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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fı u. 88.

143-11/2008.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. június 24-én 1500 órakor kezdıdı
nyilvános 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, Bakos Gábor, Baranyai Zoltán,
Borsó László Tamás, Böröczki Kálmán
Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Nagy Ottó László,
Sándor Gábor képviselık

Távol vannak:

Boros Zoltán, Rendes Róbertné képviselık

Tanácskozási joggal vesz részt:

Meghívottak részérıl:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı

Unger Ferenc könyvvizsgáló
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı
Katona Istvánné KKÁMK gazdasági vezetı

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 10 képviselı megjelent, a
nyilvános ülést megnyitja. Boros Zoltán és Rendes Róbertné képviselık jelezték, hogy
nem tud jelen lenni a mai ülésen.
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Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról.
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
2. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
3. Kommunális hulladékszállítási díjjal összefüggésben rendelet módosítása
Elıadó: Takács Miklósné Dr. aljegyzı
4. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl és a
közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása
Elıadó: Takács Miklósné Dr. aljegyzı
5. Okmányiroda 2007 évi tevékenységérıl szóló tájékoztató megvitatása
Elıadó: Takács Miklósné Dr. aljegyzı
6. Rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet megalkotása és elfogadása
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
7. Könyvvizsgálói vélemény megvitatása a téti szennyvíz tisztítómő tulajdonjog
rendezése ügyében.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Átfogó jelentés Tét város Önkormányzat által 2007 évben végzett gyermekvédelmi
tevékenységrıl.
Elıadó: Bereczkiné. Dr. Kovács Piroska jegyzı
9. Munkaterv megvitatása és elfogadása.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
10. Folyószámla-hitel igénybevételérıl határozat meghozatala
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
11. Egyebek
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi!

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatja képviselı társait a nyilvános ülés napirendi pontjairól. A napirendi pontok
elfogadása elıtt kérem, hallgassuk meg Hajtó Péter rendezvényszervezı urat, mert már
huzamosabb ideje vár.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
115/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. június 24-ei nyilvános
ülés napirendi pontjainak elfogadása elıtt Hajtó Péter rendezvényszervezı
úrnak lehetıséget biztosít a 2008. évi városnappal kapcsolatos tájékoztatójának
megtartására.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Hajtó Péter rendezvényszervezı úrnak.
Hajtó Péter rendezvényszervezı:
Köszöni a szót, köszönti a Képviselı testületet. Tájékoztatja a jelenlévıket a 2008. évi
városnapra tervezett fellépıkrıl, programokról. Amiért most itt van, az az, hogy
probléma merült fel néhány vállalkozóval, akik már jelentkeztek nála, hogy
szeretnének árusítani a városnapon. Sajnos nem tetszett a vállalkozóknak, hogy
helypénzt kell fizetni a rendezvényen. Abban kéri a Képviselı testület segítségét, hogy
a megkötött szerzıdét egészítsék ki azzal a résszel, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévı Sportpálya ingatlant (hrsz.:1694/2) a rendezvény idıtartamára
átadják számára. Az állandó fellépık listáját is szeretném megkapni.
Borsó László képviselı
Az állandó fellépık listáját faxon átküldöm még a héten. Mi a teendı akkor, ha a tiltás
ellenére mégis kitelepül a vállalkozó?
Hajtó Péter rendezvényszervezı:
Az, az én problémám, egy biztonságvédelmi kft. jelen lesz az egész rendezvényen,
felügyeli a biztonságot.
Azt szeretném még közölni a Képviselı-testületnek, hogy jövıre lehetıség lehetne egy
kétnapos koncertsorozatra, ha vállalják Téten. Elsı nap Omega és Republik lépne fel,
második nap Lord meg Kárpátia.
Borsó László képviselı
A városnapi rendezvényt szeptemberben kiértékeli a Képviselı testület és ha
megfelelınek találja, az egész lebonyolítását, akkor visszatérünk erre a lehetıségre!
Véleményem szerint a városiasodásunkhoz ez is hozzátartozik!
Hajtó Péter rendezvényszervezı:
Köszöni a lehetıséget, elbúcsúzik.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve

5

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
116/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 81/2008. (IV. 29.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Tét Város Önkormányzat Képviselı testülete a 2008. évi városnapra történı
rendezvényszervezéssel kapcsolatos megállapodást – a melléklet szerint –
elfogadja. A Képviselı testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére. A téti Városi Napokon a 1694/2 és 1704 hrsz.-ú területen csak
Hajtó Péter ügyvezetı szervezıvel kötött területbérleti szerzıdés alapján lehet
vendéglátó egységnek, árusoknak, egyéb mutatványosoknak kitelepülni. Az
utolsó bekezdéssel az eredeti megállapodás módosításra kerül.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Értelem szerint
A 2008. évi városnapi programtervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatja képviselı társait a nyilvános ülés napirendi pontjairól. A 4. napirendi
pontot javasolom, vegyük le a mai ülésünkrıl, mert pontos adatok hiánya miatt nem
tudnánk egyértelmően dönteni ebben az ügyben. Kíván –e valamelyik képviselı
társam a napirendi pontok közé még valamit felvenni? Nemleges választ követıen,
szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. június 24-ei nyilvános
ülés napirendi pontjait elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. napirendi
pontot, „a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirıl és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosítása”
töröljék a mai napirendi pontok közül.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL.
Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az elsı napirendi pont anyagát. Kíván –e alaki
kiegészítést tenni, kérdést feltenni?
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
határozatokról” szóló tájékoztatót egyhangúan elfogadja.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

„Lejárt

határidejő

A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

2. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Második napirendi pontunk, az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
Tudomásom szerint évente kétszer lehet módosítani, az étkezési térítési díjakat. Ebben
az évben ezt a rendeletet még nem módosítottuk, ezért nincs akadálya, hogy ezt most
megtegyük. A változtatásra, emelésre azért van szükség, mert a nyersanyag árak
nagymértékben megnıttek! Kérdezem Katona Istvánnét a KKÁMK gazdasági
vezetıjét, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Katona Istvánné a KKÁMK gazdasági vezetıje:
Köszönöm szépen, nem szeretnék szóbeli kiegészítést tenni!

Szabó Ferenc polgármester:
Felmerülı kérdés, hozzászólás Képviselı társaimtól? Nemleges választ követıen
szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal megalkotja az étkezési térítési díjakról
szóló 5/2008. (VI. 25.) rendeletet.

A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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3. KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJJAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
A Kommunális hulladékszállítási díjat, mindig júniusban emeli az önkormányzat. Ez
sajnos ebben az évben sem lesz másként.
Ismerteti a változott díjakat, kérdés, hozzászólás, kiegészítés ebben a témában?
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal megalkotja a Tét Városában fizetendı
szemétszállítási díjakról (települési szilárd, biológiailag lebontható
hulladék, szelektív hulladék) szóló 6/2008. (VI. 25.) rendeletet.

A rendelet módosítás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

4.
OKMÁNYIRODA
2007
ÉVI
TÁJÉKOZTATÓ MEGVITATÁSA

TEVÉKENYSÉGÉRİL

SZÓLÓ

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társai az Okmányiroda munkájáról szóló beszámolót írásban megkapták.
Kérdezem, kíván –e Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı asszony szóbeli kiegészítést
tenni?

Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı:
Köszönöm szépen, nem szeretnék szóbeli kiegészítést tenni!

Kereszt Kálmán képviselı:
Javasolom az Okmányirodába a légkondicionáló gépet, mert voltam ezen a héten
kétszer is ügyet intézni, tényleg elviselhetetlen meleg van.

