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

96-6/2009.

J E G Y Z İ K Ö N Y V
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. március 31.-én megtartott nyilvános ülésérıl.

2

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

96-6/2009.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. március 31.-én 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, Boros Zoltán,
Borsó László Tamás, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán,
Lang Ferenc, Rendes Róbertné képviselık

Távol vannak:

Nagy Ottó László képviselı

Tanácskozási joggal vesz részt:

Meghívottak részérıl:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı

Laki Gáborné pénzügyi vezetı
Barczáné Szőcs Andrea KKÁMK gazdasági vezetı
Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes
Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezetı
Langné Balázs Ilona KKÁMK Mővelıdési Ház vezetı
Horváth Gyula Gyırszemere polgármester
Unger Ferenc könyvizsgáló

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 31.-ei nyilvános ülésének jegyzıkönyve

3

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 11 képviselı megjelent, Nagy
Ottó László jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen.. A Képviselı-testület
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. Köszönti Horváth Gyula Gyırszemere
polgármesterét, pályázatot szeretnének benyújtani és Tét, mint gesztor kell a pályázat
benyújtásához, ezért javasolja, hogy ezt a témát tárgyalják 1. napirendi pontban.
Kérdés, hozzászólás?

Rendes Róbertné képviselı:
A Városszépítı munkálatok megbeszélését szeretném az egyebek napirendi pontban
megtárgyalni.

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2009. (III. 31.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009.
március 31.-ei nyilvános ülés 1. napirendi pontban tárgyalják a Gyırszemerei
óvoda pályázat benyújtásának megtárgyalását, és egyebek napirendi pontban a
Városszépítı munkálatok megszervezését. A Képviselı-testület ezzel a
kiegészítéssel a napirendi pontokat elfogadja.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Határidı: Azonnal

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. Gyırszemerei óvoda pályázat benyújtásának megtárgyalása
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Horváth Gyula Gyırszemere polgármester
2. A KKÁMK strukturális átalakításának megtárgyalása.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
3. A közfoglalkoztatási terv elızetes megvitatása.
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
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4. Egyebek
Városszépítı munkálatok megszervezése
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi!

1. GYİRSZEMEREI
ÓVODA
MEGTÁRGYALÁSA

PÁLYÁZAT

BENYÚJTÁSÁNAK

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Horváth Gyula polgármester úrnak.
Horváth Gyula Gyırszemere polgármester:
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a szót. A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján
bölcsöde, óvoda felújításra lehet beadni pályázatot. Mint tagintézmények csak úgy
nyújthatjuk be a pályázatot, hogy Tét a gesztora a pályázatnak. Óvoda felújításra
szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot, vizes blokk csere, nyílászáró csere, ha belefér a
pályázati keretbe akadálymentesítés, 20 millió forintra lehet pályázni, ezt szeretnénk
megcélozni. A tagintézmény nem nyújthatja be önállóan a pályázatot, olyan
nyilatkozatok vannak, amiket Tétnek kell aláírni, de Gyırszemerére van kötelezı
hatályuk, ezért is minden felmerülı költséget Gyırszemere önkormányzat vállalja.
Boros Zoltán képviselı:
Tét is ad be ilyen pályázatot, de nem probléma, mert több tagintézmény is nyújthat be
pályázatot, csak meg van szabva egy keretösszeg, amire lehet pályázni.

Szabó Ferenc polgármester:
Amennyiben képviselı társaim egyetértenek, hogy Tét nevében Gyırszemere nyújtson
be pályázatot óvoda felújításra, kérem kézfeltartással, szíveskedjenek jelezni.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2009. (III. 31.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete – a 8/2009. (II.26.) ÖM
rendeletben kiírt – az óvodák infrastrukturális fejlesztése céljából kiírt
pályázatban meghatározott önkormányzati önrészt 20 %-ban biztosítja.
Megbízza a polgármestert, a pályázat benyújtásával és a szükséges aláírások
megtételével.
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Felelıs:
Határidı:

