok 3 évi idıtartamra van kiadva. További engedményeket nem tud 
tenni a civil szervezeteknek. 
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Véleménye szerint támogatni kell a civil szervezeteket, de vizsgálni kell az önkormányzat 
érdekeit is. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Véleménye szerint a 3 nap (Majorette Bál, Családi Est, Zenész Bál) kevés, amiért nem kell 
fizetni, mivel 1 nap alatt nincs lehetıség a visszapakolásra. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 211/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Kézilabda Sportegyesület 

beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Téti Cukorbeteg Klub 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Cukorbeteg Klub beszámolója is kiküldésre került. Hozzászólás nem lévén 
szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 212/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Cukorbeteg Klub beszámolóját 

elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a „Csillagfény” Majorette Egyesület beszámolóját is kiküldték. Kéri az egyesület 
vezetıjét, tegye meg kiegészítését, hozzászólását. 
 
Czifrik Sarolta: 
Megköszöni a támogatást. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 213/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 

beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója is írásban kiküldésre került. 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 214/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti 

Csoportjának beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Tét Város Tőzoltó Egyesülete 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Tőzoltó Egyesület beszámolóját is megkapták a képviselık írásban. 
 
Varga Miklós Zsolt: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, hogy Rábaszentmihály is szeretne szerzıdést kötni a Téti Tőzoltósággal. 
Szavazást rendel el a beszámolóval kapcsolatosan. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 215/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Tőzoltó Egyesületének 

munkájáról készített beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 Téti Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Hagyományırzı Egyesület írásos anyagát is szintén megkapták a képviselık. Az 
egyesület képviselıjének ad lehetıséget a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 
 
Kováts Zsuzsanna: 
Nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 216/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Hagyományırzı Közhasznú 

Egyesület munkájáról készített beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Nyugdíjas Klub írásos anyagát szintén megkapta a testület. A Klub vezetıjének 
ad lehetıséget a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 
 
Balassa Dezsıné: 
Mindent megköszön a Nyugdíjas Klub nevében, mind az iskolának, mind az 
önkormányzatnak. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 217/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub 

beszámolóját elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a sok civil szervezet munkájában sok ember munkáját dicséri. Szegényebb lenne a 
település nélkülük. A legfiatalabbaktól a legidısebbekig mindenki megtalálhatja azt, 
amelyben szeretne tevékenykedni. Mindenkinek köszöni a munkáját. Békés, boldog 
karácsonyt kíván mindenkinek. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Elmondja, hogy egy évben meghallgatják a civil szervezetek beszámolóját a SzMSz szerint 
(3/1 melléklet). A civil szervezetek vezetıinek tanácskozási jogot biztosítunk. Kéri a civil 
szervezet számára is küldjön meghívót a hivatal az ülésekre. A koncepcióban kevesebb pénzt 
biztosítunk. Mindenkinek jó egészséget, kitartást kíván. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
A legfiatalabb egyesületet, a Dalárdát dicséri. Örül neki, hogy létrejött ez az egyesület. 
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Kereszt Kálmán képviselı: 
Köszöni a biztatást. 
 
 

Sándor Gábor képviselı úr 1610 órakor távozik az ülésrıl. 
 

1610 órától 1620 óráig szünet. 
 

 
2. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT ¾ ÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Felkéri Rendes Róbertnét ismertesse a Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı Bizottság javaslatát. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı Bizottság az önkormányzat ¾ évi pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kéri a hozzászólásokat. Javasolja a ¾ éves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra. 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 218/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat ¾ éves pénzügyi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót (önkormányzatit, iskolait) elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A ¾ éves pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámolók (önkormányzati, iskolai) a 
jegyzıkönyv mellékletét képezik. 

