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

143-13/2008.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. augusztus 28-án 1500 órakor kezdıdı
rendkívüli 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, Boros Zoltán, Borsó László Tamás, Kereszt
Kálmán, Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık

Távol vannak:

Ackermann László alpolgármester
Bakos Gábor, Böröczki Kálmán, Nagy Ottó László képviselık

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

Meghívottak részérıl:
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 8 képviselı megjelent, a
Képviselı-testület határozathozatalra képes, a rendkívüli ülést megnyitja.

Rendkívüli ülés javasolt napirendi pontjai :

1.

Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása – Városi Könyvtár Tét
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

2.

Alapító okirat elfogadása – Városi Könyvtár Tét
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

3.

Kisfaludy Károly ÁMK SZMSZ-nak módosítása
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

4.

KKÁMK TIOP.1.2.3/08/01. pályázati támogatási határozata
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

5.

2008/2009. tanév rendje a 17/2008. (V. 09.) OKM rendelet alapján
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

6.

Kisfaludy Károly ÁMK Általános Iskolájának munkaterve
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

7.

2008/2009. tanév tantárgyfelosztása
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

8.

KKÁMK tagintézményekkel kapcsolatos megállapodásának módosítása
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

9.

Tét Város Önkormányzat Informatikai Stratégiájának elfogadása
Elıadó:Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
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10. Tét Város Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
11. Szabályzat az informatikai eszközök használatáról
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
12. Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiája
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
13. Egyebek

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatja képviselı társait a mai rendkívüli ülés nyílt ülés és ismerteti a napirendi
pontjairól. Kíván –e valamelyik képviselı társam a napirendi pontok közé valamit
felvenni?

Rendes Róbertné képviselı:
Javaslatom, hogy a 9-es, 10-es, 11-es napirendi pontot vegyük le a napirendi pontok
közül, ne a 2006.-ban készült szabályzatokat vitassuk meg, rendkívüli ülésen.
Véleményem szerint sokkal fontosabb dolgokat kell ma itt megtárgyalnunk. Például
sorra nem nyernek a pályázataink, tájékoztatást kérek, miért nem nyernek? Mi a
helyzet a hulladékudvar ügyével? A Help-autókkal még mindig gond van, az Idısek
Napközi Otthonába, miért a Kisfaludy panzióból szállítják az ételt és továbbra is
szeretném kérni képviselı társaimat, hogy a téti kábel tévé, hadd közvetítse a testületi
üléseket! Továbbá szeretném tájékoztatni képviselı társaimat a 2008. július 16-ai
rendkívüli testületi ülés után történtekrıl, javaslom ezeket a témákat vegyük fel a
napirendi pontok közé, mert véleményem szerint ezek a fontosak!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
A napirendi pontok szükségesek, mert pályázathoz kellenek. Azért 2006-os anyagot
fogadtatunk most el, mert a tanulmány már akkor elkészült, de lehetıségünk most
adódott arra, hogy pályázatot nyújtsunk be ezekben a témákban.

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslatom, hogy a 2008. július 16–ai Testületi ülés után történteket vegyük fel a
napirendi pontok közé, a többi felvetést soroljuk be az egyebek közé!
Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
7 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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128/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a 2008. augusztus 28-i nyilvános,
rendkívüli ülés napirendi pontjait elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy külön
napirendi pontnak felveszi a „2008. július 16. ülés után történtek” megvitatását,
és az egyebek napirendi pontok közé felveszi a „pályázatokról szóló
tájékoztatást”, a „hulladékudvar ügyét”, a „Help-autók ügyét” és az „Idısek
Napközi Otthonának étkezésének az ügyét”.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal

Meghívó, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

1. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA –
VÁROSI KÖNYVTÁR TÉT

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
Köszönöm a szót, annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy az 1-4-es napirendi pontok
nagyon szorosan összefüggnek egymással. TIOP pályázat keretében nyújt be a
könyvtár pályázatot és ahhoz szükségesek ezek a dolgok! Könyvtárosunkat, Katona
Szabolcs könyvtárost megkérem, hogy néhány szóba ismertesse a pályázatot!

Katona Szabolcs:
Köszönöm a szót, ezt a pályázatot 8 könyvtárral együtt nyújtjuk be, ez egy hatalmas
projekt. Tegnap voltam éppen a Gyır-Moson-Sopron Megyei Könyvtárban, ahol
aláírtuk az együttmőködési megállapodásunkat a többi könyvtárral. Ennek a
megállapodásnak a fénymásolatát szeretném minden képviselınek kiosztani. A
Képviselı-testület támogató nyilatkozatát szeretném kérni, hogy benyújthassuk a
pályázatot!
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Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
129/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK –
Városi könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatát egyhangúan elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Azonnal
Az Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a megállapodás (fénymásolat) a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.

