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Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 8 képviselı megjelent, a 
Képviselı-testület határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. Baranyai Zoltán, 
Bakos Gábor, Borsó László Tamás képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a 
mai ülésen. Nagy Ottó László képviselı nem jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai 
ülésen. 
 
 
Rendkívüli ülés napirendi pontjai: 

 
1) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-

szakellátó központok kialakítására és fejlesztése tárgyában pályázathoz 
kapcsolódó kérdések megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala. 
Elıadó: Szabó Ferenc 

 
2) Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról szóló 

rendelet módosítása. 
Elıadó: Szabó Ferenc  

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 

3) Egyebek. 
 
 

Meghívó, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, tájékoztatja képviselı társait a nyilvános testületi ülés 
napirendi pontjáról. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítására és fejlesztése tárgyában pályázathoz 
kapcsolódó kérdések megtárgyalása, a szükséges döntések meghozatala, címő 
napirendi ponttal kapcsolatosan vannak olyan döntések, amiket csak zárt ülésen 
tárgyalhatunk, ezért 10 perc technikai szünetet rendel el az elıterjesztés 
áttanulmányozására, utána a zárt ülés megtartása következhet, majd ismét nyilvános 
ülésen tárgyalhatják a napirendi pontokat, amiket szeretne kiegészíttetni a „Az 
Alpokút Út- és Mélyépítı Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása a golf pálya mellett 
lévı árokrendszerre” napirendi ponttal és a „Tét Város Önkormányzat tulajdonában 
lévı 055/2 hrsz. alatti útra középfeszültségő földkábel létesítéséhez vezetékjogi 
engedély kérelem” napirendi ponttal. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ 
követıen, szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 2/2009. (I. 13.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. január 13.-ai nyilvános ülés 

napirendi pontjait az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:  
- „Az Alpokút Út- és Mélyépítı Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása a golf 

pálya mellett lévı árokrendszerre”  
- „Tét Város Önkormányzat tulajdonában lévı 055/2 hrsz. alatti útra 

középfeszültségő földkábel létesítéséhez vezetékjogi engedély kérelem” 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kíván –e Képviselı társaim közül valaki a napirendi pontokkal kapcsolatosan 
kérdezni, hozzászólni? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Igen én szeretném a mai napirendi pontok közül töröltetni a 2. napirendi pontot, a „Tét 
Város Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról szóló rendelet 
módosítása” napirendi pontot. Támogatom természetesen, de megint rendeletet 
alkotunk úgy, hogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg elızetesen! Ez szabályos? 
Mert szerintem nem! Mennyire fontos ez a rendeletmódosítás nem ér rá? Töröljük és 
tárgyaljuk a következı testületi ülésen!  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Nem kötelezı a bizottságnak tárgyalni, meg tudom mondani, ha képviselı asszonyt az 
érdekli, hogy mennyi kiesése lesz ebbıl kifolyólag az önkormányzatnak! De igazából 
a költségvetéshez szükséges ez a rendeletmódosítás, hogy lehessen vele tervezni!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Akkor én úgy értelmezem, hogy egy hetet biztosan tudunk várni! 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
A koncepció összeállítása miatt fontos.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Nemcsak a koncepció, hanem kérelem érkezett az önkormányhoz, amit el kell a jegyzı 
asszonynak bírálni!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kitıl érkezett az a kérelem, mi azt nem láthatjuk? Várhat az a kérelem, egész pontosan 
mikor jött? Nem javaslom, hogy ilyen hamar döntsük ebbe az ügyben úgy, hogy nem 
tudunk róla semmit! 
 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı: 
Igazából várhat az a kérelem, mert a 2009-es évre vonatkozik!  
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Rendes Róbertné képviselı: 
Ismerje meg a Képviselı testület a kérelmet legalább! 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Méltányossági kérelem, adóhatósági ügy, amit csak a jegyzı láthat, ez jegyzıi 
hatáskör, ezért nem láthatja a Tisztelt Képviselı-testület a kérelmet! 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kérdezem képviselı társaimat, hogy le vegyük –e a napirendrıl ezt a témát? 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 6 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 3/2009. (I. 13.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. január 13-ai rendkívüli 

ülésen nem veszi napirendi pontjai közé a „Tét Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítása” 
javasolt napirendi pontot. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
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1. A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2.1.2. 

KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONTOK 
KIALAKÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN PÁLYÁZATHOZ 
KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA, A SZÜKSÉGES 
DÖNTÉSEK MEGHOZATALA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Bemutatja Hermann Judit asszonyt a HHP Contact Tanácsadó Kft. stratégiai tervezı 
területfejlesztési tanácsadóját. Ez a cég az új pályázatírónk, felkérem 1-2 szóban, 
tájékoztatassa a jelenlévıket az új pályázatról. Annyit szeretnék én is elmondani, hogy 
ez egy teljesen új pályázat! Új adatok kellettek, mindenhonnan új nyilatkozatok, új 
tervek, új pályázati dokumentáció, azért kell nekünk is mindenrıl új határozatot 
hoznunk. A pályázat 90 %-ban kész, testületi ülések zajlanak, ahol folyamatosan 
születnek meg, a még szükséges határozatok.  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Köszöni a szót, mindenkinek Boldog Új Évet Kíván! 
Összeállítottam a tájékoztató anyagot, amit Önök is megkaptak, azt szeretném most 
egy kicsit kiegészíteni, érthetıbbé tenni. Az én munkám októberben kezdıdött, nagyon 
kevés idı állt rendelkezésemre, de ha minden a terv szerint halad, akkor idıben be 
tudjuk nyújtani a pályázatot. Az elsı, a már benyújtott pályázat sajnos nem volt 
sikeres, ezt mindenki tudja, elıfordul az ilyen, de lehetıség van újra benyújtani a 
pályázatot és ez a fontos, ezt kell Tétnek kihasználni és benyújtani a pályázatot. A 
legfontosabb, hogy tényleg mindenbıl újat kellett készíteni, szakmai programból, 
építészeti tervdokumentációból, nyilatkozatokból, határozatokból és még sorolhatnám. 
Az építészeti tervdokumentáció éppen most készült el, itt van nálam, bıvebb, mint 
amit kiküldtünk önöknek, aki szeretné, megnézheti. A teljes költségvetéssel is tegnap 
végeztem, felvázolnám a keretszámokat, hogy átlássuk a pályázat tartópilléreit. Fontos 
megemlíteném, hogy semmi felesleges dologra nem költünk, nem tervezünk olyan 
dolgokat, amik esetlegesen nem támogatható tevékenységek. Csak olyan szakma kerül 
be a Kistérségi járóbeteg-szakellátó központba, ami indokolt. Az, hogy mi az indokolt 
az OEP által nyilvántartott adatokból, esetszámokból kalkuláltuk ki. Csak olyan 
szakma, ami mindenképpen kell a számadatok alapján, pl. a gyerekgyógyászat, és ami 
kritikus esetszámot tárt elénk, ami nem biztos, hogy Tét számára fenntartható, pl. a 
trauma azt már nem terveztük be. A rendelési idıt próbáltuk minél korábbra tenni, 
hogy reggel jöhessen mindenki korán a rendelésekre. Ezt a rendelési idıt 
természetesen majd meg tudjuk változtatni, ahogy az igények alakulnak! A pályázati 
kiírásban voltak irányadó dolgok, ilyen volt például, hogy a különféle szakmákat 1500 
m2-en helyezhettük el. A természetes világítás minden rendelıben, irodában, közösségi 
térben kötelezı volt, ezért nem lehetett az alagsorba semmilyen kiszolgáló helyiséget 
helyezni, csak a gépészetet. A terveket megmutatom, itt vannak, négy épületbıl álló 
épületegyüttest terveztünk, kis udvarokkal, nagy ablakokkal, az átláthatóság kedvéért. 
A pályázati kiírás szerint 250 E Ft/m2 árral számolhattak a tervezık. Ez nagyon kevés, 
de végül sikerült ebben a keretben bennmaradnunk. Az utcakép is rendezett lesz, 
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terveztünk be egy kis buszmegállót. A sarokszámokat mondanám, az építészeti 
beruházás bruttó 447 200 E Ft, ehhez még számolnunk kell még 20-30 millió Ft-ot, 
mert kiderült, hogy nem lehet geotermikus energiát használni, nem lehet hıszivattyús 
rendszert bevezetni, ezért mindenképpen gázfőtésbe kell gondolkodnunk. Megújuló 
energiaforrások közül napkollektorokat szerelünk fel a tetıre, szürkevíz használat lesz 
bevezetve, ezzel az épület fenntartási költségei csökkennek. A pályázati kiírás 
tartalmazott egy eszközlistát, összesen 277 millió Ft-ra van betervezve minden eszköz, 
ebbe beletartozik az irodai berendezés, a különbözı orvostechnikai eszközök, pl. 
ultrahang készülék, a röntgenkészülék és az informatikai rendszer. Számolni kell egy 
orvostechnikai informatikai rendszerrel, ami 43,7 m Ft-ot jelent, mert olyan rendszert 
szeretnénk bevezettetni, hogy hálózati összeköttetésben lennénk a Petz Aladár Megyei 
Kórházzal, így internet segítségével jöhetnének az adatok. A projekt menedzsment 15 
millió forintra van betervezve. A támogatás ebben a pályázatban 90 %-os lehet. 
Sikeres pályázat esetén a megvalósítás idıszakában következhetnek a kiviteli terv 
készítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, stb. Tapasztalataim szerint a 
támogatási szerzıdés megkötése a pályázat eredményhirdetését követıen 60 nappal 
esedékes. Számolásaim szerint legkésıbb, 2010 decemberében megvalósulhat a 