Ackermann László képviselı:
A beszámolót megfelelı, látom, sok a munka. Az ügyfelek elégedettsége a fontos
véleményem szerint, számos visszajelzést kaptam én is, mind pozitív volt. Az irattár is
fontos és a klíma beépítése is fontos! A mai világban úgy gondolom a kulturált
ügyintézéshez ez is hozzátartozik! Helyi vállalkozót bízzunk meg a munka
elvégzésével.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve
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Nagy Ottó László képviselı:
Nekem is csak jó tapasztalataim vannak az okmányirodával kapcsolatban. Én egy nagy
gondot látok már most, a kapacitás gondot! A kérdés az, hogy fel szeretnénk –e
fejlıdni városi szintre, tovább bıvítjük –e az okmányirodát személyzetileg,
színvonalában, mindenhogyan?!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Természetesen tudjuk, hogy kapacitási problémák vannak, a héten igényeltünk még
egy munkaállomást a BM-tıl, dolgozónk van, aki rendelkezik ezzel a végzettséggel.
Az irattár kb. 150 E Ft-al be van tervezve a költségvetésünkbe, folyamatban van a
kialakítása. Véleményem szerint az a legfontosabb, hogy az ügyfél, de a dolgozó is
szívesen jöjjön ügyet intézni, dolgozni.

Lang Ferenc képviselı:
Lassú a rendszer, nem kellene kicserélni a számítógépeket?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Nem a mi hálózati rendszerünk a lassú, hanem a BM központi rendszer a lassú. Ezeket
a gépeket mi nem cserélhetjük.
Szabó Ferenc polgármester:
A klímát kérem úgy felszerelni, hogy az esztétikailag ne rontsa el a szép házat!
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követın amennyiben nincsen, úgy szavazást
rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az „Okmányiroda 2007. évi
tevékenységérıl” szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja, a légkondicionáló
gépet beszerelheti a vállalkozó Mód Balázs, azzal a feltétellel, hogy az épület
esztétikai képét meg kell ırizni.
Felelıs:
Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı
Határidı: Azonnal

A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve

9

5. RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRİL
RENDELET MEGALKOTÁSA ÉS ELFOGADÁSA

SZÓLÓ

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Csak olyan rendeleteket helyezünk hatályon kívül, amiket már nem kell „hatályban
tartani”. Költségvetési és zárszámadási rendeletekrıl van szó, 2003. évtıl kezdıdıen,
2005. évig.

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

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal megalkotja a Rendeletek hatályon kívül
helyezésérıl szóló 7/2008. (VI. 25.) rendeletet.

6. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY MEGVITATÁSA A TÉTI SZENNYVÍZ
TISZTÍTÓMŐ TULAJDONJOG RENDEZÉSE ÜGYÉBEN.

Szabó Ferenc polgármester:
A szennyvíztisztítónk 1994 óta üzemel. 1996-ban kettıs tulajdonú lett a
szennyvíztisztító mő Tét és Gyömöre között. Csatlakozott hozzánk Kajárpéc, Felpéc és
Sokorópátka. Felpéc rendezte a közmő-hozzájárulását. A másik kettı településtıl
2000-2001-es évek folyamán sikerült behajtani a közmő-hozzájárulást, de akkor már
megtörtént az értékcsökkenése a szennyvíztisztító mőnek. 2003.-ban a megyei
önkormányzat lemondott a tulajdon jogáról, a lemondó határozatban csak Tét javára
mondott le. Sokorópátka azt mondja, hogy 10 millió forintot adott a megye annak
idején, ezt nem Tétnek adta, hanem mindenkinek! De ez így nem helyt álló, mert arra a
pénzre pályázni lehetett, amire Tét és Gyömöre pályázott! A viták sajnos már
elhatalmasodtak, Sokorópátka és Kajárpéc hajtja az igazát, ezért kértük meg a
könyvvizsgáló urat, hogy nézze át a papírokat, mi a teendı ebben a helyzetben. 1 évet
dolgozott a könyvvizsgáló úr ezen a témán, sajnos nem egyszerő a jó megoldást
megtalálni!
A könyvvizsgáló úr végsı javaslata az lett, hogy:
1. A téti szennyvíztisztítómő tulajdonjogának kérdésében Tét Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete,
valamint
Gyömöre
Község
Önkormányzata Képviselı-testülete döntsön.
2. A tulajdoni lapra jegyeztessék be Gyömöre Község Önkormányzat tulajdon
jogát.
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3. A Képviselı-testületi döntés elıtt jogi szakértı írásos véleményét is kérjék ki, a
használati jog és a tulajdoni jogokat illetıen.

