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   Szabó Ferenc polgármester 
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Tamás, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Nagy 
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Távol vannak: Baranyai Zoltán képviselı 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 11 képviselı megjelent, 
Baranyai Zoltán jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen. A 3. napirendi pont 
alpontjának a Kistérségi Pályázat benyújtásának megtárgyalását. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Szeretnék még a napirendi pontok közé felvenni pontokat, tájékoztatást kérek a 
beadott pályázatokról, Tájékoztatást kérnék az elkerülı útról, Tájékoztatást kérnék, 
hogy azt hallani van új befektetı, áruházat szeretnének létesíteni Téten, Tájékoztatást 
kérnék a szálloda helyzetérıl is.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Én is szeretnék javasolni 1 napirendi pontot, iskolaszékbe új tag felvételét, képviselı 
delegálása. 
 
Borsó László képviselı: 
Én is szeretnék javasolni 1 napirendi pontot, tájékoztatnám képviselı társaimat és a 
jelenlévıket a rock-fesztivál eseményeirıl. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazásra bocsátom, hogy az elhangzott napirendi pontokkal kiegészítsük az egyebek 
napi rendi pontunkat. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 
május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi 
pontokkal egészítse ki: 

– A 3. napirendi pont alpontjának a Kistérségi Pályázat benyújtásának 
megtárgyalása. 

– Tájékoztató a Rock-fesztiválról. 
– Tájékoztatató a beadott pályázatokról 
– Tájékoztatató kérnék az elkerülı útról 
– Tájékoztatató az új befektetırıl. 
– Tájékoztató a szálloda helyzetérıl. 
– Iskolaszékbe képviselı delegálása. 

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
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Szabó Ferenc polgármester: 
A módosított, kiegészített napirendi pontokat, egyben elfogadásra javasolom. 
Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 84/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított a 2009. május 26.-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. Tét Város Polgármesteri Hivatal és a KKÁMK Alapító Okiratainak 
módosításainak megtárgyalása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 

3. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 2008. 
évi beszámolója, a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú 
Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról beszámoló. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester  
 Szakács Krisztián TKSÖTT munkacsoport vezetı 
 Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezetı 
 

3./a.  Kistérségi Pályázat benyújtásának megtárgyalása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester  

   Szakács Krisztián TKSÖTT munkacsoport vezetı 
 

4. Az önkormányzat 2008. évi Állami Számvevıszéki jelentésére készített 
intézkedési terv megvitatása és elfogadása.  
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 

5. A KKÁMK intézményeiben folytatott állami Számvevıszéki jelentés 
megtárgyalása, elfogadása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
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6. Folyószámlahitel igénylésének megtárgyalása 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 

7. Az önkormányzat egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezése (rendelet) 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévı erdık helyzetérıl tájékoztató. 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 
9. Pályázat benyújtásának megtárgyalása A területi kiegyenlítést szolgáló 

önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) elıirányzatra 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 

 Boros Zoltán Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke 
 
 

10. A Önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül 
(CÉDE) 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 

11. Egyebek 
a. Testvérvárosi találkozó és szerzıdéskötés megtárgyalása. 
b. Tájékoztató a Rock-fesztiválról. 
c. Tájékoztatató a beadott pályázatokról 
d. Tájékoztatató kérnék az elkerülı útról 
e. Tájékoztatató az új befektetırıl. 
f. Tájékoztató a szálloda helyzetérıl. 
g. Iskolaszékbe képviselı delegálása. 

 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 

 
 