tervezett fejlesztésünk. Összesen 810 millió forint az összköltségvetése a pályázatnak, 
lehetne több, de fontos, hogy mennyi a teherbírása az önkormányzatoknak, leginkább 
Tét Város Önkormányzatának. A lebonyolítási folyamat úgy zajlik majd, hogy 
benyújtjuk a pályázatot, megkötjük a támogatási szerzıdést és lebonyolítjuk, 
végrehajtjuk a projektet. Új egység jelenik meg esetünkben, az egész folyamatban a 
non-profit szervezet Kft., amit a csatlakozott önkormányzatok alapítanak. Ezt a 
szervezetet csak a támogatási szerzıdés megkötése után kell majd létrehozni! Terveink 
szerint éves szinten a járóbeteg-szakellátás mőködtetése 12 millió forintba fog kerülni, 
mindenképpen a menedzsmenten fog múlni, hogy mennyire lesz sikeres, mennyire 
tudjuk az emberek idevonzani. Mindenképpen ide kell majd szoktatni az embereket! 
Nagyon fontos kérdés még a humánerıforrás, a jó szakemberek megszerzése, 
szerzıdtetése. Folytattunk már ebben az ügyben tárgyalásokat, de véleményem szerint, 
ha nyertes pályázatunk lesz, elterjed a hír és könnyebb lesz embert találnunk! Itt állunk 
most, szívesen válaszolok a felmerülı kérdésekre.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
A gazdaságos mőködés megteremtése a cél, ezzel egyetértek, de mit jelent az, hogy 
elsıdleges beutalási körzet?  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Jelenleg az elsıdleges beutalási körzet a gyıri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, de 
ha megvalósul Téten a szakellátás, akkor a háziorvosok a csatlakozott településekrıl 
minden faluból ideutalják be az embereket szakrendelésre, nem Gyırbe! 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Akkor ez egy biztos beteglétszámot biztosít!  
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Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Igen, eleinte biztos lesz berzenkedés az emberek részérıl, mert azt tudjuk, hogy a 
megszokottról nehéz az embereket letéríteni, de nem lesz más választásuk, mert ide 
szól majd a beutalójuk. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Traumatológia, baleseti sebészet lesz itt?  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Egyelıre nem, a kezdeti tervekbe nem vettük bele, de sebész-traumatológust 
szeretnénk alkalmazni, így igény esetén, kapacitásbıvítést tudnánk végezni. Évente 
lehet a szakrendeléseket módosítani! A traumatológiához nagyon sok mindent írtak 
elı, ami kell! Így voltunk az alapellátási ügyelettel is a hely megvan rá az épületben, 
de egyelıre az OEP nem támogatta volna az üzemeltetését!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Nekem több gondom és kérdésem is van! Egyrészt nagyon örülök, hogy pályázunk, azt 
is remélem, hogy sikerül, támogatom, jó lenne, ha Téten lenne egy ilyen beruházás, de 
sajnos félek egy kicsit a dologtól, mert azt hallom, hogy Csorna meg Kapuvár küzd, 
nem bírja fenntartani a kórházait, nekünk meg sikerülne? A másik gondom és 
dilemmám az, hogy 2010. december végére készül el, ha jól értettem ez az épület. Mi 
történik, ha 2010-ben változás van, választások jönnek, esetleg másik kormány és 
akkor nem ezt támogatja a kormány, hanem mást! Az egész beruházás 2010-re 
készülne el, új kormány jön, mi van, ha nem kapunk olyan támogatást, mint amit ez a 
kormány megígért, mi van, ha teljesen elvonja a pénzeket? A 20. oldalon lévı 2. 
pontban olvasom, hogy Tét Város Önkormányzata vállalja a felmerülı változásokat, 
veszteséges mőködés esetén a különbözetet! Milyen változások lehetnek, miért csak 
Tét vállalja ezt fel, a többi önkormányzat miért nem? Ez még a 90 millión felül van? 
10 millió-20 millió plusz?  
Tét Város mindent átad a non-profit Kft.-nek, per és tehermentes módon, lemond a 
tulajdonjogról, miért?  
Elhiszem, hogy örültek az önkormányzatok, hogy Tét vállalt mindent! Ha megnézik a 
Képviselı Urak a fizikoterápiát, mit harcolt azért Polgármester Úr, hogy a 
fenntartásához a betegszám alapján próbáljanak hozzájárulni, a szomszédos 
önkormányzatok, de nem járultak hozzá! Értsük meg, mind a mai napig Tét város 
tartja fenn a fizikoterápiát! Miért nem úgy számolták ki ezeket a hozzájárulásokat, 
hogy 13500 fıre tervezik a beruházást, osztom a 3 millióval és településekre 
visszaszorzom! Ez lett volna az igazságosabb elosztás! Miért nem fizetnek a 
települések a betegszám alapján? Ez a pályázat olyan terhet ró Tétre, hogy nem tudom, 
hogy meddig bírjuk, nem rokkanunk –e bele?! Az a mondat is elgondolkodtat, hogy a 
létesítmény esetleges veszteséges mőködése esetén, a különbözetet Tét város 
önkormányzata vállalja. Mekkora lesz az a veszteség, 5 millió, 10 millió, 30 millió? 
Meddig bírja Tét város önkormányzata? Mi a helyzet akkor, ha a 19 településbıl 5 azt 