2. ALAPÍTÓ OKIRAT ELFOGADÁSA – VÁROSI KÖNYVTÁR TÉT

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
Mint már az elıbb is említettem, hogy ezek összefüggı dolgok, csak külön-külön kell
elfogadni.

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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130/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK –
Városi könyvtár Alapító Okiratát egyhangúan elfogadja.

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Azonnal
Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

3. KISFALUDY KÁROLY ÁMK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
A két szabályzatot, a meglévı KKÁMK szabályzatot és a most elfogadott könyvtárról
szóló szabályzatot össze kell hangolni, ezért szükséges ezt a napirendi pontot
elfogadni.

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

131/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, a „92312-7 Könyvtári
tevékenység” résszel és a térítési díjra vonatkozó módosítással bıvíti.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
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Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

4. KKÁMK
TIOP.1.2.3/08/01.
HATÁROZATA

PÁLYÁZATI

TÁMOGATÁSI

Szabó Ferenc polgármester:
Ez maga a pályázat benyújtását jelenti. Kérdés, hozzászólás?

Rendes Róbertné képviselı:
Mint a pénzügyi bizottság elnöke kérdezem, hogy mibe fog ez kerülni az
önkormányzatnak, azaz mennyi önrészt kell biztosítani?

Katona Szabolcs:
Jelenleg úgy néz ki a pályázat, hogy egyszeri költségrıl van szó, a pályázat írásért kell
fizetni, ha pályázatíró céggel készítetjük a pályázatot, de ez is még tárgyalás alatt van.

Rendes Róbertné képviselı:
Mennyi pénz jut az egész projektbıl Tétnek?

Katona Szabolcs:
Sajnos, ez meghatározott összeg, a pályázati kiírás szerint Tét nem kaphat több pénzt,
mint 3 millió forintot, az egész projekt 96 millió forint.

Szabó Ferenc polgármester:
A pályázat a 2008. évi költségvetést nem érinti. Szavazást rendel el.

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

132/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a Kisfaludy
Károly ÁMK a TIOP. 1.2.3/08/01. számú pályázatban Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése részt vegyen.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 28-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve
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A támogatott beruházással létrehozott kapacitása szolgáltatásaikat a 1083/2006.
EK rendelet szerint, a projekt befejezést követı 5. év végéig fenntartja és
üzemelteti a pályázó.
A pályázat a 2008. évi önkormányzati költségvetés fıösszegét nem érinti.
A Képviselı-testület felhatalmazza Katona Szabolcs könyvtárost a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Értelem szerint
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

5. 2008/2009. TANÉV RENDJE A 17/2008. (V. 09.) OKM RENDELET
ALAPJÁN

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
2008. szeptember 20. (szombat) egy projekt napot tervezünk, így ezzel a nappal
kiváltanánk az utolsó tanítási napot, mert hétfıre esne, de így le tudnánk zárni az évet
elıtte héten, pénteken.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Szavazást rendel el.

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

133/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009-es tanév rendjét
elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
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Határidı: Értelem szerint.
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

6. KISFALUDY KÁROLY
MUNKATERVE

ÁMK

ÁLTALÁNOS

ISKOLÁJÁNAK

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
Köszönöm a szót, igen történt egy-két változás, amit most szeretnék közölni képviselı
társaimmal. 2008. szeptember 9.-re készülne el a mostani munkatervezet intézkedési
szintő terve. Az ıszi szünet idıpontja kérdéses, még megyei szinten nem döntötték el.
A rendezvények, programok közé beemeljük az idısek napjára való mősor
megszervezését, melynek felelıse, Novákné Fehérvári Angelika és Hegyi Ferencné. A
rendezvények körét bıvítjük, a „majorette bállal”, melynek idıpontja 2008. november
16. felelıse, Czifrik Sarolta és a „zenekaros bállal”, melynek idıpontja 2008. január
31. és felelıse, Steszli Tibor.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaimtól kérdezem, hogy Boros Zoltán igazgató úr által elmondott
kiegészítésekkel együtt elfogadják –e a 2008-2009-es tanév rendjét? Szavazást rendel
el.