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Képviselı társaim megkapták írásban a tájékoztatót, kíván –e valaki kérdést feltenni, 
hozzászólni?  
Kiegészítésként elmondanám, hogy a civil szervezeteknek kimentek a 
megállapodások. 
Szavazást rendel el. 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 85/2009. (V. 26.) 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. TÉT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A KKÁMK ALAPÍTÓ 
OKIRATAINAK MÓDOSÍTÁSAINAK MEGTÁRGYALÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Képviselı-társaim írásban megkapták elıterjesztést, Kérdés, hozzászólás? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy megjelent a közszolgáltató az Alapító Okiratba, 
ez más megfogalmazás, mint eddig volt! Ez az új jogszabályi megfogalmazás ás, mint 
ami eddig volt, teljesen új megvilágításba helyezi az oktatás és az intézmény jogállása 
is. Ezt tükrözik az alapító okiratok is! Lenne néhány meglátásom. A 4. sz. mellékletnél 
a 4. pontnál észrevételem lenne, mert a „Jogszabályban meghatározott közfeladata”, 
pontnál folyamatos szöveges részként le van írva az egész feladatellátás, de nem 
tudom, kérdezem, az 5. pontnál kéne részletezni, mert az 5. pontban csak az SNI-t 
tárgyalja, holott nem csak az, az alaptevékenységünk! Itt egy kis anomáliát érzek 
benne, hogy az alaptevékenység a nevelés, oktatás! Aprólékosan mondanám az 
észrevételeimet, hogy szintén az 5. pontban a 2. bekezdésben, ahol dılt betővel 
kezdıdik, hogy „Sajátos Nevelési Igényő gyermekek nem óvodai, hanem iskolai 
nevelése, az iskolai életmódra felkészítés” rész helyett iskolai nevelése kell szerepeljen 
és Down szindrómának is szerepelnie kell. Azaz igazság, hogy 4.-es és 5-ös pont 
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módosítása szükséges szerintem! Úgy tőnik, hogy nekünk alaptevékenységünk az SNI! 
Nem, mert alaptevékenység, tehát része az oktatásnak!  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Ha bennhagynánk a 4.-es pontot és kiegészítenénk a 4-es ponttal az 5-ös pontot, az úgy 
megfelelne? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Minden további nélkül! A 4. sz. melléklet 3. oldalán is szeretném felhívni arra a 
figyelmet, hogy a lap tetején idézem, „rendellenességével küzdı gyermekek integrált 
óvodai és iskolai nevelése az illetékes szakbizottság szakvéleménye és javaslata 
alapján”, tehát ki kell egészíteni az iskolai szóval! A következı kérdésem az 5. oldalon 
a 14. pontnál a jogi személyiségő szervezeti egységeinek adatai, ugye tudjuk jól, hogy 
a bölcsıde, egy más ágazathoz tartozó intézmény, egészségügyi szolgáltatás, de van az 
intézménynek egy alapító okirata, és abban benne van a bölcsıde, nem kell a 
bölcsıdének alapító okirat? Kérdezem, és a könyvtárra vonatkozóan is, hogy 
szeptembertıl, mint jogi személyiség nem kellene –e, mind a kettıt megjelölni? Mert a 
bölcsıde egészségügyi ágazat, tehát a bölcsödének van külön alapító okirata, a 
könyvtárnak úgyszintén! Az intézményen belül mégis tisztázni kellene a helyzetet!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Nem mondhatjuk azt, hogy önálló jogi személyiség!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Értem, jó, nem önálló jogi személyiség, mégis rendelkezik alapító okirattal, akkor mi?  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás?  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Akkor én is a 4. sz. mellékletnél maradnék, az 1. oldalon olvasom, hogy jogszabályban 
meghatározott közfeladata: „Emelet szintő oktatás biztosítása magyar nyelv és 
irodalom, matematika és testnevelés tantárgyból, valamint alternatív pedagógiai 
módszerek alkalmazása…” Na most emelt színtő, az magasabb óraszámot jelent? Ez 
az egyik kérdésem. A 4. oldalon a 12/3.-as pontban azt olvasom, hogy: önálló jogi 
személy, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. Ez most mi? 8. oldalon 
szeretném kérdezni, azt írja az okirat, hogy „az 5-8. osztályban az oktatás integráltan 
történik.” Ez most mindig így lesz, vagy csak most, mert mondjuk jön fel egy 
magasabb létszám és akkor is integrált lesz?  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Az elsı felvetésre szeretnék reagálni, én úgy gondolnám, hogy ha az alapító okirat ezt 
nem tartalmazná, akkor egy javuló pénzügyi helyzetben sem tudnánk megcsinálni! 
Amit az Alapító Okirat magába foglal nem kötelez, hanem lehetıséget ad! Én úgy 
gondolom a lehetıséget hagyjuk meg, mert a végsı döntés úgyis mindig a Képviselı-
testületé, mert az intézményvezetı a Képviselı-testületnek terjeszti be!  
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Rendes Róbertné képviselı: 
Tehát benn van és nem kötelezı? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Igen, nem kötelezı, de tartalmazhatja, a lehetıséget magában foglalva! A másikat már 
polgármester úr említette, hogy ez egy átmeneti Alapító Okirat szeptember 1.-ig, majd 
utána fogadjuk el a véglegest! Tehát ez így jogszerő!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönöm szépen, további kérdés, hozzászólás?  
A státusz törvény villámcsapás szerően megjelent, nem tudom mennyire segíti a 
munkánkat, majd kiderül!  
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Még az igazgató úrnak szeretném mondani, hogy a városi könyvtár és bölcsıde a 
KKÁMK keretein belül fog továbbra is mőködni! 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönjük, Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 86/2009. (V. 26.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § alapján a Polgármesteri 
Hivatal alapító okirat módosítását 2009. július 1. hatállyal és az 1. számú 
melléklet szerinti formában és tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint elfogadja.   

