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Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 10 képviselı megjelent, 
Böröczki Kálmán jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen. Az egyebek 
napirendi pontba szeretnék felvenni még napirendi pontokat a Sport koncepció 
megtárgyalását, a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázat 
benyújtása, a civil szervezetek 2009. évi támogatásainak megtárgyalása, a 2008. évi 
CV. törvény módosításából eredı teendık megvitatása, a Fı u. 2. sz. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díjának a megtárgyalása, a Debrecen utcai 
járdaépítéssel kapcsolatos ügyek megtárgyalása. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 
április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi 
pontokkal egészítse ki: 

� a Sport koncepció megtárgyalását 
� a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı 

sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázat benyújtása 
� a civil szervezetek 2009. évi támogatásainak megtárgyalása 
� a 2008. évi CV. törvény módosításából eredı teendık megvitatása 
� a Fı u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díjának a 

megtárgyalása 
� a Debrecen utcai járdaépítéssel kapcsolatos ügyek megtárgyalása. 

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Szeretném még a napirendi pontok közé felvenni a Fı u. 117. sz. alatti lakos kérelmét, 
a Természetvédı Egyesület tárgyalásairól szóló tájékoztatót, Botka Ferenc ingatlan 
vásárlási szándékáról tájékoztatót. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 69/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 
április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi 
pontokkal egészítse ki: 
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� a Fı u. 117. sz. alatti lakos kérelmét 
� a Természetvédı Egyesület tárgyalásairól szóló tájékoztatót 
� Botka Ferenc ingatlan vásárlási szándékáról tájékoztató. 

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A módosított napirendi pontokat elfogadásra javasolom. 
Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 70/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított a 2009. április 28.-ai 
nyilvános ülés napirendi pontjait a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Nyilvános ülés napirendi pontjai: 
 

1. Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
 

2. A 2009. évi közbeszerzési terv megvitatása és elfogadása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester  
 

3. Tét Város Önkormányzatának végleges közfoglalkoztatási tervének elfogadása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 

4. A közbeszerzési szabályzat elfogadása az új törvényi rendelkezéseknek 
megfelelıen. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 

     Kercza Virág közbeszerzési tanácsadó 
 

5. Tét Város Önkormányzatának 2008. évi pénzügyi gazdálkodásáról szóló 
beszámolójának megvitatása és elfogadása (rendelet). 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 

 
 

6. Egyebek 
a. a Sport koncepció megtárgyalását 
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b. a 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában 
lévı sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázat 
benyújtása 

c. a 2008. évi CV. törvény módosításából eredı teendık megvitatása 
d. a civil szervezetek 2009. évi támogatásainak megtárgyalása 
e. a Fı u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díjának a 

megtárgyalása 
f. a Debrecen utcai járdaépítéssel kapcsolatos ügyek megtárgyalása 
g. a Fı u. 117. sz. alatti lakos kérelmét 
h. Természetvédı Egyesület tárgyalásairól szóló tájékoztató 
i. Botka Ferenc ingatlan vásárlási szándékáról tájékoztató 
 

 
 

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
 
 

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Képviselı társaim megkapták írásban a tájékoztatót, kíván –e valaki kérdést feltenni, 
hozzászólni?  
 
Ackermann László képviselı: 
A 10. pontnál csak elírás lehet a július 13-14. a Rock-fesztivál idıpontja, mert az 
június 13-14. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Akkor, ha már felmerült a téma, rá is kérdeznék, hogy mi van ezzel az üggyel? 
 