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

134/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
általános iskolájának munkatervét kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Azonnal
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Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

7. 2008/2009. TANÉV TANTÁRGYFELOSZTÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
99 %-ban sikerült elıterjeszteni képviselı-társaim felé a tantárgyfelosztást, változások
még lehetnek, a zeneiskolai tantárgyelosztásnál és a gyógypedagógiai tárgyaknál majd
csak késıbb tudjuk elrendezni az órákat.

Rendes Róbertné képviselı:
Én annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy amit képviselı társaim megkaptak elıterjesztést,
ahhoz képest változás van, névváltozás, de ez az óra keretszámot nem változtatja.

Szabó Ferenc polgármester:
Osztályfınöki óra van felsıben? Nevelési terv készül?

Boros Zoltán képviselı:
Igen, osztályfınöki óra van minden felsı tagozatos osztályban és az elsı két hétben
elkészülnek az egyéni nevelési tervek is.

Rendes Róbertné képviselı:
Az óvodavezetıvel beszéltem és azt tudtam meg, hogy két testi sérült gyermek kerül
az óvodába szeptembertıl. Az iskolaigazgató úrtól kérdezem, hogy gondozónıt nem
kellene melléjük felvenni?

Boros Zoltán képviselı:
Úgy gondoltam, hogy rendkívüli ülésre nem terjesztem be ezt a témát, mert nincs ez a
téma kellıen elıkészítve, mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy belsı átszervezéssel
esetleg el tudjuk látni a gyerekeket, vagy mindenképpen gondozónıt kell alkalmazni.
Következı testületi ülésre mindenképpen beterjesztem.
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Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

135/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
általános iskolájának 2008/2009. évi tantárgyfelosztását elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

8. KKÁMK
TAGINTÉZMÉNYEKKEL
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

KAPCSOLATOS

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Boros Zoltán
igazgató úrtól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Boros Zoltán képviselı:
2-3 hónapos finanszírozásokat nem bír ki Tét egymaga, ezért mindenképpen fontos
rögzíteni megállapodásban, hogy melyik iskola milyen mértékben, mikor járul hozzá a
fenntartáshoz. Külön határozat kell a 3 településrıl.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás. Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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136/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KKÁMK és a
tagintézmények – Árpás, Gyırszemere, Mórichida, Rábacsécsény – közötti
finanszírozási hozzájárulási megállapodás módosítását elfogadja, az alábbi havi
ütemezésben, megosztásban folyósítják a tagintézmények a finanszírozást:
1 hó
11 %
2-5. hó
10-10%
5-12. hó
7-7 %
mindösszesen:

11%
40 %
49 %
100 %

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Értelem szerint
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Szabó Ferenc polgármester:
Külön minden egyes községre vonatkozóan határozatot kell alkotni, hogy létrejöhessen
a megállapodás az anyaintézmény és a tagintézmények között. Mórichida Község
Önkormányzatával megköthetik az együttmőködési megállapodást. Kérdés,
hozzászólás? Szavazást rendel el.

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

137/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
(anyaintézmény) általános iskolája és Mórichida Község Önkormányzat
általános iskolája (tagintézmény) közötti együttmőködési megállapodást
elfogadja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Boros Zoltán iskolaigazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 28-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve
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Szabó Ferenc polgármester:
Rábacsécsény Község Önkormányzatával megköthetik
megállapodást. Kérdés, hozzászólás? Szavazást rendel el.

az

együttmőködési

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

138/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
(anyaintézmény) általános iskolája és Rábacsécsény Község Önkormányzat
általános iskolája (tagintézmény) közötti együttmőködési megállapodást
elfogadja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Boros Zoltán iskolaigazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Gyırszemere Község Önkormányzatával megköthetik
megállapodást. Kérdés, hozzászólás? Szavazást rendel el.

az

együttmőködési

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

139/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK
(anyaintézmény) általános iskolája és Gyırszemere Község Önkormányzat
általános iskolája (tagintézmény) közötti együttmőködési megállapodást
elfogadja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Boros Zoltán iskolaigazgatót a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidı: Értelem szerint
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 28-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve
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9. TÉT
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
STRATÉGIÁJÁNAK ELFOGADÁSA

INFORMATIKAI

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Bereczkiné Dr.
Kovács Piroska jegyzı asszonytól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Pályázatunk van beadva ezzel a témával kapcsolatban, azért szükségesek ezeknek a
stratégiáknak az elfogadása.