 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 87/2009. (V. 26.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 2. §. Szerint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 86. §, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Tv. 42. § és 94/A. § valamint a kulturális javak védelmérıl és a 
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muzeális intézményekrıl szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot pedig a 4. számú melléklet szerint elfogadja.  

 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 88/2009. (V. 26.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a KKÁMK 

2009. szeptember 1-i gazdálkodási jogkörének változásával, a tagintézmény 
belépésével és a 2010 január 1-vel hatályos szakfeladat rend változással 
kapcsolatos módosításokat az intézmény alapító okiratában a következı testületi 
ülésre készítse el.   

 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 89/2009. (V. 26.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az alapító 

okirat elfogadását követıen azokat jóváhagyó határozatokkal együtt a Magyar 
Államkincstár részére Törzskönyvi Nyilvántartás céljából és az intézmény 
részére küldje meg.  

 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 90/2009. (V. 26.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Szabó Ferenc 

polgármestert a módosított alapító okiratok aláírására.  
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Az Alapító Okiratok a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
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3. TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK 
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA, A TÉTI 
KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ 
TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
BESZÁMOLÓ. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Átadom a szót Szakács Krisztiánnak a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Többcélú Társulásának (TKSÖTT) Munkaszervezet vezetıjének. 
 
 
Szakács Krisztián TKSÖTT munkaszervezet vezetı: 
Köszönöm a szót! A beszámolót kiegészíteni nem szeretném, csak a jövıképrıl 
szeretnék egy-két gondolatot megosztani Önökkel. A kistérségek helyzete sem sokkal 
jobb, mint az önkormányzatoké, sajnos mi is forráshiánnyal küszködünk. Egyre 
kevesebb pályázat kerül kiírásra. Számos ellenırzés nehezíti meg a mi munkánkat is, 
nálunk is volt ÁSZ ellenırzés. A segítségüket szeretném kérni, mert pályázatot 
szeretnénk benyújtani az irodaépületünk felújítására, ezért nyilatkozatot kérünk 
Önöktıl, hogy engedélyezik a pályázat benyújtását.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Nemcsak a munkaszervezet nyújtotta be a beszámolóját, hanem a gyermekjóléti 
szolgálat is, nekik is köszönjük. Kérdés, hozzászólás? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A 3. oldalon a munkaszervezet beszámolójában olvasom, hogy különféle sport 
programokat szervezetek, 17 millió forintért a környezı falvakban. Nem lehetne ilyet 
Téten is szervezni? Mi az a foglalkoztatási paktum? Mi a helyzet a 21 fıs kisbusszal? 
 
Tompa Krisztián TKSÖTT munkaszervezet területfejlesztési referens 
A Sport tábor projektnél sok feltételnek kell megfelelni és sajnos Tét nem fér bele, 
mert város! Szervezetünk Téten már táborokat, például a Máltai Szeretetszolgálat Téti 
Csoportjával, szeretnénk idén is táborra pályázni, de sajnos még nem írták ki erre a 
pályázatokat.  
Foglalkoztatási paktum, ez a Munkaügyi Központ és a TKSÖTT között kötetett, nem 
új kelető a dolog, már 6-8 éves múltra tekint vissza, a kapcsolattartás a célja a 
munkaadók és a munkavállalók között, különféle rendezvények szervezése.  
A pályázatokról szeretném elmondani, hogy energetikai pályázatra is pályáztunk, az 
1.- körben nyertünk, de azóta nincs róla hír. A kisbuszt beszerezte a társulás, és a Gyır 
Menti Iskoláknak bocsátotta a rendelkezésére, azaz Gyömöre, Felpéc, Kajárpéc és 
Szerecseny, ezek az önkormányzatok is tartják fenn.  
 
