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J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 
 

Készült:  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2008. május 21-én 1600 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 

Baranyai Zoltán, Bakos Gábor, Boros Zoltán, Böröczki Kálmán, 
Borsó László Tamás, Kereszt Kálmán,  
Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık 

 
 
Távol vannak: Ackermann László, Nagy Ottó László képviselık 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:  Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı 
 
 
Meghívottak részérıl:   
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Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 10 képviselı megjelent, a 
nyilvános ülést megnyitja.  
 
 
 
Nyilvános ülés napirendi pontjai: 
 
1. A „Téglavetı” ügyének megtárgyalása. 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatja képviselı társait a nyílt ülés napirendi pontjairól. Kíván –e valamelyik 
képviselı társam a napi rendi pontok közé valamit felvenni? Nemleges választ 
követıen, szavazást rendel el. 
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 99/2008. (V. 21.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. május 21-i nyilvános ülés 

napirendi pontjait elfogadja. 
 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Azonnal 
 
 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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1) A „TÉGLAVETİ” ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elızményekrıl szeretném elmondani, hogy számos levelet kaptunk már különféle 
egyesületektıl. Az elsı leveleket a Téti Természetvédelmi Egyesülettıl kaptuk, utána 
kérdeztem tılük, hogy ez az egyesület be van –e jegyezve? Erre válaszként kaptunk 
egy kb. 600 aláírást tartalmazó tiltakozó levelet, de ezt már a Tét Egészséges Életmód 
és Testedzı Egyesülettıl. 
Mindenképpen megoldást kellene találni a felmerült problémára, mert a sajtó aktív 
munkájának köszönhetıen sajnos egyre mélyebb a szakadék az önkormányzat és a 
Zrínyi utcai lakosok között. Sajnos odáig fajult a dolog, hogy a találgatások és a 
félrevezetések már elhatalmasodtak az egész városban.  
Javaslatom, hogy fel kell állítanunk egy tárgyaló bizottságot, akik tárgyalnak a 
lakosokkal, próbálnak egyességre jutni velük, jobb belátásra téríteni ıket!  
Félek attól, hogy ez a vagdalódzó vita Tét város kárára megy.  
2008. május 10.-én lehetısége lett volna a kétkedı lakosoknak eljönni velünk ingyen 
Celldömölkre, ahol már egy használatbavételi engedéllyel rendelkezı hulladékudvar, 
komposztálló és átrakóállomás van. Itt készítettünk videofilmet is – ezt a filmet a 
kábeltévében minden nap meg lehet tekinteni – amit javaslom, hogy kezdjük el nézni, 
és közben kiegészíthetjük javaslatokkal, hozzászólásokkal. 
 
