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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fı u. 88.
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J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. október 08-án 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
Bakos Gábor, Baranyai Zoltán, Borsó László Tamás,
Boros Zoltán, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc,
Nagy Ottó László, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık

Távol vannak:

Ackermann László képviselı

Tanácskozási joggal vesz részt:

Meghívottak részérıl:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı

Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı
Barczáné Szücs Andrea KKÁMK gazdasági vezetı
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 11 képviselı megjelent, a
nyilvános ülést megnyitja. Ackermann László képviselı jelezte, hogy nem tud jelen
lenni a mai ülésen.

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1.

Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról.
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

2.

Tét városavató ünnepségének értékelése.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester

3.

Tét Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Szabó Ferenc polgármester

4.

Tét Város Önkormányzat I. féléves pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megvitatása és elfogadása.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester

5.

Tét Város Önkormányzat pályázati eljárási rendje és az Európai Uniós
társfinanszírozású pályázati megvalósítás módja.
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

6.

Szándéknyilatkozat a tervezendı wellnes-centrum építésérıl.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester

7.

Testvérvárosi kapcsolat megtárgyalása
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester

8.

2009. évi belsı ellenırzési témakörök meghatározása.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

9.

Képviselıi indítvány megvitatása (nyilvánosság biztosítása a képviselı-testületi
ülésekrıl)
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
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10. Képviselıi indítvány megvitatása (Tét Fı u. 2. és Fı u. 7-9. ingatlan elıtti
buszmegállók kérdése)
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
11. Egyebek
11/a. Vételi ajánlat a Tét, belterület hrsz.: 1225/17 ingatlanról
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke
11/b. Vételi ajánlat a Tét, belterület hrsz.: 1225/18 ingatlanról
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi!

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja képviselı társait a nyilvános ülés napirendi
pontjairól. Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 11 képviselı
megjelent, a zárt ülést megnyitja. Ackermann László képviselı jelezte, hogy nem tud
jelen lenni a mai ülésen.
Javaslom Képviselı-társaimnak, hogy vegyük fel a nyilvános ülés napirendi pontjai
közé, a „Járdaépítés a Debrecen utca végétıl az újonnan épülı CBA áruházig”, a
„Buszmegálló létesítése Tét, külterületen (Kanótház)”, a „Kistérségi megállapodás
módosításának elfogadása”, a „Pályázat ismételt benyújtása a kistérségi járóbeteg
ellátó központra” napirendi pontokat. Kérdés hozzászólás? Kíván –e valamelyik
Képviselı társam a napirendi pontok közé valamit javasolni?
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

155/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. október 08-ai zárt ülés
napirendi pontjait, a „Járdaépítés a Debrecen utca végétıl az újonnan épülı
CBA áruházig”, a „Buszmegálló létesítése Tét, külterületen (Kanótház)”, a
„Kistérségi megállapodás módosításának elfogadása”, a „Pályázat ismételt
benyújtása a kistérségi járóbeteg ellátó központra” napirendi pontokat, nyílt
ülésen tárgyalják elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

156/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. október 08-ai zárt ülés
napirendi pontjait, a „Járdaépítés a Debrecen utca végétıl az újonnan épülı
CBA áruházig”, a „Buszmegálló létesítése Tét, külterületen (Kanótház)”, a
„Kistérségi megállapodás módosításának elfogadása”, a „Pályázat ismételt
benyújtása a kistérségi járóbeteg ellátó központra” kiegészítésekkel együtt a
napirendi pontokat, elfogadja.
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.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
157/2008. (X. 08.) 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. TÉT VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE.

Szabó Ferenc polgármester:
Az városavató ünnepség értékelését az Ifjúsági-, Kulturális- és Sportbizottság
megtárgyalta, felkérem Borsó László képviselı társamat, az Ifjúsági-, Kulturális- és
Sportbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet, hogyan értékelték a
rendezvényt.
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Borsó László képviselı:
Köszönöm. Az idén a bizottság véleménye szerint sokkal nagyobb sikere volt a
városavató rendezvénynek, mint eddig bármelyik évben. Kiadtuk a rendezést és az
egész lebonyolítását egy cégnek. Ezzel a Képviselı-testület válláról egy nagy teher
leesett. Nem azért volt jó ez a megoldás, mert nem a Képviselı-testületnek kellett
dolgozni a megszervezésen, hanem azért, mert valljuk be, mi nem vagyunk
rendezvényszervezık, és akármit próbálkoztunk soha semmi nem volt jó!
Természetesen itt is voltak apróbb hibák, de nem lehetett szerintem észrevenni ezeket.
Hajtó Péter rendezvényszervezı úr szerint is folytatni kell, egy rendezvénysorozatot
kell tenni Téten. 5 éves szerzıdést szeretne kötni az önkormányzattal, a mindenkori
városavató ünnepségek megszervezésére és más rendezvényekre. Például szeretne
tartani Téten egy 3 napos rock fesztivált, júniusban. A bizottság továbbgondolja,
továbbelemzi a városavató ünnepséget és összeállítunk egy nagyobb anyagot, amit
bemutatunk a Képviselı-testületnek. Véleményem szerint a Pápa, Gyır Csorna
háromszögnek a közepén vagyunk, töltsük ki az őrt, legyen itt is kulturális élet! Várom
a tisztelt Képviselı-társak véleményeit.