Laki Gáborné pénzügyi csoport vezetıje:
Azt kérdezem, hogy vagyont hogyan lehet felosztani!? Tulajdonjog Tét és Gyömöre
között az rendben van. De ez a használati jog nem egészen tisztázott forma, mert a
számviteli törvény elismeri, de ezért beszámolót módosítani nem kellene, mert az
összeg maga nem számottevı! İk elkönyvelhetik, mint használati jog, de a
problémánk nem oldódik meg az amortizáció folytatódik, hozzájárulás nem érkezik!

Nagy Ottó László képviselı:
Mennyibe került a beruházás? Ezt a pénzt a két település, Tét és Gyömöre fizette?
Milyen címen fizettek bele pénzt a másik 3 település? Közmő-hozzájárulás, vagy
építési hozzájárulás, vagy mi? A szakértıtıl kapott anyagra támaszkodva rendezni kell
ezt a problémát. Úgy gondolja, a használati jog sem illeti meg Sokorópátkát,
Kajárpécet és Felpécet, mert mire fizették be ık azt a pénzt? A véleménye szerint
„csak” közmő-hozzájárulást fizettek, hogy ráköthessenek a szennyvíztisztítóra.

Szabó Ferenc polgármester:
Közmő-fejlesztési hozzájárulást fizettek.

Nagy Ottó László képviselı:
Milyen címen könyvelték le akkor, ezt a pénzt? Lakosságarányosan fizették a
hozzájárulást? A könyvvizsgáló úrnak az 1-2. pontjával egyetértek, de a 3. ponttal már
nem! Nem nekünk kell még drága szakértıket megfizetni, fizesse meg a Sokorópátka
meg a Kajárpéc, nekik fontos ez az egész, mi megtettük, amit megtehettünk!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Úgy került lekönyvelésre, mint pénzeszköz átadás, 2002-ben és 2003-ban is. Csak
szerzıdéseink nincsenek.

Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı:
A Pannon-Víz Zrt.-nek kellett volna befizetni, a tulajdonjog Tété, üzemeltetı a
Pannon-Víz Zrt. Bérleti díjat 2 évvel késıbb megosztotta Gyömöre és Tét között.

Szabó Ferenc polgármester:
Javasolom jogi szakértıvel átnézetni az anyagot!
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Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı:
Nincsenek dokumentumok, nélkülük egy szakértı sem tud reális tanácsokat adni.

Szabó Ferenc polgármester:
A gyömörei önkormányzattal kell felvenni a kapcsolatot és velük tisztázni a tulajdoni
viszonyokat. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
120/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Téti szennyvíztisztító mő
tulajdonjogának könnyvizsgálói felülvizsgálatáról” szóló beszámolót
egyhangúan elfogadja, Gyömöre Község Önkormányzata Képviselı-testületével
egyeztetni kell a tulajdonjog rendezésének ügyében és a tulajdoni lapra
jegyeztessék be megfelelı arányban, Gyömöre Község Önkormányzat tulajdon
jogát.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal

A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

7. ÁTFOGÓ JELENTÉS TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2007
ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRİL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták a tájékoztató anyagot, a Tét városában végzett
2007 évi gyermekvédelmi tevékenységrıl, kérdés, hozzászólás?

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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121/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tét Város Önkormányzat
2007. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységrıl” szóló átfogó jelentést
egyhangúan elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
A jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

8. MUNKATERV MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták a tájékoztató anyagot, mely tartalmazza
munkatervi javaslatot, az év elkövetkezı részére vetítve. Bereczkiné Dr. Kovács
Piroska jegyzı asszonytól kérdezem, hogy szeretne –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Nagy Ottó László képviselı úrral átbeszéltük a munkatervet, együtt készítettük.

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

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
122/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
elfogadásáról dönt.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

a

mellékelt

munkaterv

A munkaterv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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9.
FOLYÓSZÁMLA-HITEL
MEGHOZATALA

IGÉNYBEVÉTELÉRİL

HATÁROZAT

Szabó Ferenc polgármester:
A folyószámlahitel biztonságot jelent egy cég, vagy a mi esetünkben az önkormányzat
pénzügyi életében. Ez a legolcsóbb és legbiztonságosabb hitel konstrukció.