Borsó László képviselı: 
A rock-fesztiválra a jegyek elkészültek, a plakátok jövı héten lesznek készen, 
szervezzük. Több tévé csatornával, rádió adással egyeztettünk, úgy néz ki benne 
leszünk a híradásokba. De a következı testületi ülésen már konkrét programokat tudok 
mondani.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatást, a lejárt határidejő határozatokról szóló tájékoztatót 
felteszem szavazásra.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 71/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 

készített tájékoztatót elfogadja. 
 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 

 
 
 

2. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA AZ ÚJ 
TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELİEN. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A Közbeszerzési törvény módosításai miatt kell a helyi szabályzatunkat is módosítani. 
Kérdés, hozzászólás? 
 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az, hogy nemzeti értékhatár? 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Minden értékhatár rögzítve van a törvényben, például egy 100 millió forintos 
beruházásnál nemcsak Magyarországon kell meghirdetni a közbeszerzési eljárást, 
hanem az egész EU-ban. A Közbeszerzési törvény változásai anomáliákat is tartalmaz, 
mert eddig elınyben részesíthettük a helyi vállalkozókat, de sajnos ilyen lehetıséget 
már nem tartalmaz!  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Az utolsó oldalon megtalálja Képviselı Úr az értékhatárokat, tételesen felsorolva.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 72/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.  
 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
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A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 

 
 
 

3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÉGLEGES 
KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Egyszer már tárgyaltuk a Közfoglalkoztatási tervet, most elküldtük véleményezésre, 
visszajöttek az eredmények, a névsor is megvan, hogy kiket lehet bevonni a 
programba. Én személy szerint nem vagyok elégedett ezzel a rendszerrel, mert ha 
valakit vissza akarunk vezetni a munka világába, akkor minek tették bele a jövedelem 
alapú rendszer a programba? 39 fıt indíthatunk a programba, ebbıl 95 %-ot az állam 
finanszíroz, 5 %-ot kell Tétnek finanszíroznia, a forrásunk megvan. Akinek felajánljuk 
a munkát és nem fogadja el, azt kizárhatjuk a programból és segélyt sem kap. Eddig ha 
nem fogadta el a munkát a rendszeres szociális segély akkor is járt neki, ez most 
változott. Az egész program december 31.-ig tart, ez sem szerencsés, mert pont az 
átmeneti a téli idıszakban szőnik meg, mikor az emberek a legnehezebben kapnak 
munkát.  
 
Ackermann László képviselı: 
39 fı az egész kistérségben, vagy csak Téten? 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Csak Tét, 5 fı dolgozik nálunk ezekben a munkakörökben állandó jelleggel. Ennyi 
emberhez mindenképpen kell 2 vezetı, ellenırzı személy. Ezeknek az embereknek az 
orvosi vizsgálatra és szerszámra a kistérséggel közösen pályáztunk.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Szakmunkás van köztük, gondolok festıre, kımővesre, stb. 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Sajnos nem nagyon, 1 szobafestı van.  
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Mi lesz, ha mind a 39 elfogadja a munkát? 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Megvan egy sorrend, hogy kiket hívunk elsınek. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 73/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Önkormányzat 2009. 

évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja.  
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
A végleges közfoglalkoztatási terv és a kapcsolódó vélemények a jegyzıkönyv 

mellékletét képezi.  

 
 
 

4. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI PÉNZÜGYI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJÁNAK MEGVITATÁSA 
ÉS ELFOGADÁSA (RENDELET). 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság tegnap megtárgyalta a zárszámadási 
rendelettervezetet, felkérem Rendes Róbertnét a bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság döntését.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság elfogadásra javasolja a zárszámadási 
rendeletet. Tegnap nagyon sok kérdés felmerült, mindenre kaptunk választ.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Vártuk a könyvvizsgáló urat, de még nem érkezett meg, annyit elmondok, hogy a 
könyvvizsgáló úr megvizsgálta, képviselı társaim megkapták a bírálatát, ami 
tartalmazza, hogy jó, ezért záradékolta is. Kiegészítésként annyit mondanék, hogy a 
takarékos gazdálkodásunknak meg van az eredménye, jó évet zárt az önkormányzat, 
mert 35 millió forintos hiánnyal zártunk, de 58 millió forintos pénzmaradványunk van, 
ami pályázati önrész is, de a takarékos gazdálkodásunk eredménye is. Kérdés, 
hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen egybehangzó 
szavazattal megalkotja a 8/2009. (IV. 29.) sz. a 2008. évi zárszámadásáról 
szóló rendeletét. 