Nagy Ottó László képviselı:
Szuper volt minden! Tudom, hogy más faluk is gondolkodnak a szerzıdéskötésen
ezzel a rendezvényszervezı céggel, azért szeretném mondani, hogy ne sokáig
gondolkodjunk! Gratulálok, gondolom sok munka van benne!

Kereszt Kálmán képviselı:
Én szeretném megköszönni Langné Balázs Ilonának a Mővelıdési Ház vezetıjének,
hogy segítette a rendezvény létrejöttét, azt csak megjegyezném, ha jövıre is
szerepelhet a dalárda, akkor figyeljenek a búcsúsok a hangosításra!

Borsó László képviselı:
Igen, ez egy probléma volt egyszerően nem értették meg, hogy le kellene hallkítani a
zenét! Jövıre, mások jönnek!

Boros Zoltán képviselı:
Szeretnék itt, most tisztázni egy nagyon kényes és város szerte elterjedt kérdést!
Mennyibe került az önkormányzatnak a városavató megrendezése? Mert már hallottam
olyat, hogy 8 millió forintot fizettünk mi a Hajtó Péter úrnak.

Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı:
A díjazottaknak mi vettük meg az ajándékokat, melynek összege 10 EFt, és a mi
fellépıinket is mi láttuk vendégül, ami kb. 30 EFt-ba került. Összességébe tehát kb. 40
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EFt-ot fizettünk az egész városnapért, a költségvetésbe kaptunk rá 440 EFT-ot, így 400
E Ft megmaradt.

Lang Ferenc képviselı:
Nem mindent tartott be a Hajtó úr, mert nem volt itt a limuzin. Olyat is hallottam,
hogy szedtek össze tombola jegyre pénzt és nem volt tombola. Nem tudom igaz –e,
vagy hogy történt a dolog!? Azt is hallottam, hogy nagyon sok ember volt és
elvesztette családias hangulatát az egész ünnepség!

Böröczki Kálmán képviselı:
A tőzijáték vontatott volt, nem ment az egész simán!

Borsó László képviselı:
Ez volt neki az elsı tőzijátéka, tanult belıle!

Rendes Róbertné képviselı:
Akiket jutalmazunk, például a díszpolgári címet adományozzuk az illetınek, és
megérkezik a családjával, legyen egy hely, ahol tudjuk fogadni, egy pezsgıs
koccintásra legyen a vendégünk. A koccintást még a színpadon is el tudom képzelni!
Egy kicsit ünnepélyesebbé kell tenni, többet kell foglalkozni velük, a mi díjazottjaink!
A rendezvényrıl olyan visszhangokat hallottam, hogy húzósak voltak az árak, de a
választék nagy volt, de szerintem ez ezzel jár!

Kovács Ferenc TVRKÖ elnöke:
Csak azt szeretném kérdezni, hogy megkérdezték –e az embereket, hogy milyen volt a
rendezvény? A helyi vállalkozókat kihagyták, kizsákmányolás volt az egész
rendezvény! Azt hallottam, hogy nagyon sokat kért a rendezvényszervezı a
vállalkozótól, azért kellett ilyen drágán adnia az ételt, italt.

Boros Zoltán képviselı:
Nem vagyok kereskedelmi szakember, de véleményem szerint elég sokat kellett fizetni
a fellépıknek. Ezt valahonnan elı kellett teremtenie a rendezvényszervezınek. Tavaly
azért nem volt olyan sok az étel és az ital, mert az önkormányzatnak 1 000 EFt-ba
került, mégis mindenki leszólta, mert mi szerveztük!

Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos:
Jó volt a városnapi rendezvény! A mősor tetszett, én személy szerint nem tudom, hogy
mi mennyibe került, mert én nem fogyasztottam! Nem kötelezı enni, inni, én otthon
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ettem, ittam, kint a pályán nem költöttem! Mindenki maga dönti el, mire van pénze!
Ha így vesszük jól jártam, mert ingyen nézhettem meg jó elıadókat, jó mősorokat és
jól szórakoztam!

Bakos Gábor képviselı:
Javasolom, hogy kérjünk egy listát a rendezvényszervezı úrtól, hogy milyen
zenekarok közül lehet választani, mert nem mindenkinek egyforma az ízlése!

Szabó Ferenc polgármester:
Összefoglalnám, vannak javítani valók, ezt úgy gondolom a rendezvényszerzı úr is
átlátja. A díjazottjainkat tényleg fogadni kell, és azt kérem, hogy a díjátadásnál
legyenek ott a Képviselı-testület tagjai, mert nem én magam adom a díjat, hanem a
Képviselı-testület! Aki segített a szervezésbe az elmúlt években tudja, hogy mennyi
munka egy ilyen rendezvényt megszervezni! Mindig a pénz volt mindennek a gátja,
nem tudtunk 3 elıadót hívni, hanem csak egyet, az sem felelt meg mindenki ízlésének!
Nem kellett a vendégeknek belépıdíjat fizetni, de meghallgathatták a fellépıket az
emberek, fényképet készíthettek velük, dedikáltak. Mindig ott volt a felelısség a
nyakunkon, hogy jön egy szélvihar, történik egy baleset, esik az esı, elmossa az
egészet! A kritika jogos, de mi nem vagyunk szervezık!