mondja 2 év múlva, hogy kilépünk, de nem jönnek új települések, akkor mi van? Miért 
nem korlátozza a megállapodás, hogy meddig nem léphet ki!? Megint csak Tét 
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városára róná a terheket! Én nagyon örülnék, ha megvalósulna, de nagyon sok 
aggályom van! 
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Sorba válaszolnék a Képviselı Asszony kérdéseire, elıször is arra a felvetésre, hogy 
Csorna, Kapuvár küszködik. Kapuváron 2007-ben megszüntették az aktív ellátást és 
pályáztak az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatára és 750 millió forintot 
nyertek, nincsenek rossz helyzetben! Csorna is pályázott, Sárvár is és mind a három 
projekt nyert, onnan tudom, hogy mind a háromnál én vagyok a projektmenedzser. A 
jelenlegi pályázati ciklus 7 éves idıszakra szól, ezért mindegy hogy ki kerül 
kormányra, ezek fix kiírások, fix pénzek, ezt nem változtathatja meg a kormány! A 
településeknél örültem, hogy ennyivel is hozzájárultak, úgy tudom az elızı projektnél 
semmivel sem járultak hozzá! A létrehozandó gazdasági társaság egy olyan 
kényszerítı erı, hogy csatlakozzanak a települések. Ez azért nagyon fontos, mert meg 
kell lenni a 15000 lakosságszámnak! A tulajdonosok köre változhat, beléphetnek a 
gazdasági társaságba, illetve ki is léphetnek, de az a fontos, hogy a 15000 ember 
mindig meglegyen! Tudom, hogy sok az egész projekt, és hogy félnek az 
önkormányzatok, hogy mi lesz a költségvetésükkel, de ezt megterveztük, semmi 
gubanc nem adódhat, a 2009-es évre be lehet tervezni! Az egész beruházásnak 5 év a 
fenntartási kötelezettsége, az, hogy milyen rendelésekkel, milyen belsı tartalommal, 
azt már lehet változtatni!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A fizikoterápiát mi üzemeltetjük, a labort is, ha ezek bekerülnek a Kistérségi Járóbeteg 
Központba, akkor ezek a költségek megszőnnek és semmi más nem történik, csak 
átcsoportosítás! Véleményem szerint a gyógytorna is fontos szerepet fog kapni, mert a 
fizikoterápiával párhuzamosan kialakulhat egy olyan rendszer, ami idevonzza az 
embereket! Semmi máson nem fog múlni a dolog, csak, hogy jól szervezzük meg a 
dolgokat! Ez alatt azt értem, hogy a kistérségi buszok, amikor hazaviszik a diákokat, 
utána visszafele útban hozhatják az embereket a rendelı intézetbe és be kell osztani, 
hogy melyik település mikor jön a rendelésekre! Az utazási papírt, amit szoktak a 
háziorvosok adni, hogy Gyırbe bemegy a beteg, akkor felváltaná az a lehetıség, hogy 
az OEP-el kötne szerzıdést a kistérség a buszokra, így a buszok fenntarthatósága is 
könnyebb lenne! Remélem, ezért szívesebben fogja ezt a rendszert igénybe venni a 
település!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Mi a helyzet a fogorvossal? İ nem kerül be a központba?  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Egyelıre nem, mert nem tisztázott, hogy milyen jogviszonyban lett volna a fogorvos a 
rendelıintézetben, mert az İ mőszerei magántulajdonban vannak! Bonyolult lett volna 
bevonni! 
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Dr. Brandhuber Ferencné jelenlévı téti lakos kér és kap szót:  
Nagyon örülök, hogy ilyen lehetısége van Tétnek, hogy megvalósuljon ez a fejlesztés! 
A Képviselı-testület jó határozatot hozott, a lakók régi vágya válhat valóra! Tétnek 
már szerzett jogai vannak egészségügyi téren! Az 1980-as években ideküldték az 
embereket EKG vizsgálatra! A megyében elıször lett Téten mini labor, majd 
Fertıszentmiklóson, ahol meg is szüntették, de Téten továbbra is megmaradt! Arra 
kérdésre szeretnék én is válaszolni, hogy lesz –e elég beteg? Lesz, mindenképpen, 
mert megfigyelhetı, hogy eleinte az okmányiroda ellen is tiltakoztak az emberek, most 
már Gyırbıl kijönnek az emberek, az én ismerıseim is, az udvarias és kedves 
fogadtatás miatt! Az én meglátásom szerint is a gazdasági társaság az egyetlen jogi 
forma, ami lehetıvé teszi, hogy fennmaradjanak az intézmények, az egészségügyi 
centrumok is, mert csak így tudják biztosítani a gazdasági hátteret! Bízom a pályázat 
sikerébe! Úgy érzem, hogy egy tájékozott hölgyet ismerhettünk meg Hermann Judit 
személyében, az İ irányításával könnyebb lesz sikereket elérni, úgy érzem! Ha ez 
sikerül a Képviselı-testületnek, akkor ez méltó koronája lesz a 4 éves munkájuknak! 
Azt szeretném mondani, ami nagyon fontos, hogy tájékoztassanak minket, lakosokat, 
hogy, hogy áll a projekt! Ha megvalósul ez a beruházás, akkor biztos feledve lesz a 
Képviselı-testületnek olyan döntései, ügyei, ami nem tette ıket népszerővé! 
Bizalommal várom, hogy pozitív legyen az eredmény! 
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Köszönjük támogató szavait! 
 