Laki Gáborné gazdasági csoportvezetı:
Nem használjuk fel ezt a hitelkeretet, csak ha mindenképpen szükség van rá, utoljára,
tavaly szeptemberben kellett igénybe venni.

Nagy Ottó László képviselı:
Mennyi hitele van most az önkormányzatnak?

Laki Gáborné gazdasági csoportvezetı:
Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak.

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

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
123/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
1.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete folyószámlahitel
igénybevételét rendeli el.
A mőködési hitel a bevétel – a kiadás eltolódásának áthidalása érdekében kerül
felvételre.
20.000.000.-Ft, azaz: húszmillió forint.
A hitel összege:
A hitel futamideje:
Egy év
Hitelfedezet:
Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget
vállal, hogy a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett
hitelt
és
járulékait
betervezi
és
jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel
valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori
helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt.-re történı
engedményezését.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit
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figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott korlátozások alá.
2.
Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelıs:
Határidı:

Szabó Ferenc polgármester
Azonnal

11. EGYEBEK

11/A. TÉT, ZRÍNYI UTCAI LAKOSOK PANASZÁVAL KAPCSOLATOS
TEENDİK MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
A civil szervezetek képviselıjével, Holbok Ferenc és Hujber Tibor urakkal voltunk a
héten, a KOMSZOL ügyvezetı igazgatójánál, Kovács Barnabás úrnál. Sajnos jó
hírekkel nem tudok szolgálni, mert Holbok Ferenc urat nem lehetett meggyızni arról,
hogy a tervezett létesítmény jó, modern, mindenkinek csak a javára válna, ha
megépülhetne. Az Európai Uniós elıírásainak megfelelıen fog megvalósulni ez az
építmény, és az is egyértelmő, hogy új tájseb nem keletkezhet, tehát csak ugyanarra a
helyre kerülhet a hulladékátrakó és hulladékudvar, ahol rekultiválták a területet. Ez a
pályázati kiírás, ezt nem lehet megváltoztatni! 2004. óta készül a pályázat, akkor
kerültek elıször kiírásra ilyen volumenő pályázatok! Tét azonnal csatlakozott ehhez a
projekthez, mert már akkor is láttuk, hogy más út nem járható ezen a téren! 2004-ben
három település között választott a KOMSZOL, hogy hova telepítsen átrakóállomást:
Somlójenı, Veszprémvarsány, Tét. Ez a három helyszín azért merült fel, hogy
egységesen egyforma távolságra vannak a végsı állomástól Gyır-sashegytıl.
Ideszállítanák a hulladékot és tömörítve lehetne mind a három helyrıl tovább
szállítani.
Ha Tét ragaszkodik ahhoz, hogy a tervezett hulladékátrakó állomás és hulladékudvar
nem valósulhat meg Téten, akkor a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1,5
millió forintos költséggel aktivizálja a Somlójenıi átrakóállomást, azaz az ottani
engedélyeket újból megkéri, engedélyezteti és akkor az átrakóállomást ott valósítja
meg. A 116 millió forintos rekultivációs költségbıl rendbe teszi Gyömöre és
Lovászpatona közötti területet és a hulladékudvart pedig ott valósítja meg.
Az számunkra katasztrófa lenne, mert van az önkormányzatnak egy kötelezése a
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl,
ami azt tartalmazza, hogy 2009. június végéig kötelesek vagyunk megszüntetni, az
illegális hulladéklerakót és rekultiválni az egész területet! Pályázati forrásokra ebben a
témában nem számíthatunk, mert ez csak ebben a formában lehetséges, amire már
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve