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
158/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városnap értékelésérıl szóló
tájékoztatót egyhangúan elfogadja.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

2008.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim már a 2008. szeptember 24–ei ülésre megkapták az errıl szóló
elıterjesztést, a pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, hozzáteszem szinte
hiánytalanul jelen volt az összes képviselı, felkérem Rendes Róbertnét, a Pénzügyi –
Gazdasági Ellenırzı Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı testületet, hogy
döntött a bizottság.
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Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm, a módosítást elfogadásra javasolja a Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı
Bizottság.

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

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete,
11 igen egybehangzó szavazattal megalkotja a 2/2008. (II. 04.) 2008. évi
költségvetési rendelet szóló rendeletet módosítja 9/2008. (X. 09.) számú
rendelettel.

A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

4. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES PÉNZÜGYI
GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA ÉS
ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Szintén a Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendi
pontot, átadom a szót Rendes Róbertné képviselı asszonynak.

Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm, a Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság szintén elfogadásra javasolja
a beszámolót.

Boros Zoltán képviselı:
Most szeretném megragadni az alkalmat, hogy bemutassam intézményünk új
gazdasági vezetıjét, Barczáné Szőcs Andreát.

Barczáné Szőcs Andrea KKÁMK gazdasági vezetı:
Köszönöm. Szeretnék bemutatkozni, Malomsokon élek a férjemmel, Sopronban
végeztem a közgazdasági szakon, majd Budapesten a Pázmány Péter Katolikus
Tudományi Egyetemen idén júniusban szereztem meg a másoddiplomámat,
természetesen mérlegképes könyvelı is vagyok. Sopronban a kórházban dolgoztam,
mint belsı ellenır, de bízok benne, hogy a mostani munkámmal is megbirkózom,
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remélem könnyen, jól tudunk majd együtt dolgozni, nagyon sok tervem, ötletem van,
amit majd ismertetni fogok a Tisztelt Képviselı-testülettel.

Szabó Ferenc polgármester:
Köszöntöm a Képviselı-testület nevében, remélem sikeres és eredményes lesz az
együttmőködésünk.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz? Nemleges választ követıen szavazást rendel
el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
159/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a I.
gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal

féléves

pénzügyi

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

5. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSI RENDJE
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ PÁLYÁZATI
MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselı társaim megkapták az írásos elıterjesztést, kérdezem szeretne –e valaki
hozzászólni, kérdést feltenni? Nemleges választ követıen, szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tét Város Önkormányzat
pályázati eljárási rendje és az Európai Uniós társfinanszírozású pályázati
megvalósítás módja szabályzatot egyhangúan elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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6.
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
CENTRUM ÉPÍTÉSÉRİL

A

TERVEZENDİ

WELLNES-

Szabó Ferenc polgármester:
Zárt ülésen kerültek megtárgyalásra az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos napirendi
pontok. Szeretném tájékoztatni a tisztelt jelenlévıket, hogy hogy döntött a képviselı
testület:
Elıször a Debrecen utcai telkek sorsát szeretném ismertetni, a Képviselı-testület az
értékesítés mellett döntött, mind a két ingatlant az 1225/17 és az 1225/18 hrsz. alatti
ingatlant is eladja, azzal a kikötéssel, hogy tulajdonjogot tart fenn, amíg a telek árát ki
nem fizette a befektetı, amit legkésıbb 2008. december 31.-ig rendeznie kell. A
befektetı 4 lakásos társasházat szeretne építeni mind a kettı ingatlanra.
A Debrecen utcai telkek értékesítésérıl szóló határozatot, lásd, a 2008. október 8.-ai
zárt ülésen.
A „Kapuy-féle” házra is akadt érdeklıdı, befektetı, aki irodaházat szeretne épülni az
eredeti formákat megtartva. A Képviselı-testület itt nem adás-vételrıl döntött a szó
szoros értelmében, hanem egyfajta cserét szeretnénk, hogy továbbra is jelen legyünk
az újonnan épített irodaházban kérnénk egy 70 m2-nek megfelelı irodahelyiséget,
kiszolgáló helyiségekkel együtt. Ez az önkormányzat számára esetleg egy állandó
bevételi forrás lehetne, ha bérbe adná, vagy kialakíthatnánk egy ügyfélfogadó
helyiséget.
A Kapuy-féle ház értékesítésérıl szóló határozatot, lásd, a 2008. október 8.-ai zárt
ülésen.
Wellnes-centrum építését szeretné egy befektetı megvalósítani a Futballpálya és a
Vásártér melletti részen. 180 szobás szállodáról, 250 fıs étteremrıl, uszodáról lenne
szó, amit nemcsak a szálló vendégek használhatnának, hanem reméljük
kedvezményesen a téti lakosok is. A képviselıt-testület felhatalmazott, hogy
folytassam a tárgyalásokat a befektetıvel, és aláírjak egy szándéknyilatkozatot,
amiben engedjük, hogy az önkormányzat területére létrehozza a komplexumot, de
cserébe, infrastrukúrát kiépíti a beruházással érintett helyen. lakosság részére a wellnes
fürdı használatot kedvezményesen biztosítja, parkolót használhatja a lakosság, a
terület, mővelési ágból való kivonást fizeti és 3 éven belül használatbavételi
engedéllyel rendelkezzen a kivitelezı a wellnes –centrumra vonatkozóan. Az is
nagyon fontos, hogy ezzel munkahelyeket is teremtenénk.
Remélem mindegyik elképzelés megvalósul és egy kicsit fellendül kis városunk
fejlıdése!
A Wellnes-centrum létesítésérıl szóló szándéknyilatkozat határozatot, lásd, a 2008.
október 8.-ai zárt ülésen.
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7. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Testvérvárosunk jelenleg van Hollandiába, Leusden. 2008. november 4.-én megyünk
Leusdenbe, egy a kapcsolat végét jelentı rendezvényre. Jan Holdenrink, aki az egész
kommunikációnak a lelke volt sajnos lebetegedett, és ezért nem tudja az ottani
Képviselı-testületbıl senki sem vállalni a feladatot, amit ez a kapcsolatfenntartás
jelent. Véleménye szerint egyik legnagyobb probléma a távolság, ami közöttünk van,
az nagyon fontos tényezı, mert nem tudunk sokszor kimenni hozzájuk, mert magas
költségekkel jár. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a civil szervezetek között
továbbra is megmaradjon a jó kapcsolat!
Szlovákiai város Diószeg, tılünk 60-80 km-re lévı település. İ jelentkezett, hogy
szeretne magának testvérvárost és ezt a megye továbbította számunkra is.
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy legyen egy szlovákiai testvérvárosunk is,
mert az Interreg pályázatoknál fontos, hogy legyen szlovák partnerünk. Kérném
Képviselı-társaim véleményét, hozzászólását!