Rendes Róbertné képviselı:
A honlapot kellene aktualizálni, a jelenlegi dolgokat fel rakni, esetleg fórumokat is
lehetne rajta kezdeményezni és ott lehetne a lakosoknak vitázni, megbeszélni
dolgokat!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Tisztába vagyunk vele, hogy a honlap jelenlegi állapota némi javítani valót hagy maga
után, de felbontottuk a szerzıdésünket azzal a személlyel, akim eddig csinálta a
honlapot, új szerzıdést kötöttünk egy másik helyi vállalkozóval, remélem İ
tisztességesen, fogja végezni a munkáját! A honlap minıségének anyagi vonzata van,
amennyi pénzt tudunk ráfordítani, annyira lesz modern, naprakész!

Szabó Ferenc polgármester:
Bízom benne, hogy elırelépés lesz ebben az ügyben, ez az új vállalkozó tisztességes!
Szorosan összefügg a honlap állapotának a témája a benyújtott ÁROP pályázatunkkal,
mert ha nyer, akkor a honlapot is tudjuk frissíteni! Tudomásom szerint az új
rendszergazda már tölti fel az aktuális anyagokat a honlapra. Kérdés, hozzászólás.
Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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140/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „Tét Város Önkormányzat
Informatikai Stratégiáját” elfogadja.

Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

10. TÉT VÁROS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Bereczkiné Dr.
Kovács Piroska jegyzı asszonytól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Pályázathoz szükséges ez a szabályzat is.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás. Szavazást rendel el.

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

141/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „Tét Város Adatvédelmi
Szabályzatát” elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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11. SZABÁLYZAT AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Bereczkiné Dr.
Kovács Piroska jegyzı asszonytól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Ennek a szabályzatnak van egy melléklete, ami nyilatkozat arról, hogy a dolgozók
megismerték ezt a szabályzatot, és ennek megfelelıen használják az informatikai
eszközöket. Ha valaki ettıl eltér, és kárt okoz, akkor azt saját felelısségére tette és ı
téríti meg a kárt.

Borsó László képviselı:
Aki nem írja alá ezt a nyilatkozatot azzal a dolgozóval mi lesz? Elküldik?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Az a dolgozó, aki nem írja alá fegyelmi vétséget követ el, de véleményem szerint ilyen
problémánk nem lesz.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás. Szavazást rendel el.

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

142/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „Szabályzat az informatikai
eszközök használatáról” címő szabályzatot elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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12. POLGÁRMESTERI
STRATÉGIÁJA

HIVATAL

SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, Bereczkiné Dr.
Kovács Piroska jegyzı asszonytól kérdezem, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
A benyújtott ÁROP-os pályázatnak kardinális pontja ez, plusz pontot jelent a
bírálatnál, ha rendelkezünk ilyen stratégiával.

Rendes Róbertné képviselı:
Olvastam ezt a stratégiát és az látom, hogy az önkormányzat rendelkezik
szavazatszámláló géppel, holott nekünk ez nincs! Ami nincs, azt nem lehet felújítani,
azt be kell szerezni.

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás. Szavazást rendel el.

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

143/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztési stratégiáját elfogadja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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13. EGYEBEK

13/1. KOVÁCS ZOLTÁN ÉS NEJE 9100 TÉT, Fİ U. 68. SZÁM HRSZ.: 101
ALATTI LAKOSOK KÉRELME AZ ELİVÁSÁRLÁSI JOG TÖRLÉSÉRE.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı-társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, a jelenlegi
Rendezési Tervünk utat tervez ezen az ingatlanon, de véleményem szerint ez nem fog
megvalósulni, ezért szerintem eleget tehetünk a kérésnek és töröltethetjük az
elıvásárlási jogot! Kérdés, hozzászólás? Szavazást rendel el.

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

144/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kovács Zoltán és Kovács
Zoltánné 9100 Tét, Fı u. 68. szám alatti kérelmüknek helyt ad és a 9100 Tét,
belterület hrsz.: 101 alatti ingatlan elıvásárlási jogát törölteti.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

13/2. AZ IMMO AGORA KFT. KÉRELME, TÉT, DEBRECEN U. CBA
ÁRUHÁZ KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim megkapták a mellékelt helyszínrajzot, amin látszik, hogy hogyan
szeretnék kialakítani, az utat az áruház megközelítésekor. Terület átadás történne,
tulajdonos váltás nem, továbbra is önkormányzati tulajdonban lesz a terület. Kérdés,
hozzászólás. Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

145/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az IMMO Agora Kft.-nek
(Budapest, Szinyei M. P. u. 8/a.) használatra átadja a Debrecen úthoz tartozó
kb. 775,38 m2 nagyságú területrészt, a kanyarodó sáv kiszélesítése céljára.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Értelem szerint.
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