 
 
3. 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ELİTERJESZTÉSE 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, a Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı Bizottság megtárgyalta a 2008. évi koncepciót, 
kéri az elnök asszonyt, ismertesse a bizottsági véleményt. 
Mielıtt elnök asszony ismertetné a bizottsági véleményt, ismerteti Újvári Ferenc és társai 
ügyében keletkezett iratot. 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 219/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Újvári Ferenc és társai tulajdonát 
képezı 266 hrsz.-ú belterületet – a fent nevezett kérelmére – Tét Város Önkormányzat 
(9100 Tét, Fı u. 88.) részére könyv szerinti értéken: 130.380,- (azaz: százharmincezer-
háromszáznyolcvan) forintos vételáron megveszi. A 2008. évi költségvetésében a 
Képviselı-testület a fenti összeget biztosítja. 
Amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy igényt tart a fent említett 
földrészletre, úgy a nevezetteket a döntésrıl értesítse, továbbá, hogy a fentieknek 
megfelelıen megszövegezett adás-vételiszerzıdést írja alá. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 
Újvári Ferenc és társai ügyében keletkezett elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 

 

Rendes Róbertné képviselı: 
A 2008. évi koncepciót elfogadásra javasolja, azzal hogy a tagintézményekre vonatkozóan 
részletes, megalapozott megállapodást kössenek. Javasolja a bizottság a hiány csökkentését. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az utóbbi idıben a tagintézményekkel kapcsolatos fizetési hajlandóság javul. Inkasszálási 
lehetıség adott részünkre. A Többcélú Kistérségi Társulási ülésen a MEPI-nek megbízást 
adtak arra, hogy a tagintézmények fenntartása, hogy lenne kedvezıbb. 
 
Ackermann László alpolgármester: 
Elmondja, a koncepció összeállítása a jegyzı feladata. A gazdálkodás biztonságáért a 
képviselı-testület felel. Ezek még csak sarokszámok. A forráshiány magas, mérsékelni kell. A 
civil szervezetek ez évi támogatását remélhetıleg biztosítani tudjuk. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökeként ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint a jelenlegi Városgazdálkodási csoport tovább üzemeljen. Javasolja a koncepció 
kiadási oldalát 1.030.- eFt-tal megemelni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A koncepcióval kapcsolatosan szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 220/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési koncepciójának kiadási oldalát 1.160.- eFt-tal megemeli, ebben a 
formában elfogadásra javasolja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 
A 2008. évi költségvetési koncepció (önkormányzati, iskolai) a jegyzıkönyv mellékletét 
képezik. 
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4. LAKBÉR RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Felkéri a Pénzügyi-Gazdasági és Ellenırzı Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

18/2007. (XI. 29.) rendelet 
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérıl, a külön szolgáltatási 
díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati tulajdonú lakások 
bérletérıl, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésérıl 
szóló 11/2007. (VII. 4.) rendelet módosításáról. 

 
Elıterjesztés, 18/2007. (XI. 29.) rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 

 
 
5. EGYEBEK 
 

a.) A Kisfaludy Károly ÁMK alapító okiratának módosítása 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az igazgató úr eljuttatta hozzánk módosítási kérelmét. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A pályázat miatt szükséges a módosítás. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Kéri az alapító okirat ne kerüljön ilyen gyakran módosításra. Figyelmeztet a közoktatái 
törvény rendelkezésére. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
 221/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete új alapító okirat elfogadásáról dönt. 
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KISFALUDY KÁROLY 
ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
I. Általános rendelkezések 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 96. § (1) és (2) 
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5), 90. § (1), 102. § 
(2) bekezdése, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §-ában meghatározott ellátási 
kötelezettség teljesítése érdekében Tét Város Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
közoktatási intézményt (továbbiakban intézmény) alapít 2007. szeptember 1-ei 
hatállyal. 

 
  1. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ 
 
  2. Az intézmény neve: Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ 
 
  A tagintézmények neve: 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Bölcsıde, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda,  
   Gyırszemere 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola, Gyırszemere 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és  
   Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Széchenyi István Általános  
   Iskolája, Mórichida 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Zeneiskola, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Városi Könyvtár, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Egységes Gyógypedagógiai 
   Módszertani Intézmény, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Egységes Pedagógiai 
   Szakszolgálat, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Helytörténeti Győjtemény, Tét 
 
  3.  OM azonosító: 030614 
 
  4. Székhelye: 9100 Tét, Debrecen u. 3.   
  Telephelyei: 9100 Tét, Gyıri u. 2. 
   9100 Tét, Fı u. 117. 
   9100 Tét, Debrecen u. 1. 
   9100 Tét, Fı u. 80. 
   9136 Rábacsécsény, Petıfi út 33. 
   9121 Gyırszemere, Fı u. 27. 
   9121 Gyırszemere, Fı u. 23. 
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   9121 Gyırszemere, Fı u. 25. 
   9131 Mórichida, Béke u. 21. 
   9143 Enese, Petıfi Sándor u. 24. 
 