Rendes Róbertné képviselı:
Támogatom a gyerekek, diákok miatt is a testvérvárosi kapcsolatokat, de ne
feledkezzünk meg Csíkszenttamásról sem!

Borsó László képviselı:
Magyarság érzésüket az ottani magyaroknak erısíti, ha testvérvárossá fogadjuk ıket,
támogatom!

Nagy Ottó László képviselı:
Egyetértek, nemcsak az Interreg pályázatok szempontjából fontos ez a kapcsolat,
hanem a civil szervezetek számára kiírt pályázatok miatt is, mert jobb esélyek vannak
egy szlovák partnerrel.
Baranyai Zoltán képviselı:
Támogatom, csak a kérdésem az, hogy csak nekünk küldte –e meg el a megye, hogy
tárgyaljuk meg és döntsünk, vagy még elküldte több településnek és, ık is döntenek.
Tehát fennállhat –e z a helyzet, hogy Magyarországról 5 település megszavazta, hogy
testvérváros szeretne lenni Diószegnek, és Diószeg meg dönt, hogy kit választ?

Szabó Ferenc polgármester:
Ez elképzelhetı, de itt most nem azt kell eldönteni, hogy testvérváros legyen –e vagy
sem, itt most azt döntjük el, hogy továbbtárgyalásra javasolja –e a képviselı testület,
mert ez egy folyamatnak az eleje. Elıször egyeztetni kell a programjainkat, terveinket,
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szándéknyilatkozatot írunk alá és csak utána írjuk alá a szerzıdést! Ez csak egy
lehetıség egyenlıre!

Bakos Gábor képviselı:
Kérdésem, hogy minket ott magyarokat szívesen látnak –e egyáltalán? Ne erıltessük
rájuk magunkat, de meg kell próbálni!

Böröczki Kálmán képviselı:
Támogatom, de sajnálattal veszem a holland kapcsolatot, mert mi, a tőzoltó-egyesület
sok mindent kapott, az autót, ruhákat, eszközöket. Remek embereket ismerhettem meg
a holland tőzoltók között!

Szabó Ferenc polgármester:
Semmi más probléma nincs a holland kapcsolattal, csak hogy kiesett Jan, aki az
egésznek volt a mozgató rugója! Javasolom, hogy a tőzoltók is tartsák a kapcsolatot,
úgy ahogy a zenekar is!
Szavazást rendel el.

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

161/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan elfogadja, hogy Tét
városa testvérvárosi kapcsolatot alakítson ki Diószeggel, Szlovákiai várossal. A
szándéknyilatkozat aláírására a Képviselı-testület Szabó Ferenc polgármestert
felhatalmazza.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

8.
2009.
ÉVI
MEGHATÁROZÁSA

BELSİ

ELLENİRZÉSI

TÉMAKÖRÖK

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti a belsı ellenırzési témákat. Kérdés, hozzászólás?
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Rendes Róbertné képviselı:
Mit vizsgál a belsı ellenır az adóztatásban, a számítástechnikában? A megbízási
szerzıdéseket vizsgálja vagy mit?

Szabó Ferenc polgármester:
Azt vizsgálja az adó ügyekben, hogy mikor kap valaki mentességet, mikor történik
meg a határozat teljesítése. Beszedések, a felszólítások idıben elmentek –e? Elmaradt
adókkal mi a helyzet, történt –e behajtás? A számítástechnika területén van
kötelezettségünk, az 5 m Ft felett szerzıdéseinket, és egyebeket fel kell tenni a
honlapra, a törvényi elıírásokat be kell tartanunk.
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.