Kovács Zsuzsanna jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Nekem az egész projektben egy buktató van, a humánerıforrás! Mi teszi vonzóvá a 
menı gyıri orvosok számára ezt az intézményt, hogy idejöjjenek rendelni! Lesz olyan 
lehetıség az épületben, hogy bérletbe adják a vizsgálót és magánrendelést tarthat az 
orvos? 
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Mitıl lesz vonzó? Azzá kell tennünk! Nem csak Gyır van, máshol is nagyon jó 
orvosok vannak, akik éppen elvesztették a munkájukat, vagy leépítések miatt 
átcsoportosították ıket! Azzal viszont egyetértek, hogy a humánerıforrás tényleg 
fontos dolog az egész projektben! Annak nem vagyok híve, hogy közfinanszírozott 
kórházban magánrendeléseket tartsanak az orvosok nevetséges bérleti díjakért és még 
nevetségesebb díjakért, béreljék a használt mőszereket! 
 
Kovács Zsuzsanna jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Én értem, de sajnos jelenleg az orvos motiváltabb a magánrendelésre!  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Sajnos igen, mert ez van most Magyarországon! Amit biztosan tudok az az, hogy az 
elsı 5 évben biztosan nem lesz magánrendelés! Nem terveztük be! Biztos, hogy lenne 
ebbıl bevételünk, de akkora értékcsökkenés lenne az épületnek és a mőszereknek is, 
ami nem kifizetıdı! 
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Szabó Ferenc polgármester:  
Ha igény merül fel új szakmára, akkor fontolóra vesszük, és esetleg bevezetjük!  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Igen, ez természetesen lehetséges már az elsı 5 évben is! Új szakmát bevezethetünk, 
valamely meglévı, betervezett szakma terhére! 200 szakorvosi óraszámot és 115 nem 
szakorvosi óraszámot terveztünk be. A bírálat során történhet olyan, hogy a bírálók 
átcsoportosítanak! Ez kb. 0,5-1,5 %-os eltérés lehet, amit vállalni kell, ez azt jelenti , 
hogy csökkenhet a költségvetés, de nıhet is! Lehet, hogy valamit kihúznak, de lehet, 
hogy valamit elıírnak! Ezt már a 2010-es költségvetésben kell majd számításba venni! 
Ez természetesen további terheket ró Tétre, de emiatt kell vállalni a tulajdonjog 
átadását a gazdasági társaságnak, mert a gazdasági társaság kötelezettséget vállal! Van 
egy úgynevezett tartalékkeret, amit be kell tervezni, ez 40 millió forint a mi 
esetünkben, bármi havária esetén ehhez a pénzhez lehet nyúlni!  
 