  5. Az intézmény mőködési területe: Tét város, Rábacsécsény, Mórichida, Enese, 

Mérges, Kisbabot, Rábaszentmiklós, Árpás, Gyırszemere községek közigazgatási 
területe, a módszertani intézmény tekintetében a tagintézmények által lefedett 
terület. 

 
  6. Az intézmény körbélyegzı lenyomata: a Magyar Köztársaság címere, a “Kisfaludy 

Károly Általános Mővelıdési Központ Tét” körfelirattal 
 
  7. Az alapító neve: Tét Város Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás 
 
  Az alapító címe: 9100 Tét, Fı u. 88. 
 
  8. A fenntartó neve: Tét Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, 
 
  A fenntartó címe: 9100 Tét, Fı u. 88. 
 
  9.  Felügyeleti szerve: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete,  
   Rábacsécsény Község Képviselı-testülete 
   Gyırszemere Község Képviselı-testülete 
   Árpás Község Képviselı-testülete 
   Mórichida Község Képviselı-testülete 
   Rábaszentmiklós Község Képviselı-testülete 
   Mérges Község Képviselı-testülete 
   Kisbabot Község Képviselı-testülete 
 
 10. Jogelıd: Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
         Általános Iskola, Gyırszemere 
         Napközi otthonos Óvoda, Gyırszemere 
         Széchenyi István Általános Iskola, Mórichida 
 

Az intézmény Tét Város és Rábacsécsény, Gyırszemere, Árpás, Mórichida, 
Rábaszentmiklós, Mérges, Kisbabot Községek Önkormányzatának felügyelete alatt 
mőködı többcélú helyi önkormányzati nevelı-oktató intézmény. Az általános 
mővelıdési központ jogi személy. 

 
 

II. Az általános mővelıdési központ mőködése 
 

Az általános mővelıdési központ igazgatóból, igazgatótanácsból, nevelıtestületbıl és 
a nevelı-oktató munkát közvetlenül és közvetve segítı közalkalmazottakból áll. Az 
igazgató a nevelıtestület tagja. 
Az általános mővelıdési központ igazgatóját nyilvános pályázat útján Tét Város 
Képviselı-testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az 
igazgató magasabb vezetı beosztású közalkalmazott. Az általános mővelıdési központ 
többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 
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Az általános mővelıdési központ közoktatási, közmővelıdési, alapfokú 
mővészetoktatási feladatait az egymással együttmőködı, tevékenységüket 
összehangoló intézményegységgel látja el. 

 
Intézményegységei: 

 Bölcsıde 
 Óvoda (Tét, Gyırszemere) 
 Általános iskola (Tét, Gyırszemere, Mórichida, Rábacsécsény) 
 Alapfokú mővészetoktatási intézmény (Rábacsécsény) 
 Zeneiskola (Tét) 
 Közmővelıdési egység (Tét) 
 Nyilvános könyvtár (Tét) 
 Helytörténeti győjtemény (Tét) 
 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Tét) 
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Tét) 

 
A szervezeti és szakmai tekintetben, önálló intézményegységekben vezetıi megbízást 
az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetıi 
megbízásához szükséges feltételekkel. Az intézményegység-vezetık megbízása a 
hatályos jogszabályok alapján történik. 
Az intézményegység-vezetık vezetı beosztású közalkalmazottak. 

 
Az általános mővelıdési központban a nevelés és oktatás pedagógiai-mővelıdési 
program szerint folyik. A programok a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. 

 
A téti óvodai egység férıhelyeinek száma: 150, az indítható csoportok száma 
legfeljebb 6. Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység 
sajátos nevelési igényő tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda 
nyitva tartásáról a szervezeti és mőködési szabályzatban kell intézkedni. 

 
A gyırszemerei óvodai egység férıhelyeinek száma: 75, az indítható csoportok száma 
legfeljebb 3. Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység 
sajátos nevelési igényő tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda 
nyitva tartásáról a szervezeti és mőködési szabályzatban kell intézkedni. 

 
Az általános iskolai egység 8 évfolyamot mőködtethet. Az általános iskolai egységbe 
(1-8 évfolyamon) felvehetı tanulók száma legfeljebb 1090 fı. 