 
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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5. A 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MEGVITATÁSA ÉS 
ELFOGADÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Élı pályázattal rendelkezünk, ezért kell közbeszerzési tervet készítenünk, ebben kell 
feltüntetni a benyújtott és a benyújtani tervezett pályázatokat és ezt a tervet meg kell 
jelentetni a Közbeszerzési értesítıben. Kérdés, hozzászólás?  
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 74/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Önkormányzat 2009. 

évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.  
 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
A Közbeszerzési Terv a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 

 
 

 

6. EGYEBEK 
 

A) A SPORT KONCEPCIÓ MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Képviselı társaim írásban megkapták a koncepciót, pályázathoz szükséges elkészíteni 
és elfogadni. Kérdezem lenne e kérdés, hozzászólás?  
Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 75/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Önkormányzat 2009.-

2014. évi Tét Város Sportkoncepcióját elfogadja.  
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
A Sportkoncepció a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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B) A 15/2009. (III.17.) ÖM RENDELET A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK FENNTARTÁSÁBAN LÉVİ 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A pályázat benyújtásáról kell döntenünk, a Sportcsarnok burkolatát szeretnénk 
kicserélni, sportpadlóra.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Látom elég magas összeg a sportpadló csere, de én már kértem árajánlatot a jelenlegi 
padló felújítására, az olyan 4 millió környékén van, ha esetleg kevesebb pénzt ítélnek 
meg, akkor sem kell elkeseredni, mert akkor megvalósulna a felújítás. 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Az semmiképpen nem lenne szerencsés a felújítás, szerintem a teljes csere az indokolt!  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Szerintem is inkább csere legyen, ha esetleg kevesebb pénzt nyernénk a pályázaton, 
akkor inkább keressünk szponzorokat, és mindenképpen próbáljuk meg kicserélni! 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Jó ötlet, támogatom, de ha lerakjuk ezt a padlót, akkor mi lesz a rendezvényeinkkel, 
majorette bál, zenész bál, hogyan fogjuk ezeket megtartani ezen a padlón? 
 
Bánfi Lajos jelenlévı civil szervezet vezetıje kér és kap szót: 
A Graboplast adta a legjobb árajánlatot és azt mondták, hogy ebben az árban benn van 
egy védıburkolat is, amit fel tudunk rakni rendezvények elıtt és védi a sportpadlót.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 76/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. évi 

15/2009. (III.17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı 
sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló pályázati felhívásra a Tét, 
Sportcsarnok burkolatának cseréjére pályázatot nyújtson be, egyben 
felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Közben megérkezett Unger Ferenc könyvvizsgáló Úr, felkérem beszámolójának 
megtartására.  
 
Unger Ferenc könyvvizsgáló: 
A 2008. évi zárszámadási könyvvizsgálatot végrehajtottam, a beszámoló hibás 
állításoktól mentes, a számviteli alapelveket szem elıtt tartva készítették. Az 
ellenırzési rendszer helyzete biztonságos, nemcsak a helyi ellenırzési rendszer 
megoldott, hanem számos ellenırzés zajlott a 2008.-as évben, gondolok az ÁSZ 
ellenırzésére, Közigazgatási Hivatal ellenırzésére. A hiányosságokat feltártam, a 
javaslatokat megtettem. A zárás a jelenleg hatályos jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen történt. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, 3,5 millió forintos 
értékcsökkenés volt, de a közel 1 milliárdos költségvetéső önkormányzatnál ez nem 
számottevı. A jó színvonalú, higgadt gazdálkodás jellemzi az önkormányzatot, amihez 
csak gratulálni tudok.  
 