Kovács Zsuzsanna jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Ez a tartalékkeret a mőködési idıre is megmarad? Legalább az elsı 5 évre? Mi a 
helyzet a mőhiba perekkel? Ki fizeti esetleges költségeit? 
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Az orvosok rendelkeznek biztosítással, ha ilyen probléma merülne fel, nekik kell 
megoldani a helyzetet! Ha a mőködtetıt perelik be az már más dolog!  
 
Balassa Dezsıné jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Én is nagyon örülök ennek a dolognak, én vagyok a leendı szomszéd! Szeretném 
megnézni a terveket, és arra szeretném kérni a kivitelezés során kerítést építsenek, 
mert biztonságosabb lesz úgy a telkem!  
 
Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
Már azt említettem, hogy az utcakép is nagyon fontos volt a tervezés során, ezért a 
közterület is mindenképpen rendezetten fog kinézni, a kerítést mindenképpen 
megépítjük, ezért majd a kivitelezı lesz a felelıs. A tervet természetesen ülés után 
megmutatom.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 4/2009. (I. 13.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató 
pályázati projekt elıkészítésérıl, pozitív támogatási döntés esetén történı 
megvalósításról és fenntartásról a Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
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kialakítása” TIOP 2.1.2/08/1 pályázat kapcsán” címő elıterjesztést és 
a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette, a a tájékoztató 1. számú 
mellékletét képezı összefoglalót megismerte, és az abban foglalt 
tevékenységeket támogatja. A Képviselı testület a tájékoztató 2. számú 
mellékletét képezı építészeti-mőszaki tervkivonatot áttekintette és az abban 
foglaltakkal, egyetért.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 
 

 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 5/2009. (I. 13.) Kt. határoza 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TIOP 2.1.2/08/1 pályázathoz 
kapcsolódó tájékoztató 3. sz. mellékletét képezı fejlesztési megállapodást 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 6/2009. (I. 13.) Kt. határoza 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TIOP 2.1.2/08/1 pályázathoz 
kapcsolódóan létrehozza 3 millió össztıkével, téti székhellyel megalakuló non-
profit szervezetet. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2100 E Ft-tal 
hozzájárul a non-profit szervezet megalakulásához, a 2009. évi költségvetése 
terhére.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 7/2009. (I. 13.) Kt. határoza 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TIOP 2.1.2/08/1 pályázathoz 
kapcsolódóan a létrehozott non-profit szervezet által mőködtetett létesítmény 
fenntartásához a területi ellátási kötelezettségbe vont települések évi 3.000.000 
Ft-tal járulnak hozzá a projekt megvalósítása után 5 évig. A hozzájárulás 
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mértéke éves szinten, évenkénti egyszeri költséggel, figyelembe véve az elızı 
évi lakosságszámot Tét Város Önkormányzat esetében: 2 260 E Ft.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 8/2009. (I. 13.) Kt. határoza 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TIOP 2.1.2/08/1 pályázathoz 
kapcsolódóan a létrehozott projekt eredményének fenntartásához és a gazdasági 
társaság mőködtetéséhez  Tét Város Önkormányzata 3000 E Ft – mínusz a 18 
település hozzájárulása – járul hozzá. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
A TIOP2.1.2/08/1 pályázathoz kapcsolódó elıterjesztések a jegyzıkönyv mellékletét 