Boros Zoltán képviselı: 
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Köszönöm a Gyermekjóléti Szolgálatnak a beszámolót, szép munka! Az eddigi 
együttmőködésünk is sikeres volt, bízom benne, hogy ez továbbra is folytatódik! Az 
iskolai agresszióról annyit szeretnék mondani, ha az olyan egyszerő lenne, hogy a 
gyerekeknek elmúlna a mozgással, akkor nem lenne semmi problémánk! Az oktatás 
minısége igenis múlik azon is, hogy milyen a gyermek családi háttere! Az iskola 
meggebedhet a fegyelmezésben, az oktatásban, ha az otthoni körülmények olyanok, 
semmi értelme sincs!  
 
Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezetı: 
Jókor hangzott el az együttmőködésünk fontossága, igen fontos, mert most indítunk 
egy programot, amihez az iskola segítségét szeretnénk kérni!  
 
 
 
Ackermann László képviselı: 
Én is ehhez a témához szerettem volna hozzászólni, szintén köszönöm a beszámolót, 
szép munka! Arra szeretnék rákérdezni, hogy mit takar az a kijelentés, hogy a 
jelzırendszeren keresztül nagy a bizalmatlanság!  
 
Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezetı: 
A jelzırendszer az úgy mőködik, hogy ha problémát észlelünk azt jelenteni kell, fel 
kell jelenteni bizonyos tettek után az embereket és hiába megy úgy ki a rendırség, 
hogy ismeretlen a feljelentı, valljuk be mindenki tudja, hogy ki volt! Ezért igenis 
félünk, mert a mai világba, bárhol bárki elkaphat, megverhet, vagy rosszabb.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 91/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 2008. évi beszámolója, a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Gyermekjóléti 
Szolgálat 2008. évi munkájáról beszámolókat elfogadja.  

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
A beszámolók a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
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3/A.) KISTÉRSÉGI PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 35/2009 (05.21) 
számú Tkt. Határozata alapján pályázatot kíván benyújtani a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi „önkormányzati fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül” (CÉDE) elıirányzatára a Tét Fı u. 94. sz. alatti Kistérségi 
Irodaház fejlesztésére.  

A tervezett fejlesztés négy részbıl áll: vízszintes falszigetelés, szellızı rendszer 
kiépítés a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény irodáiban, pince megerısítése és belsı 
parkolók építése (14 új férıhely). A fejlesztés teljes költségvetése 5.406.812 Ft, 
melyhez a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 811.022 
Ft önrész befizetésével járul hozzá. 

Tét Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 133/2006. (VIII. 17.) Kt. 
Határozatával fogadta el a Tét Fı u. 94. sz. alatti épület térítésmentes használatba 
adására vonatkozó szerzıdést. 

A Megállapodás 8. pontja kiköti, hogy „bármilyen egyéb felújítást, átalakítást csak a 
használatba adóval kötött elızetes írásbeli megállapodás alapján végezhet el”. 

Ezúton kérem, hogy szíveskedjen az önkormányzat részérıl írásbeli engedélyt 
kiállítani a felújítási munkálatok elvégzésével kapcsolatban. 
 
Tompa Krisztián TKSÖTT munkaszervezet területfejlesztési referens 
A parkolónál az nem burkolat, hanem murvás lesz!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Természetesen az építési engedély köteles tevékenységekre megkéri a Kistérség az 
építési engedélyt! 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 92/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét város Képviselıtestület egyetért azzal, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 35/2009 (05. 21) számú Tkt. 
Határozata alapján pályázatot nyújtson be a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 2009. évi „önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttség nélkül” (CÉDE) elıirányzatára a Tét Fı u. 94. sz. alatti Kistérségi 
Irodaház fejlesztésére.  
A tervezett munkákhoz, Tét város Képviselıtestület, mint az irodaház 
tulajdonosa hozzájárul. A fejlesztés négy részbıl áll: vízszintes falszigetelés, 
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szellızı rendszer kiépítés a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény irodáiban, 
pince megerısítése és belsı parkolók építése (14 új férıhely).  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Szakács Krisztián TKSÖTT munkaszervezet vezetı 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
 

