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

143-16/2008.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. október 28-án 1600 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, Boros Zoltán, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Rendes
Róbertné, Sándor Gábor képviselık

Távol vannak:

Böröczki Kálmán, Nagy Ottó László képviselık

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı

Meghívottak részérıl:
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 10 képviselı megjelent, a
nyilvános ülést megnyitja. Nagy Ottó László képviselı jelezte, hogy nem tud jelen
lenni a mai ülésen.

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. Gyırszemere és Tényı községek csatlakozása a Tét és Gyömöre tulajdonában
lévı szennyvíztisztító telephez (KEOP-os pályázathoz hozzájárulás, Társulási
megállapodás megkötése)
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi!

Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatja képviselı társait a nyílt ülés napirendi pontjáról.
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:

172/2008. (X. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. október 28-ai nyilvános
ülés napirendi pontját, elfogadja.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Azonnal
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2. GYİRSZEMERE ÉS TÉNYİ KÖZSÉGEK CSATLAKOZÁSA A TÉT
ÉS GYÖMÖRE TULAJDONÁBAN LÉVİ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
TELEPHEZ
(KEOP-OS
PÁLYÁZATHOZ
HOZZÁJÁRULÁS,
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE)

Szabó Ferenc polgármester:
Ez a kérdés már szerepelt egyszer napirendi ponton itt a Képviselı-testületi ülésen. A
beadott pályázatot sajnos elutasították, de új pályázati dokumentáció összeállítására
volt lehetısé. Ez a pályázati anyag elkészült, de kell hozzá újra a Képviselı-testület
határozata arra vonatkozóan, hogy a Tét és Gyömöre önkormányzatok tulajdonában
lévı szennyvíztisztító mő befogadja a pályázatban szereplı Tényı és Gyırszemere
szennyvízét is. A Pannon-Víz levelét szintén mellékeltük az elıterjesztéshez, mert
fontos tudni, hogy a szennyvíztisztító rendszer felújítását, bıvítését, korszerősítését a
Pannon- Víz vállalja, nekünk nem kerül költségbe!

Boros Zoltán képviselı:
Igen olvasom a Pannon-Víz Zrt. levelét és az írja, hogy a Tétre esı részt átvállalja a
költségeknél. Ez hogy jelenik meg a jövıben, ennek megfelelıen tulajdoni hányadot is
kér?

Szabó Ferenc polgármester:
Nem tulajdoni részt nem kér és nem kap a Pannon-Víz Zrt. marad neki az üzemeltetési
joga!

Boros Zoltán képviselı:
Akkor ha jól értem vagyonérték növekedésünk lesz, de nekünk pénzbe ez nem kerül!?

Szabó Ferenc polgármester:
Igen, mindenki jól jár!

Bakos Gábor képviselı:
A határozati javaslatban nem egyértelmően van megfogalmazva ez a tulajdonjog és
használati jog.

Szabó Ferenc polgármester:
Rendben, ezért módosítsuk a határozati javaslatot, hogy a rácsatlakozó települések
számára használati jogot biztosítunk és a Pannon-Víz Zrt-nek üzemeltetési jogot
biztosítunk! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

173/2008. (X. 28.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, egyetért a téti
szennyvízelvezetési agglomerációba átsorolás alatt álló Gyırszemere és Tényı
települések szennyvízcsatornázása, szennyvizek átvezetéséhez a téti szennyvíztisztító
telepre a KEOP 1.2.0-1.F „Egészséges, tiszta településekért prioritási tengely”
akcióterv támogatásával.
A projekt tartalmazza a túlterhelt téti szennyvíztisztító telep korszerősítési és bıvítési
munkáit, Gyırszemere és Tényı, valamint Tét és Gyömöre települések jelenlegi
tulajdonosainak részvételével.
Fenti KEOP-program támogatásával megvalósuló Gyırszemere és Tényı települések
szennyvízcsatornázásával, a két településsel kiegészülı téti szennyvízelvezetési
agglomeráció teljes területen megvalósulnak a Nemzeti Szennyvízelvezetési – és
Tisztítási Program célkitőzései.
A képviselı-testület tudomásul veszi és támogatja a projekt elıkészítésére a tárgyban
nevezett települések önkormányzatai által létrehozott együttmőködési megállapodást
és vállalja az abban foglalt kötelezettségeket.
A képviselı-testület a csatolt költségmegosztási táblázat alapján, biztosítja a pályázati
rendszer 2. fordulójára elıirányzott projekt-elıkészítési költségek kb. 20%-os
önrészére a 2009. évi költségvetési forrásokat, a mellékletben csatolt költségmegosztás
szerint.
A képviselı-testület elızetes nyilatkozatot tesz a kb. 20%-ra becsült megvalósítási
önrész (saját erı + hitel) 2010-2013 közötti költségvetési évek során történı
biztosítására. Tudomásul veszi, hogy a megvalósítási és a lebonyolítási költségekkel
kiegészített projekt-költségek pontos értékét, valamint a megvalósítás ütemezését a
projekt-elıkészítés 2. fordulója keretében szükséges meghatározni.
A képviselı-testület tudomásul veszi azt a körülményt, hogy a projekt elıkészítés 2.
fordulójában az Együttmőködési megállapodást egy négyoldalú együttmőködési
megállapodással kell felváltaniuk, a projekt lebonyolításának teljes idıtartamára.
A testületek felkérik, megbízzák Gyırszemere polgármesterét, hogy a KEOP program
projekt-elıkészítési szakaszának elsı és második fordulója folyamán a projektgazda
szerepét lássa el.
A testület tudomásul veszi azt a körülményt, hogy a téti szennyvíztisztító telep
jelenlegi tulajdonosai Tét és Gyömöre önkormányzatai, valamint egyes eszközök
tekintetében az üzemeltetı a Pannon-Víz Zrt (Gyır). Az önkormányzat a csatlakozó
települések vonatkozásában, a beérkezı szennyvízmennyiséget is figyelembe véve, a
csatlakozó településeknek használati jogot biztosít.
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a pályázat (projekt) keretében létesülı
szennyvízelvezetı rendszerek és a korszerősített és bıvített téti szennyvíztisztító-telep
üzemeltetésével, a jelenleg kizárólagos önkormányzati (közösségi) tulajdonban álló
gyıri székhelyő Pannon-Víz Zrt-t kívánja megbízni a 16/2006. (XII. 28.) MeHVB-PM

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-ai nyilvános ülésének jegyzıkönyve

6

együttes rendeletben elıírt, a közmőberuházások támogatására vonatkozó speciális
szabályok figyelembe vételével.
A képviselı-testület felhatalmazza a település polgármestereit és jegyzıjét a fentiekkel
kapcsolatos eljárások lefolytatására és az írásbeli megállapodások ellenjegyzésére.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

Rendes Róbertné képviselı:
Szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal vezetıjétıl, Dr. Németh Évától kapott levéllel? Mikor tárgyalja meg a
Képviselı-testület a 2008. július 16-ai ülés történéseit?

Szabó Ferenc polgármester:
Most szerettem volna megtárgyalni, itt van a kezemben az akkori jegyzıkönyv, a
jelenléti ív és az akkor itt lévı képviselık közül Böröczki Kálmán képviselı nincs
jelen. Úgy gondolom, akik akkor jelen voltak mindenképpen szükségesek az ügy
megtárgyalásához!

Rendes Róbertné képviselı:
Köszönöm, egyetértek.

Szabó Ferenc polgármester:
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1630
órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Kereszt Kálmán
képviselı

Lang Ferenc
képviselı

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-ai nyilvános ülésének jegyzıkönyve