15

benyújtottuk a pályázatot. Ha ebbe a helyzetbe kerülünk, akkor az, Tét Város
Önkormányzatának 116 millió forintjába fog kerülni, ami azt jelenti, hogy 5 évig
biztosan nem valósít meg Tét semmi új fejlesztést, semmire nem tud pályázni, mert
nem tudunk önrészt biztosítani. Megkockáztatom, még az önkormányzat, a KKÁMK
fenntartása is veszélybe kerülne! Akik aláírták a tiltakozó íveket nekik, ezeken kell
elgondolkodni, hogy mivel „játszanak”!
Nekünk itt ma, azt kell eldöntenünk, hogy merre haladjon tovább Tét, a fejlıdés útján
próbáljunk továbblépni, vagy a visszafejlıdjünk! Javasolom, hogy Tét Város
Képviselı testülete ragaszkodjon ahhoz, hogy Tét továbbra is részt vegyen a Gyır és
Térsége Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektben, ragaszkodjunk hozzá, hogy itt
valósuljon meg a hulladékátrakó és hulladékudvar.
A Képviselı testületi határozatot minden egyes egyesületnek elküldjük. Ha bármi
nemő kár éri ezért Tét városát, akkor a Téti Természetvédı Egyesületet és az
Egészséges Életmód és Testedzı Egyesületet teszi Tét Város Képviselı testülete
felelısé.
A demokráciában vannak jogok, de vannak kötelességek is! A demokráciában van
olyan helyzet, hogy amit a többség akar, azt a kisebbségnek el kell viselni. A többség
uralma a kisebbség felett, ez a demokrácia!
Azt a beruházást, amire az Unió rábólintott, amit a magyar szigorúbb jogszabályok is
engedélyeztek, ezektıl nem kell félni, hogy nem lesz jó azaz építmény.
Aggódok, mert minden engedély a rendelkezésünkre áll, magát a beruházást már
megakadályozni nem lehet.
Elmentek az egyesületek vezetıi a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatalba, ahol egy fıosztályvezetı úrral átbeszélték az egész ügyet, elmagyarázta
nekik, hogy minden szabályosan történt, az elıkészítés törvényes volt, az engedélyek
kiadása törvényes volt, a beruházás megkezdhetı. De ık ennek ellenére sem hiszik el,
hogy szabályosak voltak az eljárások. Nem lehet sajnos megmagyarázni nekik, hogy
minden törvényes volt!
Úgy látom İk elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, İk akkor is nemet mondanak
erre a projektre. Csak nem vették figyelembe, hogy mibe kerülne ez a városnak! Ha
mégis megtudnák akadályozni, az katasztrófa lenne!
Kérem a Képviselı testületet, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ez a beruházás
megvalósuljon.

Baranyai Zoltán képviselı:
Mostanában is láttam, hogy hordták ki a szemetet az egyik aláírásgyőjtı és tiltakozó
egyesületi tag! De İk azt hangoztatják, hogy az önkormányzat hordta ki a hulladékot!

Kereszt Kálmán képviselı:
Mi lesz, ha kizárnak minket a projektbıl? Nem járnak a gyerekek iskolába, nem lesz
főtés az iskolába meg az óvodába?
A Debrecen utca felıl, nem lehetne megoldani az autók bejárását?

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve

16

Szabó Ferenc polgármester:
Napi 3-5 autónál nem lesz nagyobb a forgalom! A bioanyagot egyenesen Gyırbe
viszik. Az összepréselt anyagot.

Nagy Ottó László képviselı:
A jegyzıkönyv ide vonatkozó részét is csatoljuk az érintetteknek kiküldött
határozatokhoz! A kommunikáció továbbra is fontos!
Lang Ferenc képviselı:
Az emberek ódzkodnak az újtól! Szerintem megfelelıen volt tájékoztatva az egész
város! Az általuk írt levél számomra minısíthetetlen hangvételő volt.

Sándor Gábor képviselı:
Az aláírásgyőjtés nem volt hiteles! Szerintem az egész aláírásgyőjtés okirat-hamisítás!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Én személy szerint az eredeti aláírásokat győjtı példányokat nem láttam!