 

C)  A 2008. ÉVI CV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁBÓL EREDİ 
TEENDİK MEGVITATÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Képviselı-társaim írásban megkapták az errıl szóló elıterjesztést, miszerint változott 
2009. január 1.-vel a 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló törvény.  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Fıbb vonalakban ismertetem a státusztörvényrıl szóló elıterjesztést. A 2008. évi CV. 
törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény 44. § 4-
6 bekezdése tartalmazza az önkormányzatokra vonatkozó változásokat. Az alapító 
okiratnak a besorolást, és további új elemként a szerv jogszabályban meghatározott 
közfeladatát, illetékességét, illetve mőködési körét, a foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését is tartalmaznia kell. A költségvetési szervek 
nyilvántartását vezetı Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint a jogszabály 
hatálybelépése után kiadott alapító okiratokat már e törvény szerinti tartalommal kell 
elkészíteni. Itt szeretném felkérni Unger Ferenc könyvvizsgáló urat, hogy a 
szakágazati besorolásoknál segítsen! Elıre is köszönöm. Az elıterjesztést 
kiegészíteném azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenység jellege alapján 
közhatalmi kategóriába a feladatellátáshoz gyakorolt funkciók szerint önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként lesz besorolva.  
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Boros Zoltán képviselı: 
Ismerve a magyar törvénykezési anomáliákat, eddig év közben nem lehetett alapító 
okiratot módosítani, most lehet, mert egy másik törvény mondja ki, hogy kell. Amire 
felhívnám a jelenlévık figyelmét, hogy mi is, az egész oktatás a közszolgáltató 
kategóriába lett besorolva! Nem közoktatás, közszolgáltatás! Ez nem tudom hova 
vezet, de jóra nem!  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Ellent kell, hogy mondjak Boros Zoltán képviselı társamnak, mert nem csak a 
közoktatásban zajlanak ezek az átalakítások, hanem az egész világon minden területen. 
Az oktatási intézményektıl is igen elvárják, hogy szolgáltassanak, az igényeket 
kielégítsék! A régi tanárokból, akik már sajnos igen kevés számban vannak jelen, 
akiket még lehetett tisztelni. De ık is a szolgálatukkal vívták ki a tiszteletet egy 
pedagógus szerintem szolgál, csak úgy tudja jól elvégezni a munkáját! Ha valaki a 
saját munkáját nem szolgálattal végzi, akkor, az nem jó, összeomlik a rendszer! A 
másik, hogy én úgy tudom, hogy lehet módosítani az alapító okiratot év közben, csak a 
pedagógiai részét nem!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Másként közelítjük meg a dolgokat, de nem baj! Az egyik konferencián azt mondták, 
hogy a János Vitéz eszköz, hogy a gyerek jobban megértse a testiség, a férfi nı 
kapcsolatát. Ha ezt így fogjuk fel, nem pedig úgy, hogy ez a magyar kultúránk része és 
nem eszköz, hanem irodalmi mő, akkor itt komoly bajok lesznek, elveszik a magyar 
kultúra! Ma is elkötelezett jó pedagógusaink vannak!  
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 77/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi CV. törvény 

jogszabályi elıírásainak eleget téve az intézményrendszerét e törvény alapján 
felülvizsgálta, a vonatkozó elıterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel együtt 
elfogadja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Értelem szerint 

 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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D)  A CIVIL SZERVEZETEK 2009. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK 

MEGTÁRGYALÁSA. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Nagyra értékeljük a városunkban mőködı civil szervezeteket, mindenkinek megvan a 
maga szakterülete amiben segíti a lakosokat, szeretnénk minél több támogatást 
nyújtani nekik, de sajnos nem tudunk a tavalyinál több pénzt szétosztani. A Pénzügyi – 
Gazdasági Ellenırzı Bizottság tegnap megtárgyalta a civil szervezetek támogatását, 
felállítottunk egy listát, felkérem Rendes Róbertnét a bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság döntését.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság a 2009. évre a civil szervezeteknek 
következı összegeket ajánlja adni a Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének: 

Téti Sokoró FC    600 E Ft 
Téti Polgárır Egyesület    200 E Ft 
Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600 E Ft 
Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete   40 E Ft 
„Együtt-Egymásért” Egyedül Élık és  
Nyugdíjas Klub Egyesület     40 E Ft 
„Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 200 E Ft 
Rába Parti Lovasklub S.E.     40 E Ft 
Téti Hagyományırzı Egyesület     40 E Ft 
Hagyományörzı Kézmőves Szakkör   20 E Ft 
„Életet az éveknek” Téti  
Nyugdíjas Klub    120 E Ft 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat    40 E Ft 
Karsay Sándor Alapítvány      40 E Ft 
Játszóház        40 E Ft 
Sokoróaljai „Segítı Kéz” K. E.     40 E Ft 
Téti Hajnalcsillag Dalkör E.   200 E Ft 
Tét Város Tőzoltó Egyesület   600 E Ft 
Téti Kézilabda S.E.     100 E Ft 