képezik. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Az összes szükséges határozatot meghoztuk, köszönöm Hermann Juditnak a 
tájékoztatást.  
 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 16 
50

 órakor távozik az ülésrıl. 
 
 

Hermann Judit stratégiai tervezı területfejlesztési tanácsadó: 
A döntés körülbelül májusra várható, július lesz mire megküldik a támogatási 
szerzıdést, de ez idı alatt már elkezdhetjük a kiviteli tervek készítését és a 
közbeszerzési eljárások lefolytatását. Arról szeretném még tájékoztatnia a Képviselı-
testületet, hogy a tervekkel minden rendben van az elızı tervezı cég, a Comfort Kft. 
lemondott a tervezıi jogáról!  
 
 

Szabó Ferenc polgármester 5 perc technikai szünetet rendel el. 
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2.  AZ ALPOKÚT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTİ KFT. VÉTELI 
AJÁNLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A GOLF PÁLYA MELLETT 
LÉVİ ÁROKRENDSZERRE. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Következı napirendi pontunk „Az Alpokút Út- és Mélyépítı Kft. vételi ajánlatának 
megtárgyalása a golf pálya mellett lévı árokrendszerre”. Elızı testületi ülésen 
döntöttünk arról, hogy tegyen vételi árajánlatot az árokrendszerre, megtette a 
befektetı, az írja, hogy 1,2075 ha területrıl van szó és a környezı településeken, 
hasonló adottságú területen a jelenlegi vételárak hektáronként, 400 000, – 500 000,-Ft 
között mozognak, ezért a fenti területért 600 000,-Ft vételárat ajánl. Természetesen 
miután átminısítette rétre.  
 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Véleményem szerint azért a területért 1 millió forintot el lehetne kérni!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Egyetértek, javasolom, hogy kérjünk 1,2 millió forintot. Kérdés, hozzászólás? 
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 9/2009. (I. 13.) Kt. határoza 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadja el az Alpokút Kft. 
(9700 Szombathely, Maros u. 22.) vételi ajánlatát, a Tét, külterület hrsz.: 
0606/2, 0603, 0605/2, 0605/3, 0605/4, 0605/5, 0601, 0597 összesen 1,2075 ha 
területő ingatlanokra vonatkozón, 1,2 millió forintban jelöli meg a vételi árat. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
Az Alpokút Kft. levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ 055/2 
HRSZ. ALATTI ÚTRA KÖZÉPFESZÜLTSÉGŐ FÖLDKÁBEL 
LÉTESÍTÉSÉHEZ VEZETÉKJOGI ENGEDÉLY KÉRELEM 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szabó Ferenc polgármester felolvassa a Dettai Tibor úr által küldött Vezetékjogi 

megállapodás szerzıdést és hozzájáruló nyilatkozatot. 