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÁLLAMI SZÁMVEVİSZÉKI 
JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV MEGVITATÁSA ÉS 
ELFOGADÁSA 

 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság 2009. február 19.-ei ülésén kérte, a 
jegyzı Asszonyt, hogy készítsen intézkedési tervet, most elkészült, itt van a 
Képviselı-estület elıtt, ez lehetıség, hogy jobbá váljunk, kérem szavazzuk meg, és 
vigyük végbe az intézkedéseket!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
İrült sok adminisztrációs munkánk lesz, a papírról is papírt kell készíteni! Kérdés, 
hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 93/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét város Képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi Állami 
Számvevıszéki jelentésére készített intézkedési tervet elfogadja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Az intézkedési terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
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5. A KKÁMK INTÉZMÉNYEIBEN FOLYTATOTT ÁLLAMI 
SZÁMVEVİSZÉKI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA. 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Hosszú ideig vizsgálódott a KKÁMK intézményeiben az ÁSZ ellenır, de vizsgálatát a 
segítıkészség és jóindulat jellemezte! Elfogadjuk a hibákat, a hiányosságokat, pótolni 
kell!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Én is így gondolom, hogy nagyon korrekt a Varga József ÁSZ vizsgálóbiztos úr, 
szakmailag teljesen felkészült! A problémákat feltárta és elmagyarázta nekünk, 
segítséget is nyújtott, hogy ki tudjuk javítani a hibákat! Ez az ellenırzés tényleg segíti 
a munkánkat!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Olyan táblázatot kaptunk, amivel tényleg meg tudtunk oldani több problémát és 
reméljük a közeljövıben, nem hibázunk!  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Azt olvasom a 13. oldalon, hogy nem megbízható az adatszolgáltatás a kedvezményes 
étkeztetés kapcsán!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Ez nem a téti iskola hibája, Gyırszemere mikor csatlakozott Téthez, akkor nem 
mőködött megfelelıen az adatok átvitele! De az óta ezt a problémát is megoldottuk!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 94/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét Város Képviselıtestület a 732-2/2009. számú a Tét város 
Önkormányzatát 2008. évben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett 
személyi jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl készített Állami 
Számvevıszéki jelentést elfogadja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Boros Zoltán képviselı 
  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Az intézkedési terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
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6. FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 

 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Tavaly is döntöttünk ebben a kérdésben, tájékoztatásul elmondom, hogy nem vettük 
igénybe a tavalyi 20 milliós folyószámlahitelünket sem! Ez biztonságot nyújt. Nem 
tudom mit hoz június 1., változik az ÁFA, ez biztos, hogy negatívan fogja érinteni az 
önkormányzatot is!  
 
Boros Zoltán képviselı: 
Ez az ÁFA változás nemcsak úgymond a mindennapi életünket nehezíti meg, hanem a 
pályázataink is veszélybe kerülhetnek, mert 5 %-os ÁFA emelés már jelentıs összeg! 
Véleményem szerint mindenképpen folytatni kell az iskola pályázatot is és az 
Egészség-centrum pályázatunkat is!  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Ha szóba került elmondanám, hogy az Egészségügyi Centrumnál a bírálatok 
megvoltak, de az eredményeket még nem közölték! 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 95/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

1. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete folyószámlahitel 
igénybevételét rendeli el. 
A mőködési hitel a bevétel – a kiadás eltolódásának áthidalása érdekében kerül 
felvételre. 
A hitel összege:   20.000.000.-Ft, azaz: húszmillió forint. 
A hitel futamideje:  Egy év 
Hitelfedezet:   Az Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget  

vállal, hogy a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett 
hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel 
valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori 
helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt.-re történı 
engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötelezettségeit 
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében 
meghatározott korlátozások alá. 
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2.  Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az 
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
 

7. RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRİL SZÓLÓ 
RENDELET MEGALKOTÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Csak olyan rendeleteket helyezünk hatályon kívül, amiket már nem kell „hatályban 
tartani”. Költségvetési és zárszámadási rendeletekrıl van szó, 2005. évtıl kezdıdıen, 
2008. évig. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követın szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

11 igen egybehangzó szavazattal megalkotja a Rendeletek hatályon kívül 
helyezésérıl szóló 9/2009. (V. 27.) rendeletet. 