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

162/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi belsı ellenırzési
témaköröket – helyi adóztatás és a számítástechnikai rendszerek mőködtetése,
honlap fejlesztés – egyhangúan elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal

9. KÉPVISELİI INDÍTVÁNY MEGVITATÁSA (NYILVÁNOSSÁG
BIZTOSÍTÁSA A KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRİL)

Szabó Ferenc polgármester:
Rendes Róbertné képviselı beadványa ez a napirendi pont ezennel átadom neki a szót.

Rendes Róbertné képviselı:
Az elmúlt idı eseményeire tekintve kérem, hogy a testületi ülésekrıl videó felvétel
készüljön. Amilyen technikánk van, az szerintem jó, nem kell, hogy teljesen jó legyen
a felvétel! Lehetıség lenne levetíteni a kábel tévén, így mindenki megnézhetné a
Képviselı-testületi ülést. A másik már sokszor beszéltünk róla, hogy a Kisalföldbe
cikk Tétrıl, jöjjön ki az újságíró, fizetünk, csak legyen rólunk valami jó is az
újságban! Tudom azt fogják mondani a Tisztelt Képviselı társaim, hogy el lehet jönni
ide a Képviselı-testületi ülésekre, de nem mindenki tud eljönni, aki kíváncsi lenne rá
és legalább a lehetıséget adjuk meg, hogy megnézheti, ha akarja! Továbbra is kérem,
hogy meghívót kapjanak a civil szervezetek a Képviselı-testületi ülésekre, ık is
hozzászólhatnak! Legyen késıbb a testületi ülések kezdési idıpontja! Nagyon korai ez
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a fél 3, nemcsak az emberek dolgoznak, mi képviselık is dolgozunk! Ebben a
nyilvánosság kérdésében név szerinti szavazást kérek!

Nagy Ottó László képviselı:
Egyetértek, a nyilvánosság fontos, fontos, hogy tájékoztassuk az emberek, de ne
minden áron! De szerintem ezzel a technikával, ami nekünk van pont az ellenkezıjét
érnénk el. Úgy értek egyet ezzel a javaslattal, hogy Csornán és a Rábaközben a
kábeltévét aki szervezi, azoknak most készítettünk egy pályázatot és terjeszkedni
szeretnének. Véleményem szerint érdemes lenne velük beszélni, mert nekik meg van a
technikájuk, üvegszálas digitális TV. Csornán ez mőködik, úgy tudom, nem kerül a
Képviselı-testületnek pénzbe, csak támogató nyilatkozatot adott. Felveszik a testületi
üléseket, megvágják és levetítik. Lehet név szerinti szavazás, de erre a technikára
nemet mondok, de nem a nyilvánosságra!

Borsó László képviselı:
Egyetértek az elıttem szólókkal, de én pszichológiai szempontból vizsgálom az ügyet,
akkor az egész ülés fontos! Nem lenne szerencsés, ha megvágnák a felvételt!
Szerintem az lenne jó, ha nem az ülést vetítenék le, hanem kisebb interjúkat
készítenének a képviselıkkel és az menne le a tévében. Ez szerintem mindenkinek
jobb. Sok információt a Képviselı-testület már tud, mire ideülünk a testületi-ülésekre.
De azokat nem tudják a lakosok! Nem értenék, hogy mirıl van szó, hogy mit fogadunk
el, mit szavazunk meg! Interjú formájában a színvonalt növelné és megtarthatnánk a
tekintélyünket!

Boros Zoltán képviselı:
Támogatom azt, hogy csak vágás nélkül mehet le az adás, de a városnapi rendezvény
bebizonyította, hogy ez egy szakma, a tévézés is egy szakma! Sajnos az ORTT büntet,
ha nincsen a helyi TV-nek logója, mert logónak lenni kell! Én ezzel a technikai
háttérrel és logó nélkül nem vállalom, hogy közvetítsék a testületi üléseket, én nem
fizetem ki a büntetést! Logó nélkül mősoradás nincs!

Kereszt Kálmán képviselı:
Csak az jön le a TV-ben, hogy felteszem a kezem, megszavazom, amit tényleg nem
tud a nézı, hogy mit szavazok meg, de én megkaptam az elıterjesztést csak mi tudjuk!

Baranyai Zoltán képviselı:
Az, hogy mi itt mit csinálunk, mirıl beszélünk, mindenkire tartozik! Gyırújbarátot
szeretném felhozni jó példának, hogy ott mőködik a dolog, mindig elbújun amögé,
hogy nincs pénz!
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Boros Zoltán képviselı:
Legyen, de akkor törvényes kereteken belül!

Horváth Magda jelenlévı téti lakos kér és kap szót:
Azt szeretném mondani, hogy ha ott van a szíved, mindig találsz megoldást! Erre a
problémára itt, most megoldást nem találunk, de meg kell próbálni. Az emberek
szeretnének tájékozottak lenni! 1990-ben Gyömörén már közvetítették a Képviselıtestületi üléseket, ez ma 2008-ban Tétnek, egy városnak probléma? El kell kezdeni a
megoldás keresését! Javaslatom, hogy egy éven belül érjük el, hogy megfelelı
személyi és tárgyi feltételeink meglegyenek!