Szabó Ferenc polgármester
Azonnal

2. A
KKÁMK
MEGTÁRGYALÁSA.

STRUKTURÁLIS

ÁTALAKÍTÁSÁNAK

Szabó Ferenc polgármester:
Tegnap, a kibıvített Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság megtárgyalta ezt a
témát, felkérem Rendes Róbertné elnök asszonyt, ismertesse a jelenlévıkkel, hogy
milyen döntés született.
Rendes Róbertné képviselı:
Tisztelt Képviselık! Köszönöm a szót! Tegnap két órát tárgyaltuk a témát, minden
bizottsági tag elmondta a véleményét. A kibıvített anyag minden Képviselı társam
rendelkezésre állt, áttanulmányoztuk és a következı határozati javaslat született:
2009. szeptember 1.-tıl önálló intézményként mőködjön a KKÁMK és pénzügyi és
gazdasági feladatait Tét Város Polgármesteri Hivatal keretei között lássa el.
Elmondom a szavazás arányát 4 igen 1 tartózkodás volt.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Szeretném tájékoztatni a Képviselıket, hogy a kiküldött anyaghoz képest módosítások
történtek, a 2008. évi CV. törvény változott, 327/2008. (XII.30.) sz. Korm. rendelet is
hatályba lépett, a tervezett átszervezésnél részben önállóan mőködı szerv kikerül a
szabályozási körbıl, továbbra is önállóan mőködı költségvetési szerv lenne, csak a
gazdasági-pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Ismertetem, hogy a
költségvetési szerveket úgy lehet csoportosítani, hogy
1) Alapító szerint (központi, társadalombiztosítási, önkormányzati, önkormányzati
társulási)
2) Alaptevékenység szerint (közhatalmi, közszolgáltató)
3) Funkciók gyakorlása szerint (önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan
mőködı, szervezeti jogi egység)
4) Pénzellátás szerint (kincstári körhöz tartozó, kincstári körhöz nem tartozó)
Önállóan mőködı költségvetési szerv marad a KKÁMK, amelynek meghatározott,
szellemi, fizikai, technikai támogató tevékenységeit, ezen belül különösen pénzügyigazdasági feladatait a polgármesteri hivatal látná el. Az átszervezést tanévben nem
lehet végrehajtani.
Meghívtuk Unger Ferenc könyvvizsgáló urat, felkérem, tegyen egy rövid
összefoglalót, hogyan látja Ön az átszervezést?
Unger Ferenc könyvvizsgáló:
Tisztelt Képviselı-testület, Jegyzı Asszony! Áttanulmányoztam ezt az átszervezést,
szerintem szerencsés választás, egyrészt abból a szempontból, hogy 2009.-re
vonatkozóan a jogszabályváltozások miatt amúgy is kell módosítani az alapító okiratot
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és így a rendszer módosítása lesz ennek az évnek a feladata, a jelenlegi rendszer jobbá
tétele. A jelenlegi tevékenységekhez kapnak még feladatokat, amihez fog kapcsolódni
a 2010-es finanszírozási rendszer is. Az idıpont megfelel a jogszabályi elıírásoknak,
mert március 31.-ig lehet ilyen módosításokról szóló döntést meghozni. Indokok, amik
az átszervezés mellett szólnak például, a jelenlegi pénzszőke gazdálkodás, a
centralizációval, az egységes pénzügyi irányítással, gazdálkodással megszüntethetı.
Jobban átláthatóbb lesz a gazdálkodás, a párhuzamosság megszőnik, a bürökrácia
csökkenthetı, a szaktudás összegzıdik, a pénzügyi irányítás egységesíthetı.
Célszerőségi, hatékonysági szempontból a feladatellátás javulhat. Pedagógiai, szakmai
szolgáltatások továbbra is az intézményre vannak bízva, abba nem szól bele az
önkormányzat. Véleményem szerint jó az átszervezés, támogatom.
Szabó Ferenc polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást, Képviselı-társaim, kérdés, hozzászólás?
Boros Zoltán képviselı:
Van egy folyamatban lévı pályázat, melyet vélhetıleg az átszervezés nem érint.
Szabó Ferenc polgármester:
Beszéltem a Megyei Könyvtár vezetıjével, aki megerısítette, hogy a pályázat sorsát
nem befolyásolja az átszervezés.
Ismerteti a határozati javaslatot. Szavazást rendel el.