 
 
 

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ ERDİK 
HELYZETÉRİL TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Megtörtént a helyszíni szemle, a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
elvégezte feladatát, megállapítottuk, hogy szépen fejlıdnek az erdeink, jó állapotban 
vannak, az erdész úr jól kezeli! A hasznosításról el kellene a jövıben gondolkodni, a 
főtés 70 %-át meg tudnánk oldani, kevesebb gázt használnánk! Gazdaságosabb lenne! 
70 ha-nyi erdeje van az önkormányzatnak, és hozzá jönnek még az álék!  
 
Ackermann László képviselı: 
Valóban szépek az erdık, jól gondozottak! A Lesvárnál található álét ki kellene 
tisztítani!  
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Szabó Ferenc polgármester: 
A fapellet kazánnak a hatásfoka 0,44-szer jobb a fa tüzeléső kazánnál! Tényleg el lehet 
gondolkodni az erdık ilyen hasznosításán is! Költségileg át kell gondolni! 
Megköszönöm a bizottság munkáját!  
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Minden erdı fel lett térképezve? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Igen, a Földhivataltól kaptam térképeket, köszönöm nekik! Szakembert meg lehetne 
bízni, hogy végezze el az erdık felbecsülését! Nagyon sok helyen az álé ránı a 
szántóra, azt kellene jobba figyelni, mert a gazdálkodóknak ebbıl hátrányuk 
származik!  
 
Sándor Gábor képviselı: 
Igen, mert légifelvétel alapján számolják ki a támogatási intenzitásunkat, minden 
évben le kell mondani bizonyos részrıl, mert az álé vagy belelóg a képbe, vagy 
tényleg ránıtt a szántóra!  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 96/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét Város Képviselıtestület a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
beszámolóját elfogadja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Boros Zoltán képviselı 
  Határidı: Értelem szerint 
 

 

 

9. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A TERÜLETI 
KIEGYENLÍTÉST SZOLGÁLÓ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 
TÁMOGATÁSA (TEKI) ELİIRÁNYZATRA 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Már tárgyaltuk a Debrecen utcában szeretnénk a járdát felújítani, mert jelenleg nagyon 
balesetveszélyes, hogy senki sem használja a minısége miatt a járdát, mindenki az 
úton közlekedik! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
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 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 97/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét város Képviselıtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) (jogcím) támogatására 
pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: 
A Debrecen utcában a közterület és közbiztonság fejlesztése (járda építése) 
A fejlesztés megvalósulási helye: Tét, Debrecen u. 2-54/b. hrsz.:627/1 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 2 633 848   

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 7 901 543   

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás - 

Összesen 10 535 391 

 
A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 7/2009. (III. 17.) számú Költségvetési Rendeletében 
biztosítja a költségvetés 2/b. melléklet 6. sorában, pályázatokra.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
 

10. A ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 
TERÜLETI KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL (CÉDE) PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A május 1. parkban található játszóteret szeretnénk felújítani. Ez a legjobban védhetı 
hely a városban, viszonylag mindig szem elıtt van. 10 millió forintra pályázunk, 75 %-
os a támogatási intenzitás! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást 
rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 98/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

A Tét város Képviselıtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi 
kötöttség nélkül (CÉDE)(jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
A pályázat célja: 
A Május 1. Parkban közösségi tér kialakítása, a meglévı játszótér felújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Tét, belterület hrsz.: 378 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás 2 532 416   

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 7 597 248 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás - 

Összesen 10 129 664 

 
A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 7/2009. (III. 17.) számú Költségvetési Rendeletében 
biztosítja a költségvetés 2/b. melléklet 6. sorában, pályázatokra.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

  Határidı: Értelem szerint 
 
 
 