 
Székhelyiskola: Tét (1-8. évfolyam) 
Tagiskolák: Gyırszemere (1-8. évfolyam), Rábacsécsény (1-8. évfolyam), Mórichida 
(1-6. évfolyam). 
Feladatuk: 
Az általános iskolai nevelés, oktatás biztosítása, tehetséggondozás, képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés, a cigány etnikumhoz tartozó tanulók oktatása 
a külön jogszabályban megfogalmazottak alapján, enyhe fokban értelmi fogyatékos 
tanulók oktatása, napközi otthonos, tanulószobai ellátás, szervezett iskolai intézményi 
étkeztetés, mindennapos testedzés biztosítása, bejáró gyerekek ellátása. Emelt szintő 
oktatás biztosítása magyar nyelv és irodalom, matematika és testnevelés tantárgyból, 
valamint alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása a Pedagógiai Programban 
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foglaltak szerint („Dalton terv”). Diáksport, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátása. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása. 

 
A nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése 
önálló, speciális csoportokban és integrált formában is történhet. 

 
A Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ rábacsécsényi tagintézménye 
alapfokú mővészetoktatást is folytat.  

 
Telephelyei:  
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (9136 Rábacsécsény, Petıfi u. 33. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Széchenyi István Általános Iskola 
(9131 Mórichida, Béke u. 21.) 
Általános Iskola, Enese (9143 Enese, Petıfi u. 24.) 

 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Zeneiskola 
Telephelyei: Tét, Debrecen u. 3. 

   Tét, Gyıri u. 2. 
   Tét, Fı u. 80. 

 
Mővészetoktatás (Tét, Rábacsécsény) felmenı rendszerben 1-12 évfolyamon max. 312 
tanuló. 
Az alapfokú mővészetoktatás 1-12 évfolyamon folyhat zenemővészeti, táncmővészeti 
és képzımővészeti ágakon. 

 � Zenemővészeti ágon mőködı tanszakok: 
Szintetizátor (10 fı), zongora (30 fı, 2 csoport), citera (30 fı, 2 csoport), 
furulya (30 fı, 2 csoport), fuvola (4 fı), klarinét (14 fı) , szaxofon (2 fı), kürt 
(4 fı), trombita (15 fı), tenorkürt (6 fı), harsona (3 fı), tuba (4 fı), ütı (5 fı). 

 � Táncmővészeti ágon mőködı tanszakok: 
Néptánc (45fı, 3 csoport), társastánc (15fı, 1 csoport), modern tánc (30 fı, 2 
csoport) 

 � Képzımővészeti ágon mőködı tanszakok: összesen: 65fı 
grafika, festészet, ötvös-tőzzománc, textilmővészet, kézmőves 

 
Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladata: gyógypedagógiai 
tanácsadás, logopédiai ellátás; fejlesztı felkészítés; utazó gyógypedagógiai szolgálat; 
szakmai szolgáltatások: szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógusképzés, 
továbbképzés, önképzés, tanulók, szülık tájékoztató tanácsadó szolgálata, speciális 
pedagógiai segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak. 

 
Egységes pedagógiai szakszolgálat feladata: logopédiai ellátás, nyelv- és 
beszédfejlesztés; gyógytestnevelés, konduktív pedagógiai ellátás, a többségi 
óvodáskorú gyermekek és iskolás tanulók körében, valamint a sajátos nevelési igényő 
gyerekek egyéni és csoportos speciális terápiás fejlesztése, iskolára felkészítése, 
integrált nevelés-oktatásban részesülı sajátos nevelési igényő gyermekeknek speciális 
pedagógiai segítségnyújtás, pályairányítás segítése. 
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A közmővelıdési egység közremőködik a felnıtt lakosság, a gyermek és ifjúsági 
korosztály számára a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és 
létrehozásában, mővelıdési igények felkeltésében és kielégítésében. Tét város 
gazdasági, társadalmi adottságainak megfelelıen a spontán és az intézményes hatások 
figyelembevételével segíti a személyiség fejlıdését, hogy megfelelhessen különbözı 
társadalmi szerepeinek. 