13/3. TÉT, SZÉCHENYI UTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK
KIVITELEZİI EREDMÉNYHIRDETÉS MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
A Széchenyi utcai járdaépítésrıl van szó, Várkonyi István Úr a mőszaki vezetı és İ
készített egy pontozási listát, amit megkaptak a Képviselı-társaim. Véleményem
szerint, ez a pontozási lista nem egészen helyt álló. Nem tudom, hogy mi alapján
vannak ezek a pontozások és nagyon közel állnak egymáshoz a pontozási eredmények.
A Lang-Szolg Kft. számtalanszor kisegítette az önkormányzatot, mindig jó munkát
végeztek, tudom, hogy a mőszaki vezetı és a kivitelezı között vita volt a Kis-köz
építésekor, ebbıl vonhat le következtetéseket a mőszaki vezetı a pontozáskor.

Baranyai Zoltán képviselı:
A Lang-Szolg Kft. nagyon sokat segített minden szempontból, eddig is.

Szabó Ferenc polgármester:
Amit eddig elkészítettek, azzal nem volt gond! A pénzekben is mindig meg tudtunk
állapodni velük. Ez az értékelés csak javaslat, a Képviselı-testület szabadon dönt!

Rendes Róbertné képviselı:
Nem a járda ellen vagyok, de miért ezt a 3 céget hívtuk meg? Miért tılük kértünk
árajánlatot? Helyi vállalkozó szóba sem jött? A borítékbontáskor ki volt jelen? Csak a
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 28-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve
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polgármester úr és az alpolgármester úr? Nem kéne valamelyik jegyzı asszonynak is
jelen lennie, mint a törvényesség ıreinek? Miért kell ehhez lebonyolítót felkérni?
Miért nem bonyolítja le a mi építészünk vagy a Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság?

Boros Zoltán képviselı:
A bizottság nem ért ehhez, ezért nem meri felvállalni, hogy ilyen ügyekben döntsön!

Rendes Róbertné képviselı:
A kivitelezı mellett ott kell állni, figyelni kell, hogy mit csinál, ellenırizni kell? Ki
ellenırizheti? Nem ellenırizheti azt a munkát a helyi építész?

Zsolnai Ferenc:
Már többször is javasoltam a Képviselı-testületnek, hogy alkalmazzanak egy
fıfoglalkoztatású, városüzemeltetı embert. Biztos jutna pénz egy ilyen státuszú
emberre, aki figyelhetné, hogy mikor mit kell csináli!

Szabó Ferenc polgármester:
A Lang-Szolg Kft. 5 évet vállal a kivitelezést követıen, garanciába, más kivitelezı 1
évet vállal! Az, hogy miért pont ezt a 3 kivitelezıt kértük fel, csak azért, mert tudtuk,
hogy nekik vannak ilyen gépeik, amivel kivitelezni tudnak járdaépítést!

Rendes Róbertné képviselı:
Azt kérem, hogy a legközelebbi ilyen helyzetben, amikor borítékbontás van, akkor
legyen ott valamelyik jegyzı asszony! Miért kell nekünk pont a Várkonyi Úrral
szerzıdést kötni?

Szabó Ferenc polgármester:
Ehhez a munkához mindenképpen mőszaki vezetı szükséges, aki szerepel az Országos
Mőszaki Vezetık névjegyzékében, İ szerepel ebben a névjegyzékben.
Kérdés, hozzászólás. Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

146/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a 2008. évi TEKI pályázaton
nyert Széchenyi utca járda-felújítási munkáival a Lang – Szolg Kft.-t bízza
meg.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı:

Azonnal

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

13/4. A 2008. JÚLIUS 16. ÜLÉS UTÁN TÖRTÉNTEK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
A napirendi pontok közé Rendes Róbertné képviselı társam vetette fel ezt a témát,
átadom a szót.