11. EGYEBEK 
 

A. Testvérvárosi találkozó és szerzıdéskötés megtárgyalása 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Úgy érkezett a meghívó, hogy 2009. július 24-27.-ig tartana a rendezvény 
Csíkszenttamáson. A képviselı társak természetesen jöhetnek a saját költségükön. 
Meg szeretném kérdezni, hogy ki nem szeretne ezen az úton részt venni? 
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Bakos Gábor képviselı: 
Szerintem a fı kapcsolattartókat nem szabadna kihagynunk, Szabó Hajnalkát és 
Hujber Tamást. Hívjuk meg ıket is az utazásra.  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Én sajnos nem tudok részt venni a rendezvényen. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Én is javaslom, hogy kapjanak a tanár kollegák meghívást, az iskolából indult az egész 
dolog, İk a fı kezdeményezık! Javaslom még, hogy Esztergályos Jenı Úr is kapjon 
meghívást az útra, lehet, hogy nem jön el, de tiszteljük meg ezzel.  
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Az nagyon fontos, hogy tartalom is legyen a szerzıdésünk, megállapodásunk mögött! 
Ezért felajánlom az alapítványom nevében, hogy 8 gyereket vendégül látunk a 
Balatonnál. Tehetséges fiatalokat, jó tanulókat, akiknek anyagi körülményeik nem 
engedné meg, hogy nyaralni menjenek.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Akkor Nagy Ottó László képviselın kívül mindenki részt szeretne venni az úton, 
meghívjuk a két tanár kollegát, akkor körülbelül 30-35 fı jöhet a zenekarból. 
Köszönjük a felajánlást! Még mindenképpen vissza kell térni a témára, egyenlıre itt 
zárjuk le a tárgyalást.  
 
 

B. TÁJÉKOZTATÓ A ROCK-FESZTIVÁLRÓL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Átadom szót Borsó László képviselı úrnak.  
 
Borsó László képviselı: 
Nagyon sok szervezés áll mögöttünk, de majd még most jön a neheze a következı 2,5 
hét. Június 13-14.-én lesz a Rock-fesztivál, 2 napos rendezvény, rengeteg embert 
várunk, kb. 6000-7000 embert. A sajtóban is több helyen hirdetni fogjuk a fesztivált, 
például a Mokkában, a Kék-Duna Rádióban, az Aktívban, a Danubius Rádióban. 
Különbözı mősorokban jegyeket is lehet nyerni! Tehát egy reklámhadjárat indul 
útjára. A jegyek számos helyen lesznek kaphatók.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönöm a tájékoztatót.  
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C. TÁJÉKOZTATATÓ A BEADOTT PÁLYÁZATOKRÓL. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Már érintettük ezt a témát, az Egészségcentrumról egyelıre nincs hír, de a bírálat 
állítólag meg volt.  
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A könyvtár pályázatunk nyert, de forráshiányra hivatkozva elutasították.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A Tornacsarnokról nincs eredmény, az óvoda, bölcsıde felújításról nincs eredmény, 
most várjuk a döntéseket.  
 
 

D. TÁJÉKOZTATATÓ AZ ELKERÜLİ ÚTRÓL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Sajnos errıl a témáról sokat nem tudok mondani, elıre lépés nem történt ebben az 
ügyben.  
 
 

E. TÁJÉKOZTATATÓ AZ ÚJ BEFEKTETİRİL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ezek a dolgok még nagyon képlékenyek, a Penny Market és az Aldi bevásárló 
áruházak jelentkeztek, hogy szeretnének itt letelepedni, de konkrétan még 
megkeresésé nem érkezett az önkormányzat irányába.  
 
 

F. TÁJÉKOZTATÓ A SZÁLLODA HELYZETÉRİL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A telekalakítás megtörtént, a befektetı a hétre ígérte, hogy eljön tárgyalni, de nem ért 
ide, további tárgyalásokat fogunk folytatni a befektetıvel.  
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G. ISKOLASZÉKBE KÉPVISELİ DELEGÁLÁSA. 

 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Borsó László képviselı társam lemondott az iskolaszékben betöltött képviseletérıl, 
ezért javaslom Kereszt Kálmán képviselı társamat.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 99/2009. (V. 26.) Kt. határozat 

Tét Város Képviselıtestülete úgy határozott, hogy Kereszt Kálmán képviselı 
urat delegáltként küldi az „Iskolaszék” Tanácsba, ott Tét Város Képviselı-
testületét képviselje.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

   Kereszt Kálmán képviselı: 
  Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1800 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
Szabó Ferenc       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester       jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
Boros Zoltán  Borsó László Tamás  
képviselı képviselı 
 