Látják képviselı társaim is, hogy körülbelül mindenkinek a tavalyi összeget próbáltuk 
megadni, de egy kicsit kevesebbet, mert mindenki takarékoskodik, akkor 
takarékoskodjanak a civilek is! Természetesen vannak kivételek, de higgyék el hosszas 
vitasorozat eredménye ez a lista, de természetesen ez nem végleges, kérem a 
javaslatokat!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
40 E Ft benn maradt, amit arra szánunk, hogy ha nyer a futball csapatunk, akkor 
kiegészítve a Képviselı-testületi tagok felajánlásával megkapnák a tavalyi összegnek 
megfelelı összeget.  
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Boros Zoltán képviselı: 
Igen, ha nyernek, egy kis motiváció, hogy feljebb jussunk a csoportban, kiegészítjük a 
40 E Ft-ot 100-140 E Ft-ra!  
 
Bakos Gábor képviselı: 
Azt szeretném kérni a jelenlévı civil szervezetek vezetıitıl, hogy a helyi 
rendezvényeken vegyenek részt! Nem mindig megfelelı a részt vétel a nemzeti 
ünnepeinken, a helyi rendezvényeken.  
 
Bánfi Lajos jelenlévı civil szervezet vezetıje kér és kap szót: 
Kiírták már a megyei pályázatokat itt szeretném megragadni a lehetıséget, hogy 
felhívjam a figyelmet és biztassak minél több civil szervezetet, hogy nyújtsák e a 
pályázatokat.  
 
Mohai Béláné jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
A Képviselı úrnak szeretném azt válaszolni, hogy ha felkérnek minket, hogy aktívan 
vegyünk részt egy mősorban, akkor nagyon szívesen jövünk és énekelünk, de én nem 
tudok róla, hogy hívtak volna minket!  
 
Bakos Gábor képviselı: 
Én nem a szereplésre gondoltam, hanem a részt vételre! 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Arra gondolunk, hogy az csúfság volt március 15.-én, hogy a gyerekeken és a 
zenekaron kívül kb. 20 felnıtt volt jelen a Mővelıdési Házban és a koszorúzáson, azt 
szeretnénk mondani, hogy ne hagyjuk elveszni ezeket az ünnepeket!  
 
Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Kötelezı volt május elsején felvonulni, az sem volt jó, de ez sem jó, hogy senki nem 
megy el! A nemzeti ünnepeink a sárba vannak tiporva, nem kíváncsi senki semmire! 
 