 
Az általános mővelıdési központ nyilvános könyvtárt mőködtet, amelynek feladata, 
hogy győjteményét folyamatosan fejlessze, feltárja, megırizze, gondozza és 
rendelkezésre bocsássa, tájékoztasson a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítsa más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését, részt vegyen a könyvtárak közötti dokumentum – és 
információcserében. Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 

 
Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát az intézmény igazgatója készíti el 
és a szakalkalmazotti testület fogadja el. 
A szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá, amelyet az alapító 
okirat életbe lépése után három hónapon belül kell benyújtani. 

 
 

III. Az általános mővelıdési központ feladatai 
 

Az intézmény alapfeladata (szakfeladat szerint) 
 

TEÁOR szám: 80.10 Alapfokú oktatás 
 80121-4 Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Felvehetı tanulólétszám tagintézményenként: 
 

 Település Csoportok száma Felvehetı létszám  Összesen 
  1.-4. oszt.-ban   /fı/ 

Tét    8   168 
Gyırszemere   4     84 
Mórichida   2     42 
Rábacsécsény   2     42 
Összesen:            16   336      336 
 
 
  Csoportok száma Felvehetı létszám 
  5.-8. oszt.-ban   /fı/ 

Tét    8   184 
Gyırszemere   5   115 
Mórichida (5.-6.)   2     46 
Rábacsécsény   4     92 

 Összesen:            19   437      437 
 
80131-3 - Alapfokú mővészetoktatás; 
 

• zeneiskolai tagozat 
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Tanszakok megnevezése:  szintetizátor, zongora, citera, furulya fuvola, 
klarinét, szaxofon, kürt, trombita, tenorkürt, harsona, 
tuba, ütı. 

 Felvehetı maximális tanulólétszám: 157 fı 

• Táncmővészeti tagozat 
Tanszakok megnevezése: néptánc, társastánc, modern tánc 

 Felvehetı maximális tanulólétszám: 90 fı 

• Képzımővészeti tagozat 
Tanszakok megnevezése:  grafika, festészet, ötvös-tőzzománc, textil mővészet, 

kézmőves 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 65 fı 
80122-5 -Sajátos Nevelési Igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása 
 - Tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása. 
 - Logopédiai tevékenység a beszéd - és nyelvi fejlıdésben akadályozottak, a 

tanulási zavarral, tartós tanulási nehézséggel küzdı gyermekek speciális 
fejlesztése, valamint, akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésnek tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 

 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 1-4 o.-ban 13 fı 
      5-8 o.-ban 15 fı 
 
80511-3 Napköziotthonos és tanulószobai ellátás 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 
 napközi: 8 csop. x 26 fı= 208 fı 
 tanulószoba: 5 csop. x 30 fı= 150 fı 
 
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
 Felvehetı maximális gyermeklétszám: 6 x 25 fı = 150 fı 
          3 x 25 fı =  75 fı 
 
80112-6 Sajátos Nevelési Igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 

a  Sajátos Nevelési Igényő gyermekek körébıl: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók 
vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı gyermekek integrált óvodai nevelése az illetékes 
szakbizottság szakvéleménye és javaslata alapján 
- A beszéd- és nyelvi fejlıdésben akadályozottak logopédiai fejlesztése 

80521-2 Egységes pedagógiai szakszolgálat 
85321-3 Bölcsıdei ellátás TEÁOR szám: 85.31 
 Felvehetı maximális gyermeklétszám: 12 fı 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgálat 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
92181-5 Közösségi - mővelıdési tevékenység 
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92312-7 Könyvtári tevékenység 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 

 
Az általános mővelıdési központ vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

IV. Kiegészítı tevékenysége 
 

Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben 
lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználását célzó szolgáltatások 
nyújtása térítés ellenében. 

 TEÁOR szám: 80.42 
 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 
 

V. Az intézmény gazdálkodása 

a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggı jogosítványok 
 

Az intézmény feladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a 132, 133, 138/2, 
139/2, 140/2 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 3. szám, a 180 helyrajzi 
számon nyilvántartott Tét, Gyıri u. 2. szám, a 195/1 helyrajzi számon nyilvántartott 
Tét, Fı u. 117. szám, a 134 és 136 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 1. 
szám a 128 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Fı u. 80. szám alatti ingatlanokat és 
épületeket. 