 
A szerzıdésben tehát arra kér minket, hogy engedélyezzük, hogy a 055/2 hrsz.-ú 
ingatlanon, ami út, középfeszültségő földkábel létesítését. Ezekkel a vezetékekkel 
bevezetik az E.ON transzformátor állomás mellé épült 120/20 kW transzformátor 
állomásba. Gyömöre és Gyarmat 250 Ft/fm és évente az inflációs rátával növelné az 
ingatlanon történı vezetékjog értékét. Építészünk és Jegyzı Asszony nekünk 1250 
Ft/fm összeget javasol. Valójában egy kábelrıl van szó, ami lent van mélyen a 
földben.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Nekem ez a hrsz. sokat nem mond! Ez honnan jön, hová megy? Biztos, hogy nem 
tudja más fele vinni, muszáj neki Tétre elhúzni a földkábelt?! Miért ilyen magas az 
összeg, amit javasoltak? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Igen, az biztos, mert nálunk van a transzformátor állomás!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Ez most akkor nem Tét, itt nem lesz szélkerék park? Ez most Malomsok?  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Igen, ez most Malomsok, de ígéretet kaptunk a Dettai úrtól, hogy Téten is meg fog 
valósulni idıvel, csak amíg az Energia Hivatal nem bólint rá az egészre, addig nincs 
mit tenni, addig semmi sem biztos!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Miért mondott a Jegyzı Asszony és az építész úr ennyivel magasabb összeget, mint a 
szomszédos települések?  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Igen jóval nagyobb a javasolt összeg, miért? 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Az ebbıl befolyt pénzt mire lehet költeni? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Képviselı-testületi döntés, hogy mire fordítjuk!  
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Lang Ferenc képviselı: 
Jó, akkor legyen a nagyobb összeg, de azt mindig fordítsuk a külterületi utak 
karbantartására! 
 
 

Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı 17
20

 órakor távozik az ülésrıl. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ezt nem tudom, a szerzıdés nem tartalmaz erre vonatkozó információt!  
 
 
Ackermann László képviselı: 
Azt jó lenne tudni, hogy melyik útról van szó! Olyan sok mindent beszélnek az 
emberek, nem tudom elhelyezni, hogy melyik útról van szó!  
 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Minket nem tud kikerülni, az biztos!  
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Az 1250 Ft/fm, az olyan irreálisan magas ár, de a 250 Ft/fm, meg elég kevés, tehát kb. 
500 Ft/fm szerintem, elfogadható lenne! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Igen, egyetértek! 
 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Jó, de akkor tényleg menjen a külterületi utakra! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Természetesen, rendben, kültéri utakra, elkülönített pénz! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Engem az nyugtalanít, hogy ez a megállapodás nem tartalmazza, hogy ez többszöri díj 
lenne, lehet azért javasolt a Jegyzı Asszony ilyen magas díjat, mert ez csak egyszeri 
díj! 
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Boros Zoltán képviselı: 
Ez most egyszeri fizetés, vagy folyamatosan évenkénti? Szerintem a gyarmatiak úgy 
gondolták, hogy évenkénti, mert ott van, hogy az éves inflációval növelik a díjat! Nem 
mindegy, hogy ez most folyamatos évenkénti bevétel, vagy egyszeri díj!  
Errıl most itt szerintem nem tudunk dönteni, ezért én vállalom, hogy megkérdezem a 
magánembereket, hogy ık mennyiért adták a beleegyezésüket a vezetékjogba. 
Természetesen a munkálatok után korrekt helyreállítást kell végeznie a befektetınek! 
Ez mennyire sürgıs, kellene most döntenünk, mert szerintem várjunk a következı 
testületi ülésig! 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Eléggé sürgıs lenne már hívott a Dettai úr, mert kezdené intézni a dolgokat!  
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Ha egyszeri, akkor nem véletlen ez a magas összeg! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szabó Ferenc polgármester felolvassa a vezetékjogi megállapodás 2, 3, 4, 5 pontjait. 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Hadd kérdezzem meg, egy jegyzı sincs jelen? Tisztelt Képviselı Urak, nincs 
jegyzınk, nincs törvényesség, mit lehet most csinálni? Bármit hozunk, az 
törvénytelen? 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Igen, minden törvénytelen! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Köszönöm, ezt így lehet? Gondolkodjunk tovább, miért nem állt föl egy képviselı 
sem, hogy köszönjük tisztelt Jegyzı Asszony, hova tetszik menni? Innentıl nem is 
értem, mit kéne tenni!? Össze kellene hívni az Ügyrendi Bizottságot! Kik a tagok, 
segítsetek! Nagy Ottó László az elnök, ki van még benne? 
 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Én vagyok még tag. 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Ki a harmadik? Mindegy, holnap megnézzük! 
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Szerintem zárjuk le az ülést, beszélgetni még lehet, de azt tessék beleírni, hogy ki 
mikor ment el! És ezt kérném szó szerint rögzíteni a jegyzıkönyvben!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1800 
órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
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