Rendes Róbertné képviselı:
A 2008. július 16-ai testületi ülésen én kértem tájékoztatót a téti hulladékudvar
ügyével kapcsolatban Ackermann László alpolgármester úrtól és Bereczkiné Dr.
Kovács Piroska jegyzı asszonytól, mivel ık vezették azt az ülést. Akkor azt a választ
kaptuk mi képviselık, hogy minden rendben van az üggyel kapcsolatban nyugodjunk
meg! Én nem akartam megnyugodni, mert kérdeztem, hogy lehet –e valamit tenni az
ellen, hogy ne szaladjon el a ló velünk! Javasoltam, vegyük nyakunkba képviselık a
várost és minden házhoz bekopogva, magyarázzuk el, mi ez az egész, mit szeretnénk
itt megvalósítani, támogassák a hulladékudvart és átrakóállomást! Azt a választ
kaptam változatlanul, hogy nem kell idegeskedni, meg fog ez a beruházás valósulni
Téten! De ez a tájékoztatás, ez a párbeszéd nem szerepelt az akkori jegyzıkönyvben!
Emiatt azt a jegyzıkönyvet én nem írtam alá! Milyen dolog az, hogy a jegyzıkönyv
nem tartalmazza a képviselıi kérdéseket és az arra adott válaszokat?! De ez mind
semmi, annak ellenére, hogy nem írtam alá a jegyzıkönyvet, másnap postázták, 3
aláírással elment! Kérdezem, hogy hiányos jegyzıkönyvet elküldeni a Közigazgatási
Hivatalnak, törvényes –e? Az SZMSZ érthetıen és világosan leírja, hogy a
jegyzıkönyvnek tartalmazni kell a kérdéseket és a válaszokat! Teljesen megingott a
törvényességben való bizalmam!
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Meg vagyok lepve, hogy ezt így gondolja a tisztelt képviselı asszony! Elsısorban azt
szeretném mondani, amit szintén tartalmaz az SZMSZ, hogy nem szó szerinti
jegyzıkönyv készül! A tanácskozás lényegét kell, hogy tartalmazza a jegyzıkönyv és
a jegyzı ítéli meg, hogy mi volt a lényeg! Amit az alpolgármester úr és jómagam
válaszoltam, akkor a kérdésekre, az a mi saját privát véleményünk volt! Mind a mai
napig nem kaptunk a KOMSZOL-tól írásos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi
valósul, vagy nem valósul meg Téten! Úgy ítéltem meg, hogy azokat a kérdéseket és
válaszokat nem kell tartalmaznia a jegyzıkönyvnek!

Rendes Róbertné képviselı:
Véleményem szerint tartalmaznia kellett volna annak a jegyzıkönyvnek a kérdéseket
és válaszokat! Elmondom azt is, hogy felettes szervhez fordultam és kértem a
Közigazgatási Hivatalt, hogy nézzen utána ennek a dolognak! És ellenırizze le, hogy
törvényes –e ez így?

Szabó Ferenc polgármester:
Véleményem szerint a vitát itt zárjuk le, mert ha képviselı-társam megkérte a
Közigazgatási Hivataltól az állásfoglalást, akkor azt, ha megküldik, úgyis testület elé
kell terjeszteni!

13/5. A HULLADÉKUDVAR ÜGYE TÉTEN MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Megadom a szót Csete Árpádnénak jelenlévı téti lakosnak.

Csete Árpádné:
Kérdésem az, hogy miért Zsolnai Ferenc a Kisalföldben megjelent levelébıl kell
tudomást szereznünk arról, hogy meghiúsult Téten a hulladékudvar és átrakó állomás
megépítése? Sajnálattal olvastuk! Mi lesz most velünk, mi lesz a sok szeméttel, ami
már régóta ott van?

Zsolnai Ferenc:
Nem akarok mindig a képviselı testület védelmére kelni, de ebben nem hibásak, mert
én érdeklıdtem meg a KOMSZOL vezetıjétıl, hogy mi lesz!
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Boros Zoltán képviselı:
Mind a mai napig nem kaptunk hivatalos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi lesz
Téten, megvalósul, vagy nem a hulladékudvar és átrakó állomás, amíg nincs hivatalos
levél a kezünkben, addig nem nyilatkozhatunk! Ne menjünk a média után!

Pusztai Sarolta:
Engem miért nem hívtak meg arra a beszélgetésre, ami a Téti Természetvédı
Egyesület és a Településfejlesztési Bizottság között zajlott? Miért nem lehet menni
nekünk is a monori példa után, miért kap mindenki segélyt úg, hogy nem dolgoznak
meg érte?

Szabó Ferenc polgármester:
Azokat az embereket hívtuk a megbeszélésre, akik tagjai a Téti Természetvédı
Egyesületnek. A monori példát sajnos elmarasztalta az Alkotmánybíróság, ezért más
megoldást kell keresni, de jelenleg is minimum 30 napot ledolgoztattatunk azzal, aki
segélyt kap.

Pusztai Sarolta:
Akkor elnézést kérek.