 
Celldömölkön 2008. május 10.-én készült tanulmányúton készült kb. 1 órás 
tanulmányfilmet, megtekintették a jelenlevık. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Mint a filmen is láttuk ezt a beruházást, teljesen rendben van. A celldömölki 
komplexum is egy régi illegálisan mőködı szeméttelep rekultivációjára épült.  
Jelenleg csak rekultivációra az állam nem ad pénz, teljesen jogosan, mert miután 
megtisztítanánk a területet utána csak egy ember vinné oda újra a szemetét és 
ugyanúgy folytatódna az egész folyamat és arra jutnánk a végén, hogy szinte semmi 
sem történt.  
Különbségeket lehet felfedezni a celldömölki és a tétre tervezett építmények között. A 
Tétre tervezett rendszer modernebb lesz, mint a celldömölki. Celldömölkön 
hulladékudvar, komposztálló és átrakóállomás van, Téten „csak” átrakóállomás és 
hulladékudvar szerepel a tervekben. Az átrakóállomás azt takarja, hogy egy fizikai 
tömörítés történne Téten, hogy egyszerőbb legyen innen a továbbszállítás a központi 
komposztálló telepre Gyır-Sashegyre.  
A megvalósítandó hulladékudvar Téten veszélyes hulladékot is tud majd fogadni. A 
celldömölki hulladékudvaron nincs lehetıség építési törmelék elhelyezésére, de nálunk 
erre is lehetıség nyílna. Úgy gondolom ezzel jelentısen megkönnyítenénk a fiatal 
házaspárok életét, építkezését.  
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Csete Árpádné jelenlévı téti lakos kér és kap szót:  
A kapott szórólappal világosabb lett számomra, hogy mi is fog itt megvalósulni. De 
még mindig rengeteg kétkedı ember van városunkban! Sokszor hallom az utcán, hogy 
„biztos, hogy nem az fog megvalósulni, amit mondanak!” Azt is hallottam, hogy 
fejenként 29 E Ft-ot kell fizetni minden téti lakosnak.  
Szeretnék arra is rákérdezni, hogy hallottam olyan híreket, hogy valaki felveszi az 
ápolási díjat, pedig nem is járna neki! 
A „Help”-es autókkal kapcsolatban kérdezem, hogy miért állnak sokszor a bolt vagy a 
templom elıtt, én úgy tudom az nem saját használatra van!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A kétkedıknek azt tudom mondani, hogy ezt a pályázati pénzt nem adják könnyen. 
Elsı körben Brüsszelben döntik el, hogy adnak –e erre pénzt, vagy nem. Mivel 
Európai Uniós támogatásból valósulna meg, ezért természetesen az ottani ellenırzı 
szerveknek kell megfelelni. Második körben meg kell felelni a magyar 
jogszabályoknak, amik sokszor szigorúbbak, mint az Európai Uniós jogszabályok, 
mert ez EU jogharmonizáció következtében átvettük az EU-s szintő jogszabályokat, de 
ami a mi törvényeinkben, rendeleteinkben szigorúbb szabályokat írtak elı, azok 
megmaradt a jogharmonizáció után is. Így alakultak ki a mai jogszabályok és így 
fordulhat elı, hogy sok helyen a magyar jogszabályok szigorúbbak, mint az Európai 
Unió többi tagállamában. Úgy gondolom ezek után, nem lehet kételkedni abban, hogy 
a tervezett beruházás teljes mértékben környezetbarát, lakosságbarát és a magyar 
hatályos jogszabályoknak megfelelı lesz. 
A 29 E Ft, az azt jelenti, hogy jelen pénzügyi viszonyok között 116 millió Ft lenne a 
Téglavetı teljes rekultivációja. A 29 E Ft az úgy jön ki, ha elosztom Tét lakosságával 
ezt az összeget! Csak azért említettem ezt így, hogy mindenki számára „kézzel 
foghatóbb” legyen ez a beruházás, hogy mindenkinek ennyivel kellene hozzájárulni! 
Az ápolási díjjal kapcsolatos kérdés megválaszolási lehetıségét, átadom Kereszt 
Kálmán képviselı társamnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 
 
 
 
Kereszt Kálmán a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Tényleg a tudomásunkra jutott ez a kellemetlen helyzet, hogy olyan kap ápolási díjat, 
akinek nem jár. Ahogy tudomásunkra jutott már ki is mentünk a helyszínre és mivel 
igazolták a látottak, hogy nincs jelen az ápoló, ezért a juttatást azonnali hatállyal 
megvontuk tıle! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A „Help”-es autóról sajnos nem tudok nyilatkozni, mert nem önkormányzati 
fenntartásban vannak!  
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Csete Árpádné jelenlévı téti lakos kér és kap szót:  
Ki ellenırzi ezeket az autókat? 
 
