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JEGYZİKÖNYV
Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. április 14. napján 15 00 órakor kezdıdı
n y i l v á n o s rendkívüli 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, Baranyai Zoltán, Bakos Gábor, Boros Zoltán, Borsó
László, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Rendes
Róbertné és Sándor Gábor képviselık.

Távol van:

Nagy Ottó László képviselı.

Tanácskozási joggal vesz részt:
Takács Miklósné dr. aljegyzı

Szabó Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket.
A polgármester idézi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 12.§ (2)
bekezdéséhez főzött indokolást, melynek értelmében rendkívüli ülések összehívása esetén az
ülés összehívása telefonon is történhet, az Önkormányzati SZMSZ 7.§ (6) bekezdésének
rendelkezése szerint sürgıs esetben az ülés elıtt 48 órával is lehet meghívással élni. Ezen
rendelkezésekre figyelemmel került sor múlt hét péntekén – a sürgısség okának
megjelölésével – a telefonon történı meghívásra.
Köszöni, hogy a képviselık megjelentek, majd megállapítja, hogy az ülésen 12 képviselı
közül 10 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. A nyilvános ülést megnyitja.
Ackermann László és Boros Zoltán képviselık személyében a polgármester javaslatot teszt a
jegyzıkönyv hitelesítıkre, melyet a Képviselı-testület 10 igen egybehangzó szavazattal
elfogad.
Emlékezteti a jelenlevıket, hogy az elmúlt Képviselı-testületi ülésen akként határozott Tét
Város Képviselı-testülete, hogy Gyırszemere vonatkozásában pályázatot nyújt be az óvodák
infrastrukturális fejlesztése céljából kiirt pályázati felhívásra. A pályázat benyújtása
megtörtént, azonban hiánypótlásra van szükség. Eszerint a Gyırszemere község által
biztosított 20 % önrész összegét konkrétan meg kell jelölni a határozatban, valamint az
igényelt összeget – mivel az meghaladja a jogszabály által elıírt keretet - is módosítani kell,
ehhez azonban nem kell Képviselı-testületi határozat.
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Megismétli a napirendi pont javaslatot, majd Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10
igen egybehangzó szavazattal a 2009. április 14-i nyilvános rendkívüli ülés napirendi pontját
elfogadja:
Napirend
Az óvodák infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázat kapcsán hozott 62/2009.(III.31.)Kt.
határozat kiegészítése.

Boros Zoltán képviselı emlékeztet arra, hogy a gyırszemerei óvoda a Téti Általános
Mővelıdési Központ intézményegysége, így csak úgy nyújthatnak be pályázatot, ha Tét a
gesztorságot felvállalja. Gyırszemere község óvoda felújítására pályázna, amely pénzbıl ki
lehetne cserélni a vizes blokkot, a nyílászárókat, sıt talán még az akadálymentesítést is meg
lehetne oldani. Az önrészt természetesen ık biztosítják. Javasolja, hogy a 20 % saját erı
összegszerő megnevezésével egészítsék ki az elmúlt Képviselı-testületi ülésen hozott
határozatot.
A képviselık közül többen (Böröczki Kálmán, Lang Ferenc, Rendes Róbertné) megjegyzik,
hogy egyetértenek Boros Zoltánnal.
Ezt követıen: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen egybehangzó
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2009.(IV.14.)Kt.határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 62/2009.(III.31.)Kt.határozatát azzal egészíti ki,
hogy az óvodák infrastrukturális fejlesztése céljából kiírt pályázatban meghatározott önrész
20 %-át, azaz 8.769.806,- (Nyolcmillió-hétszázhatvankilencezer-nyolcszázhat) forintot
biztosítja.
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester
Határidı: Értelem szerint
Szabó Ferenc polgármester ezt követıen mindenkinek megköszöni a részvételt. Az ülést 15
óra 30 perckor bezárja.
k.m.f.
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