Fodor Pálné jelenlévı civil szervezet vezetıje kér és kap szót: 
A Hagyományırzı Egyesület nevében mondom, hogy mi nemcsak minden ünnepen 
ott vagyunk, hanem egyesületünk alakulása óta mindig koszorúzunk is!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Nem elég a neveléshez az iskola, a gyermek neveléséhez közösség kell. Megértem 
Zsolnai úr nézeteit, de ezen mi felnıttek változtathatunk! A gyerek aki szerepel, vagy 
nem szerepel természetesnek kéne lenni, hogy együtt jönnek a szüleivel az 
ünnepélyekre! De jó ha a gyerek eljön, az is azért, mert az iskolába azt mondták el kell 
jönni! Mi felnıttek a sok fontos dolgunktól nem tudunk ünnepelni, nem tudunk arra 
szakítani 1 órát, hogy megemlékezzünk a nemzeti ünnepeken! Sajnos a felnıttek rossz 
példát mutatnak a gyerekeknek, ezért próbáljuk a civil szervezeteket bevonni, hogy 
induljon el valami folyamat!  
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Dr. Brandhuber Ferencné jelenlévı civil szervezet vezetıje kér és kap szót: 
Téten nemcsak lakni, hanem élni kell! A beszámolóban leírtuk, hogy 32 kiadványunk 
van, azt szeretnénk összefőzni és egyben kiadni! Úgy gondolom, nem kevés munkánk 
áll ezekben a kiadványokban, szerettem volna, ha egy kicsit több támogatást kapnánk a 
megvalósításához! Számos helytörténeti kiállítást szerveztünk a múzeumba, de sajnos 
Önökkel nem sokszor találkoztam a kiállítás megnyitóin! Kritikát akkor fogadok el, ha 
Önök is elgondolkodnak azon, hogy mikor voltak ott a megnyitóinkon, 
rendezvényeinken! Mert bizony a Képviselık nem voltak ott! Mi amit tavaly kaptunk 
150 E Ft-ot a köz javára használtuk fel, elıadásokat szervezünk, kiadványokat 
szerkesztünk. Véleményem szerint ennél a 40 E Ft-nál többet tettünk le az asztalra! Mi 
mindenhol képviseljük magunkat, ezért én ezt a kritikát nem veszem magamra! 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Nem kritikának szántam, hanem kérésnek, és elnézést ha ezzel megsértettem valakit, 
nem szerettem volna sértıdéseket!  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Minden elıttem szólóval egyetértek, de van egy nagyon fontos momentum, fıleg 
most, mikor osztjuk a pénzeket, hogy egy civil szervezet a közért van! A közért kell 
hogy tevékenykedjen!  
 
Balassa Dezsıné jelenlévı civil szervezet vezetıje kér és kap szót: 
Tavaly volt a Téti Nyugdíjas Klub 30 éves. Nagyon sok rendezvényünk volt tavaly is 
és idénre is sokat szervezünk. A rendezvényeinkre, elıadásokra sajnos nagyon kevés 
képviselı jött el!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Azt javaslom, hogy a Hagyományırzı Egyesületnek a maradék 40 E Ft-ot adjuk oda, 
tényleg fontos dolog a kiadványszerkesztésük, így ne 40 E Ft-ot kapjanak, hanem 80 E 
Ft-ot.  
Szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 78/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Hagyományırzı Egyesület 

részére 80 ezer forint összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
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Szabó Ferenc polgármester:  
Az összes civil szervezet támogatásáról döntsünk. Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 79/2009. (IV. 28.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a  

Téti Sokoró FC    600 E Ft 
Téti Polgárır Egyesület    200 E Ft 
Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600 E Ft 
Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete   40 E Ft 
„Együtt-Egymásért” Egyedül Élık és  
Nyugdíjas Klub Egyesület     40 E Ft 
„Csillagfény” Téti Majorette Egyesület 200 E Ft 
Rába Parti Lovasklub S.E.     40 E Ft 
Téti Hagyományırzı Egyesület     80 E Ft 
Hagyományörzı Kézmőves Szakkör   20 E Ft 
„Életet az éveknek” Téti  
Nyugdíjas Klub    120 E Ft 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat    40 E Ft 
Karsay Sándor Alapítvány      40 E Ft 
Játszóház        40 E Ft 
Sokoróaljai „Segítı Kéz” K. E.     40 E Ft 
Téti Hajnalcsillag Dalkör E.   200 E Ft 
Tét Város Tőzoltó Egyesület   600 E Ft 
Téti Kézilabda S.E.     100 E Ft 
civil szervezetek részére összegő támogatást biztosít.  
Pályázónak a támogatásról pénzügyileg, számlákkal kell elszámolni az adott évi 
költségvetési rendelet vonatkozó szakaszainak figyelembe vételével. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
 