 
Baranyai Zoltán képviselı:  
Ezeken az autókon én is szolgálatot teljesítek. Nagyon sokan ellenıriznek minket! 
Minden autóban van úgy nevezett GPS-rendszer, amivel pontosan be tudják mérni, 
hogy merre jár az autó. Ezt meg tudják nézni Budapesten is és az itteni 
bázisközpontban is. Minden egyes útról menet levelet kell vezetni, ezzel is bizonyítani 
kell, hogy ki hol járt! Arra a kérdésre, hogy miért áll az autó a templom elıtt, azt 
szeretném válaszolni, hogy ez egy 24 órás szolgálat. Készenlétben kell lenni mindig! 
Ha riasztást kapok a segélyhívó telefonon, akkor mennem kell, nem lehet pl. a 
templomból hazasétálni az autóért és utána menni, ezen ember életek múlhatnak! 
 
 
Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Azt gondolom, hogy megint azok nem jöttek el, akiknek itt kellene lenni, a legjobban 
érdekeltek ebben a témában a Zrínyi utcai lakosok! Azt szeretném kérdezni, hogy ezek 
az emberek miért nem tájékozódnak, miért nem vállalják fel nézeteiket? Miért nem 
jöttek el a kirándulásra?  
Úgy gondolom, hogy nekünk is azokhoz az eszközökhöz kell nyúlnunk, amivel ık 
támadtak minket! Ha kell a sajtóhoz, ha kell magasabb fórumokhoz! Reagáljunk az 
eseményekre! 
 
 
Borsó László képviselı: 
Sajnos nézem ezeket az aláírt tiltakozó íveket. Látom kettı családtagomat, akikben 
biztos vagyok, hogy nem tudják, hogy mit írtak alá! Mi itt nem azért ülünk, mert 
minket szeretni kell! Mi itt azért ülünk, mert minket megválasztottak, felruháztak 
minket a választó polgárok, hogy képviseljük az érdekeiket! 
 
 
Balassa Dezsıné jenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Nem elég szerintem a bizottság felállítása, akkor is ki kell küldeni még tájékoztató 
anyagot! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A Szülıföldem újságban is folyamatosan tájékoztatva voltak az emberek, csak nem 
olvasták el! Sajnos sok embernél rákérdeztem, hogy mit szól a múltkori 
szórólapunkhoz azt válaszolták, hogy nem is látták, mert ami nem újság, azt kidobják a 
kukába! Nem voltak az emberek megfelelıen tájékoztatva az eseményekrıl, ezt 
kifogásolták! Eddig csak a Zrínyi utcai lakosok hallatták a hangjukat, de úgy 
gondolom most már nekünk is lépnünk kell! Válaszoljunk nekik vissza, ha kell az İ 
módszereikkel! 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Ezért gondolom és javaslom azt, hogy hozzunk létre egy ad – hoc tárgyalóbizottságot 
és majd a bizottság tárgyal személyesen ezekkel az emberekkel! Javaslom a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 5 tagját, valamint Rendes Róbertné 
képviselıt és Dr. Kalmár Jánost, volt képviselıt, aki jó ismerıje a szeméttelep ügynek. 
El kell dönteni a megbeszélés idıpontját, és akkor kiküldjük a meghívót névre 
szólóan! 
Kérdezem képviselı társaimat, hogy egyetértenek a bizottsági tagok személyével, 
szeretnének más jelöltet állítani? 
Kérdezem a tárgyaló bizottság jelenlévı tagjait, hogy vállalják a tárgyalást? 
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Igen vállalom. 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Igen vállalom. 
 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Igen, vállalom. 
 
 
Zsolnai Ferenc:  
Természetesen elfogadja.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 100/2008. (V. 21.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete ad – hoc bizottságot hoz létre, 

melynek tagjai: a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjai /Boros 
Zoltán, Baranyai Zoltán, Lang Ferenc, Bánfi Lajos, Zsolnai Ferenc/, Rendes 
Róbertné képviselı és Dr. Kalmár János volt képviselı, téti lakos. 
 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Azonnal 
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Az Egészséges Életmód és Testedzı Egyesület által írt levél a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1800 
órakor bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
 
Szabó Ferenc       Takács Miklósné Dr. 
polgármester       aljegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 
Bakos Gábor      Baranyai Zoltán 
képviselı      képviselı 
 