Boros Zoltán képviselı:
Nagy Ottó László képviselı társam mondott egy jó példát, a csornai kábelszolgáltatót,
próbáljunk meg akkor abba az irányba elmozdulni, vegyük fel vele a kapcsolatot!

Lang Ferenc képviselı:
Aki ezt a Képviselı-testületi ülést az elejétıl, a végéig megnézi, annak minden
tiszteletem, ha kibírja a TV elıtt! Ha én valamire kíváncsi vagyok odamegyek és
megnézem!

Rendes Róbertné képviselı:
1 éve is itt hagytuk abba, megoldás nem született, de kérem továbbra is, hogy találjuk
meg a megoldást! Hozzáállás kérdése az egész! Találjunk megoldást! Kifogásokat
keresünk mindig! A zenekaros bálról jó a felvétel, nekünk miért nem jó? Akkor
gondolkodjunk tovább más megoldáson, amit Nagy Ottó László képviselı társam
mondott! Csak a lehetıséget adjuk meg, hogy nézheti, ha akarja! Mennyivel jobb az,
hogy el sem jön, meg sem tudja nézni és mindenfélét össze-vissza beszélnek,
terjesztenek a városba!

Sándor Gábor képviselı:
Sajnos ebbıl sem fog megvalósulni semmi, mert a semmibıl semmi marad! Nekünk
nem tudom miért, de semmi sem sikerül, akikkel együtt lettünk városok, mindenki
leelızött minket a fejlıdésben!

Baranyai Zoltán képviselı:
El akarjuk itt most dönteni, hogy ki nézné, ki nem, csak ez számunkra nem kérdés! Ez
nem fontos! A lényeg, hogy legyen, hogy nézhesse, ha akarja! Most beszéljük meg,
hogy hogy álljunk neki, kezdjük el szervezni!
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Bakos Gábor képviselı:
Csináljunk próbafelvételt és meglátjuk, hogy mit lehet belıle kihozni!

Böröczki Kálmán képviselı:
Próba jelleggel indítsuk el, de a minısége az adásnak legyen jó!

Szabó Ferenc polgármester:
Kísérletképpen megpróbáltuk, de nem lehetett hallani semmit! Be kell szerezni 1
hangosító rendszert, ami szavazógép is egyben. Az a fontos, hogy a hang legyen
normális! A költségvetés 1 témája legyen ez.

Boros Zoltán képviselı:
Továbbra is mondom, logó nagyon fontos, hogy legyen, mert különben büntet az
ORTT!

Szabó Ferenc polgármester:
Név szerinti szavazás itt nem lehetséges! Szerintem 2 szálon induljunk el, vagy
magunk rendbe rakjuk a hangosítást, vagy megvizsgáljuk Nagy Ottó László képviselı:
Úr ötletét és megkeressük a csornai kábeltévéseket és szerzıdét kötünk velük, hogy az
egész rendszert üzemeltesse!

Rendes Róbertné képviselı:
Rendben van, csak rendeljünk felelısöket a dolgokhoz, ki mit vállal?

Szabó Ferenc polgármester:
Én vállalom, hogy beszéllek a gyırújbaráti polgármester asszonnyal, megbeszélem
vele, hogy milyen technika van náluk és beszámolok a legközelebbi testületi ülésen.

Rendes Róbertné képviselı:
Én vállalom, hogy felveszem a kapcsolatot a csornai kábeltévésekkel és én is
beszámolok a következı testületi ülésen.

Szabó Ferenc polgármester:
Amit most megtehetünk, hogy megszavazzuk, hogy ezek után a képviselı-testületi
ülésekre a civil szervezetek kapjanak meghívókat. Kérdés, hozzászólás?
Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

163/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan elfogadja, hogy a
képviselı-testületi ülésekre meghívót kapjanak a téti civil szervezetek vezetıi.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Értelem szerint

10. KÉPVISELİI INDÍTVÁNY MEGVITATÁSA (TÉT Fİ U. 2. ÉS Fİ
U. 7-9. INGATLAN ELİTTI BUSZMEGÁLLÓK KÉRDÉSE)

Szabó Ferenc polgármester:
Rendes Róbertné képviselı beadványa ez a napirendi pont ezennel átadom neki a szót.

Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm. Tét város buszmegállói közül két buszmegállóban nincs fedett várakozó,
esıbeálló a 2. sz. orvosi rendelınél található buszmegállóknál. Nagyon sok téti
megkeresett, hogy nem lehetne –e valamit tenni ez ügyben, mert ha esik, ha fúj ık
állnak a buszmegállóban, de nem védi ıket semmi. Kicsit mostohának érzik a
sorsukat, akik ott szállnak fel a buszra. Beszéltem az ott lakókkal, hogy kit zavarna, ha
mi oda készíttetnénk egy esıbeállót, válaszul azt kaptam, hogy senkit sem zavarna.
Ebben kérem a képviselı társaim segítségét, hogy ne érezzék az ott felszálló téti
lakosok, hogy ık nem érdemelnek meg egy esıbeállót!