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
7 igen 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
63/2009. (III. 31.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a téti székhelyő Kisfaludy Károly
Általános Mővelıdési Központot (Tét, Debrecen u. 3.) 2009. szeptember 1.-tıl
átszervezi akképpen, hogy közszolgáltató költségvetési szerv lesz, amely a
feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan mőködı költségvetési
szervként funkcionál, meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató
tevékenységet, ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait Tét Város
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv látja el.
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Boros Zoltán Igazgató
Urat, hogy a szükséges egyeztetési és véleményeztetési eljárásokat folytassa le.
Jelen határozathozatalt követıen az új – 2008. évi CV. törvénynek és a
327/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelı – alapító okirat elfogadása 45
napon belül történjen meg.
Felelıs:
Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı
Határidı: Értelem szerint
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Boros Zoltán képviselı:
Elfogadás után annyit szeretnék kiegészítésként mondani, hogy a civil szervezetekkel
és a szülıi munkaközösséggel egyeztetési kötelezettség nincs ilyen helyzetben!

3. A KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV ELİZETES MEGVITATÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
A szociális ellátás területén komoly változtatásokat szeretne bevezetni a kormány, ezt
az elızetes tervet el kell fogadnunk, ezt most elfogadás után elküldjük az állami
foglalkoztatási szolgálatnak, valamint a helyi szociálpolitikai kerek asztalnak, majd a
vélemények visszaérkezése után tudjuk elfogadni a végleges közfoglalkoztatási tervet,
április 15-ig. Az elmúlt idıszakban, ami a szociális ellátás területén
megfogalmazódtak, hogy csak munkáért járjon jövedelem, eljutott a felsı szintre,
onnan indult ez a kezdeményezés. Korábban sem volt ez szabályozatlan, mert a
közcélú foglalkoztatásnak is meg voltak a szabályai, az volt a kikötés, hogy min. 90
munkanapig foglalkoztathatjuk az embereket és aki azt letöltötte, ledolgozta, utána járt
neki a rendszeres szociális segély. Meg kell találni annak a módját, hogy azok az
emberek, akik elvesztették a munkahelyüket, azért emel fıvel tudjanak részt venni a
közfoglalkoztatási programban. Ma volt ez kerekasztal megbeszélés, a válság
kezelésérıl volt szó, még vannak bizonytalan dolgok, de az alapkitétel nem rossz, erre
lehet építkezni! Május 1.-tıl indulhat a program, és december 31.-ig fog tartani. Ha
beválik, akkor gondolom további támogatás lesz. Az önkormányzat azt nyeri, hogy a
bér és járulékoknak a 95 %-át fizeti az állam, az önkormányzatnak 5 %-ot kell fizetnie.
28 fıt terveznek alkalmazni, aki a munkavégzésbe ténylegesen bevonható. A település
érdekében szebbé tehetjük településünket munkaerı átcsoportosítással.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
A közfoglalkoztatási terv elkészítése közös feladat volt a kollegák nagy segítségre
voltak benne, a mai nap folyamán kiegészítéseket lehet tenni, és ha elfogadásra
kerülne a terv, akkor a holnapi nap folyamán továbbítanánk a tervet az állami