E)  A Fİ U. 2. SZ. ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 
INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK A MEGTÁRGYALÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Dr. Rácz Zsolt kérelemmel fordult ismét a Képviselı-testület felé, hogy a Tét, Fı u. 2. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérleti díját engedjük el, csökkentsük a 
felére, mert kezdı orvosként nagyon sok kiadása van. 108 m2-es ingatlanról van szó, 
36800 Ft/hó bérleti díjban határoztuk meg év elején a bérleti díjat, ez benn van a helyi 
rendeletünkben.  
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Lang Ferenc képviselı: 
Véleményem szerint inkább engedjük el neki, csak költözzön ide, mert még az mindig 
jobb, hogy kevesebbet fizet, de legalább nem áll a ház magában, mert szerintem a 
háznak állásában folyamatosan romlik az állapota.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Szerintem nem romlik annak a háznak az állapota, sıt nagyon jó állapotban van, most 
költöttünk rá 500 E Ft-ot, teljesen rendben van az a ház!  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Azt tájékoztatásul elmondom, hogy akárhogyan dönt a képviselı-testület érvényes 
lakbér rendeletünk van, akkor rendeletet kell módosítanunk!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
1 kivétel miatt módosítsunk rendeletet és mi van ha utána még többen jönnek, hogy 
mindenkinek engedjük el a lakbért!  
 
Lang Ferenc képviselı: 
Én javasolok 20 E Ft/hó bérleti díjat.  
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Mindenben segítettük már, más orvosokat nem segítettük ennyire, majd jönnek ık is, 
hogy ıket is segítsük, mert ha az egyiknek segítek miért nem segítek a másodiknak, 
meg a harmadiknak!  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
A rendeletünk adott, tudom meg lehet változtatni, de szerintem ne tegyük! İ most 
indít egy vállalkozást! Tudta mibe vág bele, gondolhatta, hogy lesznek költségei! Én 
inkább azt ajánlom fel, hogy felkeresem, milyen eszközökre van szüksége és szívesen 
segítek neki akár pályázatírásban is! A bérleti díj az más!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Az a bérleti díjas rendelet a mi rendeletünk, azt bármikor megváltoztathatjuk! Mi 
alkottuk! Javaslatom 30 E Ft a bérleti díjra! 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Én Lang úrhoz csatlakozom, szerintem is 20 E Ft/ hó legyen a bérleti díja.  
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
Én azt javaslom, hogy december 31.-ig mérsékeljük a bérleti díját 20 E Ft-ra.  
 
 
Ackermann László képviselı: 
Eddig jót hallottam róla, mert tényleg elsı szóra ment és kiszolgálta a beteget, nagyon 
kedves volt! Szerintem is valamilyen segítséget adjunk még neki!  
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Rendes Róbertné képviselı: 
Kiment ahogy hívták, nem kért pénzt, ez a feladata és nem kérhet pénzt! Nekem ez 
dilemma, mert ha egy bérleti díjat csökkentek, miért nem csökkentem az összes többit, 
ha ennek az orvosnak segítek, miért nem segítek a másik négynek? Segítettük már, 
átvállaltuk a rendelı rezsijét, mi kell még?  
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Én tudom mennyi pénz a kártyapénz! Az ehhez képest a 30-40 E Ft-hoz képest semmi! 
Ez egy üzlet, egy induló vállalkozás, senkit nem támogatnak!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Javaslom, hogy módosítsuk a rendeletünket és csökkentsük a bérlet díjat.  
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 5 igen 4 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 80/2009. (IV. 27.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hatályos ingatlanok bérleti 
díjáról szóló rendeletét nem módosítja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Javaslom, hogy a rendelı közüzemi számláit, ne csak fél évig vállaljuk át, hanem 
2009. december 31.-ig vállaljuk át.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 81/2009. (IV. 27.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a II. sz. 
orvosi rendelı közüzemi számláit átvállalja 2009. december 31.-ig.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
Dr. Rácz Zsolt kérelme a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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F) A DEBRECEN UTCAI JÁRDAÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS 

ÜGYEK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A tegnapi Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottsági ülésen már megtárgyaltuk ezt a 
dolgot, a lényeg, ha a szálloda beruházótól tudnánk nem 15 millió forintot kérni az 
ingatlanért, hanem többet, akkor azt a pénzt felhasználnánk önrészként a Debrecen 
utcai járda felújítására.  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 82/2009. (IV. 27.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben 
a Szálloda beruházó a Vásártéri ingatlan vételi árát emelt összeggel fizeti ki, a 
15 millió forinton felüli összeget a Debrecen utcai járdaépítésre fordítaná az 
önkormányzat, mint pályázati önrész.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 