Szabó Ferenc polgármester:
A közúttal kell egyeztetni, ami úgy tudom már több ízben meg is történt és arra
jutottak, hogy a keresztezıdés miatt nem engedik a buszmegállót.

Boros Zoltán képviselı:
Csak az egyik oldal az önkormányzaté, csak az orvos lakás felére tudunk tenni
valamit!
Rendes Róbertné képviselı:
Legalább az egyik oldalon legyen!
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Baranyai Zoltán képviselı:
A rendezési terv szerint a pékség körül tudna megfordulni a busz és ott lenne egy
hivatalos autóbusz állomás kialakítva. A másik ötletem, hogy miért nem állhatnak meg
a buszok a SOKORÓ Kft. parkolójában? Meg is tudnának fordulni, nem lenne
veszélyes a fel-, és leszállás.

Szabó Ferenc polgármester:
Lehet ez is egy ötlet, hogy megszüntetjük a 2. sz. orvosi rendelı elıtti buszmegállót
meg megszüntetjük a gyermekorvosi épület elıtt lévı buszmegállót, és kialakítunk egy
buszmegállót a SOKORÓ Kft. parkolójában, ami közterület, nem a Kft. tulajdona.

Böröczki Kálmán képviselı:
A 2. sz. orvosi rendelı elıtt lévı buszmegálló nem hivatalos buszmegálló, az csak úgy
kialakult, hogy ott megállt a busz és odakerült 2 tábla.

Boros Zoltán képviselı:
Nekem is ez a problémám, csak én ezt eddig nem mertem kimondani! Nem hivatalos
megállóhelyhez, hogyan építünk buszmegállót? Valami más megoldást kellene találni,
például az orvoslakás udvarába elhelyezni egy beállót, de felkérem Zsolnai Ferenc
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsági társamat, hogy legyen szíves körüljárni
ezt a dolgot!

Langné Balázs Ilona KKÁMK Mővelıdési Ház vezetıje:
Egyeztetni kellene a SOKORÓ Kft.-vel, mert nekik is az a sok járatos busz, nehogy
ütközés legyen!

Horváth Magdolna jelenlévı téti lakos kér és kap szót:
Véleményem szerint egy nem legálisan mőködı buszmegállónál nem lehet legális
megoldást találni!

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslatom, hogy Papp László építésügyi vezetı fıtanácsos vegye fel a kapcsolatot
Nagy Ákos csornai közutas ügyintézıvel, hogy mit lehetne tenni az ügy érdekében.

Rendes Róbertné képviselı:
Én az orvos lakásba gondolkodtam, ha elvisszük onnan a buszmegállót, akkor az csak
rossz lesz a lakosoknak, mert többet kell sétálniuk! Nem szeretném a fordítottját elérni
az egész dologgal, nehogy rosszul járjanak az emberek, ezért ezt a beadványomat
visszavonom!
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Szabó Ferenc polgármester:
Rendben, kérdezem képviselı társaimat, hogy elfogadjuk, hogy Rendes Róbertné
képviselı társunk a beadványát visszavonja?
Szavazást rendel el.

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

164/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan elfogadja, hogy
Rendes Róbertné képviselı, a „Képviselıi indítvány megvitatása (Tét Fı u. 2.
és Fı u. 7-9. ingatlan elıtti buszmegállók kérdése)” beadványát visszavonja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal

11.
BUSZMEGÁLLÓ
(KANÓTHÁZ)

LÉTESÍTÉSE

TÉT,

KÜLTERÜLETEN

Szabó Ferenc polgármester:
A kanótháznál lakó család keresett meg minket, hogy féltik a gyermekeiket, mert
minden nap úgy kell kerékpárral bejönniük Tétre, és ez nagyon veszélyes. Azt
szeretnék, hogy ott megálljon a busz, lehetıség van mindkét oldalon kialakítani a
buszöblöt. Kértünk árajánlatot a csornai Közútkezelıtıl, hogy mennyibe kerülni a két
buszmegállót kialakítani, megküldték az árajánlatot, összesen 94224 Ft-ot kell fizetni,
de a család ebbıl vállalja a murvázást, az önkormányzatnak a két táblát kellene
átvállalni. Kérdezem képviselı társaimat, hogy egyetértenek –e, hogy megvásárolja az
önkormányzat a két táblát, darabját 21500 Ft plusz ÁFA, azaz 51600 Ft-ért. Kérdés,
hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.

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

165/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan elfogadja, hogy 2 db
buszmegállót jelzı táblát vásároljon az önkormányzat, összesen 51600 Ft-ért,
amit a külterületen helyeznek el a Kanótház elıtt, ahol a kérelmezı – Kovács
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Tivadar és neje –a Közútkezelı Kht. által vállalt buszöblök kialakításának
finanszírozását, 42624 Ft-ot befizeti Tét Város Önkormányzat pénztárába.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint

12.
KISTÉRSÉGI
ELFOGADÁSA

MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁSÁNAK

Szabó Ferenc polgármester:
Ez egy létezı okirat a Kistérségi megállapodás, csak módosítani kell, méghozzá
jogszabályváltozás miatt. Lényegében annyi történt, hogy a statisztikai szó kikerül az
okiratból, megszőnik a statisztikai kistérség fogalom.
Azt véleményem szerint fontos elmondani, hogy a 2.2.4. pontban, ahol a
jelzırendszeres ellátásról van szó, az csak ideiglenesen kerül ki az okiratból.
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.