foglalkoztatási szolgálatnak, valamint a helyi szociálpolitikai kerek asztalnak.
Ackermann László képviselı:
Örülök ennek a közmunka programnak, mert jó lehetıség a munkanélkülieknek, a
családok megélhetésében is nagy szerepet kap ez a program. Önkormányzati feladatok
ellátásában segítenek, és tényleg kevés önrészt kell hozzátennünk. Azt olvasom ebben
a tervben, hogy az eszközöket biztosítani kell, de erre van fedezet, vagy azt nekünk
kell megoldani? A másik kérdésem, hogy ki fogja irányítani ezeket az embereket, mert
28 ember elég nagy csoport, vagy részekre lesznek szedve? Kistérségi szinten fog
mőködni, vagy helyi szinten?
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Szabó Ferenc polgármester:
Elıször kistérségen belül akarták irányítani a programot, de a térségen belül nagy a
szórás, más a mentalitás. Nehezebb összeszervezni a közmunkaprogramot is. Irányítás
nélkül persze nem lehetnek, 2 fı vezetıt tervezünk. A CÉDE pályázatból lehet
eszközöket beszerezni.
Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos kér és kap szót:
Jó dolognak tartom, összefogja a csellengı embereket. Elıre kellene tervezni, hogy
mit fognak csinálni, mit szeretne Tét elvégeztetni ezekkel az emberekkel, mert sok
feladat van, amit meg lehetne oldani.
Szabó Ferenc polgármester:
A Jegyzı Asszony negyedéves programot dolgozott ki, amit természetesen az idı
folyamán aktualizálni lehet majd. Mindig az adott helyzet fogja megadni, hogy mi a
fontos teendı!
Böröczki Kálmán képviselı:
Itt látom, hogy egészségkárosodott 4 fı, ez mit takar?
Szabó Ferenc polgármester:
Valójában a középkorúak bevonása a lényeg, 12 férfi és 16 nı. Iskolai végzettség
alapján 4 fı lehet 8 általános iskolai végzettség alatt, 19 fı 8 általános iskolai
végzettség felett, 3 fı szakmunkás, szakiskolai végzettség, 1 középiskolai végzettség
és 1 technikumi végzettség. Képzésre is kötelezhetı 2 fı, de az a probléma, hogy ki
tudja megmondani, hogy milyen képzésre küldjük el azt a két embert, mire lesz
szükség a jövıben? Nagyobb lesz a csalódottság, ha feleslegesen képezik ıket. Ehhez
még tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy mi lenne a jó szakma.
Borsó László képviselı:
Ki kell dolgozni a gyakorlatba átültetést, a magyar mentalitáson változtatni kell, hogy
jó a segélybıl élni! Ki határozza meg, hogy ki vehet részt a programban? Milyen
igazolás kell, hogy ı ebben részt vehet?

Szabó Ferenc polgármester:
Régen volt az, hogy ellátatlanul nem maradhatott senki, mert a közmunka programba
akit bevettünk, 1-2 napot dolgozott, azt mondta van munkahelye elmegy, mégse ment
el dolgozni és jött újra a segélyért. A közfoglalkoztatásban, ha indokolatlanul kimarad,
akkor sem kell segélyeket biztosítani neki. Igen segíteni kell a bajba jutott
embereknek, de azzal, hogy mi a segítséget megadjuk, ahhoz kell az is, hogy İ úgy
álljon a dolgokhoz, hogy igen dolgozni kell, dolgozni akarok!
Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2009. (III. 31.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja elızetesen
Közfoglalkoztatási tervet, felhatalmazza a Jegyzı Asszonyt, hogy az illetékes
szerveknek továbbítsa véleménynyilvánításra.
Szabó Ferenc polgármester
Felelıs:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:
Határidı: Azonnal

4.