Horváth Magdolna:
Felmentem a hulladékgazdálkodási társulás honlapjára, ott láttam, hogy Tét nincs rajt
a térképen, de írtam egy e-mailt, hogy tájékoztatást kérek, hogy Tét szerepel –e a
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban? Kaptam választ a levelemre, hogy
szerepel Tét és feltüntették a honlapon, a térképen is.
Továbbra is azt az álláspontot gondolom jónak és az egyetlen elfogadható eljárásnak,
ha beszélünk az emberekkel! Le kell ülni velük, közmeghallgatást kell tartani, ha kell
negyedévente, tájékoztatni kell ıket, hogy mit szeretne a Képviselı-testület, milyen
beruházásokat terveznek, azok miért, jók! Továbbra is szeretném szorgalmazni, hogy
minden egyesületi vezetı kapjon meghívót a Testületi ülésekre! Annak idején mikor itt
dolgoztam és felvittem aláírattatni egy határozatot a tisztelt jegyzı asszonnyal ı
ellenırzött le engem, hogy törvényes –e a hatályos jogszabályoknak megfelelıen írtam
– e meg a határozatot. Most én kérdezem, mint téti polgár, hogy törvényes – e ami itt
zajlik?
3 célt tőzzön ki maga elé a Képviselı-testület, és ebben a szellemben mőködjön:
türelem, kommunikáció, jóhiszemőség.

Zsolnai Ferenc:
Már többször említettem itt Testületi ülésen is, hogy szeretném, ha a téti és
pannonhalmi kistérségnek is lenne önálló oldala a Kisalföld címő újságban. Felhívtam
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a fıszerkesztı urat és remélem nem süket fülekre talált a kérésem, úgy éreztem, hogy
lesz belıle valami!

Szabó Ferenc polgármester:
A hulladékudvar ügyével kapcsolatban hivatalosan nem kaptunk tájékoztatást, hogy
megváltoztatták a terveket. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Tanácsban tegnap
voltam megbeszélésen és ott sem mondták, hogy nem valósul meg Téten ez a
beruházás! Mindenképpen jeleztem ezen az ülésen, hogy nagyon szeretnénk és
támogatja a Képviselı-testület, hogy ez a projekt megvalósuljon Téten! Ha nem
valósul meg, akkor mindenhol szemét lesz Téten, mindenhol elhagyott hulladékokat
fogunk találni és a jelenlegi Téglavetı helyzetét még nem is említettem, hogy mi lesz
azzal!

Boros Zoltán képviselı:
Ellenkampányba kezdeményezhettünk volna, de hosszas átbeszélés után arra jutott a
Képviselı-testület, hogy nem lenne sok értelme, mert jobban felbosszantanánk a
tiltakozó Zrínyi utcaiakat, és sajnos a mi aláírásunk kevés az İ aláírásukkal szemben,
mert İk az ügyfelek az eljárásban, mert İk a szomszédok!

Szabó Ferenc polgármester:
Zsolnai úrnak volt az az ötlete, hogy megvesz az önkormányzattól egy csíkot a Zrínyi
utcai kertek végében. Utána érdeklıdtem, bementem a Közigazgatási Hivatal
Építésügyi Osztályára és ott azt a felvilágosítást kaptam, hogy igaz, hogy nem lesznek
szomszédok, de közvetlenül érinti a személyes érdeküket a tervezett létesítmény és ha
kérik, hogy vegyék fel a használatbavételi eljárás során az ügyfelek körébe, akkor fel
kel venni ıket és ugyanúgy megfellebbezhetik a használatbavételi engedély
határozatot!

13/6. PÁLYÁZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS

Szabó Ferenc polgármester:
A Kistérségi Rendelı Intézetre benyújtott pályázatunkat sajnos elutasították,
számszaki hiba miatt, ami különös, mert azt ki kellett volna írniuk hiánypótlásba.
Szeptemberre várnak minket a minisztériumba egyeztetésre, kiderül, hogy mi volt a
probléma. Szeptemberbe kell szintén leadni a pályázatokat a második fordulóba,
természetesen nem adjuk fel, újrapróbálkozunk és reméljük, hogy sikerül.
Az iskola pályázattal, nem tudjuk, hogy mi történhetett végig úgy tudtuk, hogy jó a
pályázat nincs vele gond, a végén mégis elutasították. 2003.-ban ez már egy nyertes
pályázat volt és akkor is elutasítottak minket forráshiányra hivatkozva. Olyan
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iskoláknak ítéltek meg pénzeket, akik nem biztos, hogy 5 év múlva is fenn tudják
magukat tartani.

13/7. A HELP-AUTÓK ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Rendes Róbertné képviselı társamnak.

Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm. Továbbra is fel vannak háborodva a téti emberek azon, hogy miért intézik
a saját személyes ügyeiket a Help-autó sofırjei a szolgálati autóval. Miért kell boltba
elmenni azzal az autóval, miért kell templomba menni, és ez felháborít sok embert.
Miért nem lehet megmondani bizonyos embereknek, hogy ne használja privát dolgaira
azt az autót?

Baranyai Zoltán képviselı:
Ezek az autók egy pesti cégnek az autói, nem az önkormányzaté. Hidd el, hogy egyik
ember sem használja magán célokra az autókat. A boltnál biztos, hogy valamelyik
idısnek vásárol be, a templomba lehet, hogy egy idıs embert vitt el.

Sándor Gábor képviselı:
Menetlevelet kell írni, úgy tudom, hogy a Szalainénak van valamennyi megengedett
kilométere, amit nem kell elszámolnia. De szerintem is irritáló dolog!

Kereszt Kálmán képviselı:
Embereket viszünk bevásárolni, orvoshoz ezekkel az autókkal.

Rendes Róbertné képviselı:
Az embereket sajnos nagyon irritálja ez a dolog!

Borsó László képviselı:
Azt szeretném kérdezni, hogy ami szerzıdést kötöttek a sofırökkel a pesti cég, abban
mit tartalmaz a magánügyek elintézésérıl?
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Baranyai Zoltán képviselı:
Azt tartalmazza, hogy ha útba esik, akkor el lehet intézni a dolgainkat. Mindenkinek
van valamennyi plusz kilométerre engedélye.

13/8. AZ IDİSEK-NAPKÖZI
MEGTÁRGYALÁSA

OTTHONÁNAK

ÉTKEZÉSI

ÜGYÉNEK

Rendes Róbertné képviselı:
Elfogadhatatlannak tartom, hogy az iskola gazdasági dolgozója megrendeli az ételt,
mert úgy tudta, hogy az idıseknek kell fızni, és pénteki napon szólnak oda, hogy bocs,
de mégsem kell a fızés. Ki engedte ezt meg, ki a felelıs ezért, miért pénteken szóltak
oda, utolsó idıpontba?

Szabó Ferenc polgármester:
Nem tudok errıl sajnos semmit, mindenképpen megkérdezem a Kistérségnél, hogy
hogyan fordulhatott ez elı.

13/9. TÁJÉKOZTATÁS AZ OSZTRÁK BEFEKTETİ SZÁLLODA ÉPÍTÉSI
TERVEIRİL.

Szabó Ferenc polgármester:
180 ágyas szállodát szeretne Téten épülni egy befektetı. Osztrák biztosítóknál úgy
mőködik ez a dolog, hogy fizetik a biztosítási díjaikat és üdülési csekkeket kapnak
évente a befizetett pénz után, amit bizonyos szállodákban lehet „lenyaralni”. Ez egy
ilyen szálloda lenne, ezért 70 %-os állandó telítettséget tudnának biztosítani. 2 termál
kutat szeretnének fúratni, 2000 m2 és a hozzá tartozó parkoló kellene nekik.
Kérdeztem tılük, hogy miért pont ide gondolták ezt a beruházást, azt mondta az
autópálya és a határ is közel van. 2 szállodájuk van Magyarországon, Hajdúszoboszlón
és a Mátrában. A befektetı nem szeretné megvenni a területet, hanem úgy szeretné,
hogy az önkormányzat tulajdonában maradna a telek és így a szállodában lenne
részesedésünk. Ezt én nem tartom jó ötletnek, mert nem biztos, hogy nyereséges lesz a
szálloda, inkább vegyék meg a telket. Azt ígérte a befektetı, hogy szeptember elején
elküldi a homlokzati nézetet, az alaprajzot, és az árajánlatát. A kérdésem az, hogy a
Képviselı-testület egyetért –e azzal, hogy továbbtárgyaljunk a befektetıvel és milyen
formába gondolkodjunk, hogy megvásárolja, vagy ne a területet.
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Boros Zoltán képviselı:
Természetesen tárgyaljunk velük továbbra is és mindenképpen adjuk el neki az
ingatlant.

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

147/2008. (VIII. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja azt az elképzelést,
hogy osztrák befektetı szállodát építsen Téten, úgy, hogy megvásárolja az
ingatlant, az önkormányzat nem kíván tulajdonjogot szerezni a létesítményben.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint.

Szabó Ferenc polgármester:
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 1830
órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Sándor Gábor
képviselı

Baranyai Zoltán
képviselı
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