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

166/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kistérségi megállapodás
módosítását egyhangúan elfogadja.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Értelem szerint
A kistérségi megállapodás tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

13. JÁRDAÉPÍTÉS A DEBRECEN UTCA VÉGÉTİL AZ ÚJONNAN
ÉPÜLİ CBA ÁRUHÁZIG

Szabó Ferenc polgármester:
A CBA áruház nemsokára átadásra kerül. Az a megállapodás született a CBA áruház
építıi és az önkormányzat között, hogy mi készítjük el a Debrecen utca végétıl az
áruházig a járdát. Alapanyagot a beruházó biztosítja, a kivitelezéshez szükséges egyéb
anyagokra 300 E Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Ami anyag megmarad, azt a
gyermekorvosi és fogorvosi rendelı épület mellett található járdát újítjuk fel.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

167/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúan elfogadja, hogy a
Debrecen utca végétıl CBA áruházig a beruházó által, az IMMO Agora Kft.
(1063 Budapest, Szinnyei Merse Pál u. 8.) biztosított alapanyagból és a további
szükséges alapanyagokból - amit az önkormányzat vásárol 300 EFt értékben járdát alakít ki.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Értelem szerint

14. PÁLYÁZAT ISMÉTELT BENYÚJTÁSA
JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ KÖZPONTRA

A

KISTÉRSÉGI

Szabó Ferenc polgármester:
A STRAPI megvizsgálta a benyújtott pályázatunkat, megküldték az értékelést és
leírták benne részletesen, hogy mik voltak a hibák, mit kell áttervezni, mit kell
átszámolni, melyik részét kell javítani. Múlt héten voltam Budapesten a
szakállamtitkár úrnál, azt beszéltük, hogy az a cél, hogy a Kistérségi járóbeteg-ellátó
központok megvalósuljanak! A pénz megvan rá, csak szakmailag nem volt jó a
pályázatunk. Javaslatára új pályázatírót keresnénk, már fel is vettem a kapcsolatot
Hermann Judittal, İ és csapata készítenék el az új pályázatunkat. Az építész terveket
sem fogadták el, de a tervezı követeli rajtunk a pénzét, azzal védekezik, hogy a
hatóság engedélyezte a terveit, azok jók. Sajnos a STRAPI úgy írta ki a pályázatot,
hogy semmilyen költség nem számolható el, ami 2008. szeptember 15. elıtt készült.
Tegnap tárgyaltam dr. Mohos Antal úrral és Hermann Judittal, akik a RFT-ban
képviselik az Egészségügyi Minisztert és javasolták, hogy az új pályázatunkat a
korábban több alkalommal sikeres pályázatíróval készítessük el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
168/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kistérségi járóbeteg-ellátás
pályázat benyújtásáról dönt. A pályázat elkészítésével megbízza a HHP Contact
Tanácsadó Kft.-t (Gyır, Gesztenye u. 4.) 5 000 Eft plusz ÁFA összegért. A
HHP Contact Tanácsadó Kft.-t (Gyır, Gesztenye u. 4.) a Mediplan
Kórháztervezı és Egészségügyi Fıvállalkozó Kft. –t (1011 Budapest, Hunyadi
u. 13.) bízza meg az engedélyezési tervek elkészítésére, 10 000 EFt megbízási
díj ellenében.
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Tét Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a támogatás elnyerése esetén a
projekt megvalósítására.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Szeretne- e még valaki a képviselı-társaim közül bármit megtárgyalni, tájékoztatni a
testületet?

Boros Zoltán képviselı:
Igen, köszönöm a szót. Mindannyiunk számára biztos ismerıs ez a levél, ami itt van a
kezemben minap kaptam a Téti Természetvédı Egyesülettıl, arra kér bennünket, hogy
hívjuk meg a következı testületi ülésre ıket és tárgyaljuk meg, hogy mi lesz a
„Téglavetı” sorsa. Azt hozzáteszem, hogy a levélnek minısíthetetlen a hangneme, de
még egy ilyen levél után is szóba kell állnunk az egyesülettel! Javaslatom, hogy
tartsunk közmeghallgatást, vagy zárt ülésen tárgyaljunk velük!?

Szabó Ferenc polgármester:
Véleményem szerint a közmeghallgatás lenne a legjobb, mert nem szabad
elfelejtenünk, hogy ezt 3000 ember szeretné, hogy megvalósuljon Téten a
hulladéklerakó, ne csak a mi véleményeinket hallgassa meg a Természetvédı
Egyesület, hanem a felháborodott téti lakosok véleményét is! Kérdés, hozzászólás?
Nemleges választ követıen szavazást rendel e.

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

169/2008. (X. 08.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. október 28-ra
közmeghallgatást hív össze egyhangúlag elfogadja, aminek témája a „Téglavetı
ügyének megtárgyalása”. A közmeghallgatás helye a KKÁMK Mővelıdési
Ház, (9100 Tét, Fı u. 80.).
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint
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Szabó Ferenc polgármester:
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1900
órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Boros Zoltán
képviselı

Borsó László
képviselı
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