 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mőködtetése és vagyona a társulási 
szerzıdésben kerül megfogalmazásra. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ gyırszemerei Napköziotthonos 
Óvoda és Általános Iskola mőködtetése és vagyona a társulási szerzıdésben kerül 
megfogalmazásra. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ mórichidai Széchenyi István 
Általános Iskola mőködtetése és vagyona a társulási szerzıdésben kerül 
megfogalmazásra. 

 
Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási 
törvényben (1992. évi XXXVIII. törvény) és végrehajtási rendeletben, valamint az 
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása 
érdekében. 
Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az általános mővelıdési központ önálló bankszámlával rendelkezik. 
A költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Kisfaludy Károly 
Általános Mővelıdési Központ látja el. 
Az intézményegységek közötti munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét külön 
megállapodás tartalmazza. 
A KKÁMK igazgatója gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 

 
Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl, 
munkaterv alapján látja el. 
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Az általános mővelıdési központ költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja 
meg. 

 
 

VI. A költségvetési szerv megszőnésére vonatkozó szabályok 
 

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. LXXIX. törvény és 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény vonatkozó rendelkezései. 

 
 

VII. Záró rendelkezések 
 

Az alapító okirat Tét Város Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007. év. 
november hó 28. napjával lép életbe. 

Az alapító okiratot Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 221/2007. (XI. 28 .) 
határozatával jóváhagyta. 

Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg Tét Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 124/2007. (VIII. 31.) határozatával elfogadott alapító okirat és 
a 199/2007. (XI. 15.) határozattal módosított alapító okirat hatályát veszti.  

A testület felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert az alapító okirat aláírására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
Határidı: Azonnal 
 
A 14-37/2007. számon iktatott kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 

 
 

b.) Az új iskolára vonatkozó határozat meghozatala a benyújtandó 
pályázathoz 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatot. Régi vágya a településnek, hogy egy helyen legyen az iskola. 
4 évvel ezelıtt már pályáztak rá. Eddig 130 pályázó van, akkor nyerünk, ha jó, és összetett 
lesz a pályázat. 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 222/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Integrált oktatás, nevelés 
infrastrukturális alapjainak megteremtése Téten, valamint a kistérségi központi 
szerepbıl fakadó szolgáltatások fejlesztése - általános iskola bıvítés, korszerősítés” 
címő pályázat NYDOP -2007-5-3-1/2F intézkedésre történı benyújtásáról dönt. 
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 A beruházás összköltségvetése bruttó 420.000.000.- Ft, melybıl az EU finanszírozás 
378.000.000.- Ft (90%), a hazai finanszírozás 42.000.000.- Ft (10%). A saját forrás 
42.000.000.- Ft, az igényelt EU támogatás 378.000.000.- Ft. Tét Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete költségvetési rendeletében saját erıként 2008. évben 20.000.000.- 
Ft-ot, 2009. évben 22.000.000.- Ft-ot biztosít. 

 
 A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

gondoskodjon. Elnyert pályázat esetén a szerzıdés aláírását követıen 25% elıleg 
lehívható. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
   Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 

c.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi 
intézményrendszer átszervezésére vonatkozó testületi határozat 
meghozatala 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismerteti a kérelmet. Kéri a testület hozzájárulását. 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 223/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Gyır-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat által fenntartott 01/2056-2/2007. levél szerinti 
gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezéséhez. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a testület döntésérıl a 
Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. 
Felelıs:  Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 Az 5058/2007. számon iktatott kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Kéri az igazgatási szünetet a testülettıl 2007. december 22-tıl 2007. december 29-ig. 
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Nincs értelme ügyeletet tartani. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Egyetért. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Ki kell írni sürgıs esetben, kit lehet hívni. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 224/2007. (XI. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Polgármesteri Hivatalnál és 
egységesen Okmányirodánál, Gyámhivatalnál engedélyezi az igazgatási szünetet 2007. 
december 22-tıl 2007. december 29-ig azzal, hogy elérhetıséget biztosítani kell 
sürgıs esetben.   
Felelıs:  Szabó Ferenc polgármester 
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, a munkát. Egyéb hozzászólás, felvetés nem lévén a nyilvános ülést 
1700 órakor bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Szabó Ferenc      Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester            jegyzı 

 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 

Kereszt Kálmán      Lang Ferenc 
képviselı       képviselı 