VÁROSSZÉPÍTİ MUNKÁLATOK MEGSZERVEZÉSE

Rendes Róbertné képviselı:
Tisztelt Képviselı-testület márciusra terveztük azt, hogy Városszépítı napot tartunk,
itt a húsvét hamarosan, próbáljuk meg megszervezni ezt a napot! Próbáljuk meg
bevonni a gyerekeket, a családokat, civil szervezeteket, mozgósítsuk az embereket,
persze mi magunkat is! Az idıs embereknek segítsünk, hogy rend legyen elıttük,
minden lakosnak küldhetünk ki felkérést, hogy a saját házuk elıtt rakjanak rendet.
Kérem a támogatást, várom az ötleteket javaslatokat.
Szabó Ferenc polgármester:
Az idı miatt nem lehetett eddig kint dolgozni, most lett igazán jó idı. Szerintem a
Húsvét utáni idıszakra kéne áttenni, egy aktív szervezést csinálnánk, minden
háztartásba, a civil szervezeteknek, az iskolának, óvodának és az összes boltnak,
presszónak is küldenénk tájékoztatókat az akcióról.
Kováts Zsuzsanna jelenlévı téti lakos kér és kap szót:
Kistérségi szinten nincsenek ilyen törekvések, hogy összefogni az összes települést és
közösen az összes falun kívül is rendbe tehetnénk a környezetet. A kistérség nem
kötelezheti a gazdákat, hogy rakják rendbe a saját földjeiket?
Szabó Ferenc polgármester:
A Közút Zrt. már szervezi az utak melletti szemétszállítást, de nincs ilyen terv a
kistérségben, ez rengeteg pénz lenne, amit most nem tud a kistérség finanszírozni. A
földtulajdonosok legnagyobb része azzal védekezik, hogy nem ı tette oda, neki semmi
köze hozzá! Havi szinten 160-180 ezer forintot fizetünk, hogy Ürgehegybıl szállítsák
el a szemetet, mégis rendetlenség van! 2 konténer van ott, de annyit sem tesznek meg
az emberek, hogy a konténerbe dobják bele a szemetet, a mi embereink szedik össze a
konténerek körül a szemetet! A legborzasztóbb, hogy nem is azoknak az embereknek a
szemete, akik Ürgehegyben laknak! Ahogy megyünk be Gyırbe, mindenhol ott az út
mellett a hulladék, még annyit sem tesznek meg az emberek, hogy elvigyék a
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hulladékudvarig, pedig az ingyenes! Az erdık is tele vannak berendezési tárgyakkal,
szerintem több tízemeletes házat be lehetne rendezni az elszórt holmikból!
Balassa Dezsıné jelenlévı téti lakos kér és kap szót:
Azt szeretném kérni, hogy a Fı utcán a fákat legyenek szívesek megmetszeni és az
iskolakertben a nádat nyírják le! Az önkormányzat elıtti tér is sivár, a
Takarékszövetkezet mellett eltörpül!
Kereszt Kálmán képviselı:
A Kommunális Szolgáltatónál lehet venni olyan zsákot, amiben elszállítja a szemetet,
nem lehetne azt megoldani, hogy veszünk mi az önkormányzat zsákot és itt is meg
vehetnék az emberek! A Díszkút köré ígéretet kaptam, hogy kapunk murvát, meg még
nekünk is van egy kis pénzünk, amit arra lehetne fordítani!
Böröczki Kálmán képviselı:
Lomtalanítást mikorra tervezik, mert a híradástechnikai eszközöket hol lehet leadni,
ilyet is lehetne szervezni!?
Lang Ferenc képviselı:
Az INO-nál sajnos szétment a csatorna, a falra vezeti az esıvizet!
Boros Zoltán képviselı:
Szépítsük falunkat, egyetértek vele! Javasolom húsvét utáni szombatot, április 18.-át
ha jó idı lesz, a gyerekeket az iskolát mi rendezzük!
Rendes Róbertné képviselı:
Elszállításban segít a KOMSZOL? Kesztyő, zsák kell!
Ackermann László képviselı:
Az INO-nál és a fogorvosnál szinte sajnos szó szerint úgy kell beúszni, akkora a sár!
Nem jó a vízelvezetés!
Szabó Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul mondom, hogy Dr. Rácz Zsolt új telefonszáma: 461-513.
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1800 órakor bezárja.
K. m. f.
Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:
Rendes Róbertné
képviselı

Sándor Gábor
képviselı
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