G) A Fİ U. 117. SZ. ALATTI LAKOS KÉRELME. 
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Pénzes József Tét, Fı u. 117. sz. alatti lakos kérelmét tolmácsolom, hogy az ingatlanja 
szomszédjában lévı önkormányzati tulajdonú ingatlanról áthajlik hozzá 3 akácfa, kéri, 
hogy vágjuk ki az akácfákat. Kérése véleményem szerint teljesíthetı, mert reményeink 
szerint ott Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ lesz, így úgyis ki kell vágni majd a 
fákat.  
 
 
 

H) TERMÉSZETVÉDİ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAIRÓL SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÓ. 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A Téti Természetvédelmi Egyesülettel tárgyalt a Településfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, sajnos nem nevezném eredményesnek a tárgyalást, ık továbbra is 
hajthatatlanok, nem hajlandók kompromisszumokra. Számos kérdésük van, amire 
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válaszokat várnak, írásban el fogják küldeni a kérdéseiket és várják a válaszunkat. 
Tolmácsolnám a kérdéseiket: 

– Mit tervez az önkormányzat a Téglavetıvel? 
– A Képviselı-testület hozzon egy olyan határozatot és vállaljon arra 

kötelezettséget, hogy semmilyen létesítményt nem szándékoz létesíteni a 
jelenlegi Téglavetı helyén. 

– A Képviselı-testület hozzon olyan határozatot, hogy veszélyzónának jelöli ki 
Tét körzetét, 3 km szélességben és semmilyen létesítményt nem telepít a 
veszélyzónába.  

Ezeket tolmácsoltam a képviselı-testületnek, tájékoztatásul még azt elmondom, hogy 
az egyesületen belül megalakult a Levegı Munkacsoport és ık is intézkedéseket 
fognak indítani.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A feltett kérdésekre elızetesen csak annyit, hogy a Pápai úti lerakóval együtt 
rekultiválják a Téglavetıt is, az, hogy semmit nem létesítünk a helyén, azt nem 
hinném, hogy valaki itt a jelenlévık közül ki merné jelenteni. A védısávot sem 
mondhatjuk ki, mert a környezı telkek magántulajdonba vannak. Köszönjük a 
tájékoztatást, várjuk a hivatalos megkeresést.  
 
 
 

I) BOTKA FERENC INGATLAN VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKÁRÓL 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Botka Ferenc téti lakos keresett meg vételi ajánlatával, önkormányzati tulajdonú 
ingatlant szeretne megvenni Pókvár mögött egy erdıt, 0,8 ha becsült értéke 400 E Ft, 
vágásérett fákkal. Ebbıl az ügybıl kifolyólag a Településfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság feladatául tőzte ki, hogy az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanokat 
összesíti, és megvizsgálja, hogy melyik ingatlan eladható, vagy nem. Nem 
kótyavetyélésrıl lenne szó, hanem ennél sokkal fontosabb dologról, miszerint ami az 
önkormányzatnak úgymond terhet jelent gondoljunk a parlagfőre, azoktól a 
területektıl megszabadulnánk. Hangsúlyozom, nem elpazarolni szeretnénk ezeket az 
ingatlanokat, hanem áttekintés után felajánlanánk elıször a szomszédoknak vételre, 
majd meghirdetnénk.  
  
Szabó Ferenc polgármester:  
Botka Ferenc úr kérelmét kérem nyújtsa be írásba, csak úgy tud határozatot hozni a 
testület. Az ötletet támogatom, minden egyes ingatlannál tartsuk meg a szemlét és 
utána meg tudjuk állapítani, hogy melyik eladható, melyik nem.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
A bizottság úgy gondolta, hogy a befolyt összegbıl telkeket kell venni, ahol ki 
tudnánk alakítani még önkormányzati telkeket, építési telkeket.  
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Szabó Ferenc polgármester:  
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1840 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Szabó Ferenc       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester       jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 
Ackermann László Bakos Gábor 
     képviselı    képviselı 
 