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

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

124/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a volt „Téglavetı” Tét külterület
hrsz.: 02/2 alatti ingatlanon tervezett hulladékudvar átrakó és ideiglenes
komposztáló megépítését támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben
nem valósul meg a projekt, úgy Tét város önkormányzata 5 évig fejlesztési célt
nem tud megvalósítani a városban.
Tét Város Önkormányzata részt vesz a KEOP 2.3.0. kódszámú „A települési
szilárd hulladék-lerakókat érintı, térségi szintő rekultivációs programok
elvégzése” címő pályázatban.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Értelem szerint

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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11/B. ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM „A POLGÁRMESTERI
HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE” CÍMŐ KONSTRUKCIÓJÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MEGVITATÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
A kormány eddig nem hajtotta végre a fejlesztéseket, ezért pályázat útján próbálja
véghez vinni a közigazgatás korszerősítését. Fontos, hogy megcsináljuk ezt a
pályázatot, hogy benyújtsuk, mert a hivatalokat csökkenteni fogja a kormány és fel
kell készülni arra a helyzetre, hogy ne minket szüntessenek meg, mert erıs, jól
felszerelt hivatallal rendelkezünk!
Bakos Gábor képviselı:

Mindenképpen nyújtsuk be a pályázatot, az önkormányzat csak nyerhet!

Böröczki Kálmán képviselı:
Számítógép vásárlásra is lehet pályázni?

Szabó Ferenc polgármester:
Nem, csak szoftverre lehet pályázni ebben a pályázatban. Kérdés, hozzászólás?
Szavazásra teszem fel, hogy benyújtsuk –e a pályázatot?

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

125/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Döntés pályázat
benyújtásáról az Államreform Operatív Program A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése címő konstrukciójának pályázati felhívására” címő
elıterjesztést és az alábbiak szerint döntött:
1) A Képviselıtestület egyetért az AROP-1.A.2. kódszámú támogatási
konstrukcióhoz történı pályázat benyújtásával és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy készítse elı a pályázathoz tartozó dokumentációt az
elıterjesztés mellékletében foglalt szakmai csomagok végrehajtása
érdekében és gondoskodjon a határidıre történı benyújtásról.
2) A szükséges önerıt 2.000 E Ft,-ot, azaz kétmillió forintot 2008. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Felelıs:
Határidı:

Szabó Ferenc polgármester
2008. július 15.
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Szabó Ferenc polgármester:
Tét Város Önkormányzat Képviselı testülete vállalja, kötelezettséget vállal az önrész
biztosításával kapcsolatban! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen
szavazást rendel el.

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

11/C. EGYÜTTMŐKÖDÉSI AJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA A HÍRCITY.HU
INTERNET-TELEVÍZIÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSAINAK
LEHETİSÉGEIRİL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim láthatjuk, hogy a mai világban mennyire fontos a kommunikáció!
Sajnos jelenlegi helyzetben Tét városát a rossz hírérıl ismerik az emberek! Ezt
szeretnénk megfordítani, mert vannak itt jó dolgok is, történnek pozitív események,
csak meg kell látni! Ez a hírportál pártatlan. Egy újságcikk 5 évig van fenn a
rendszerükben, utána archiválják és bármikor visszakereshetık! Véleményem szerint
segítségünkre lehetnének a média világában! A probléma csak abban van, hogy mi
nem tudunk nekik annyi pénzt fizetni, amennyit kérnek, javasolom fizessünk 20-25 E
Ft,-ot nekik évente.

Nagy Ottó László képviselı:
Mónus Ágnes, aki viszi ezt a céget, jó média szakember! Városokat akarnak ık
bemutatni és csak a pozitív dolgokat mutatják! A hulladéklerakó ügyében is nagy
segítségek lehetnének. Én kicsit kevesellem ezt az összeget, legalább 30 E Ft-ot adjunk
nekik! Támogatom a javaslatot, használjuk ki ezt a lehetıséget!

Szabó Ferenc polgármester:
Legyen 50 E Ft az éves díj, és akkor ténylegesen tudósíthatnak minél több
eseményünkrıl! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
126/2008. (VI. 24.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a „Hírcity.hu” Kft.-vel (9025
Gyır, Kiss Ernı u. 1/b.) kapcsolatos megállapodást elfogadja, egyben
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felhatalmazza a Polgármester urat a megállapodás aláírására és biztosítja a
mindenkori költségvetés terhére az 50E Ft/év szolgáltatói díjat.
Felelıs:
Határidı:

Szabó Ferenc polgármester
Értelem szerint

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Szabó Ferenc polgármester:
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1845
órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Böröczki Kálmán
képviselı

Kereszt Kálmán
képviselı
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