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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. július 14-én 1600 órakor kezdődő
rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Szabó Ferenc polgármester
Ackermann László, Bakos Gábor, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, 
Nagy Ottó László, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselők

Távol vannak: Baranyai  Zoltán,  Boros  Zoltán,  Borsó  László  Tamás,  
Böröczki Kálmán képviselők

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről: 
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja  az  ülés  határozatképes,  12  képviselő  közül  8  képviselő  megjelent. 
Rendkívüli ülésünk napirendi pontjai:

1. napirendi pont: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyalása, a szükséges 
határozatok meghozatala.

2. Egyebek
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2009. (VII. 14.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2009.  július  14.-ei 
rendkívüli ülés alábbi napirendi pontjait:
1. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-

szakellátó  központok  kialakítása  és  fejlesztése  tárgyalása,  a  szükséges 
határozatok meghozatala.

2. Egyebek
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Rendkívüli ülés napirendi pontjai:

1. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központok  kialakítása  és  fejlesztése  tárgyalása,  a  szükséges 
határozatok meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

2. Egyebek
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
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1. A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2.1.2. 
KISTÉRSÉGI  JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ  KÖZPONTOK 
KIALAKÍTÁSA  ÉS  FEJLESZTÉSE  TÁRGYALÁSA,  A  SZÜKSÉGES 
HATÁROZATOK MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
Ismertetem a Képviselő-testülettel a 2009. június 19.-én készült jegyzőkönyvet, mely a 
„Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kiviteli terveinek az elkészítése” tárgyú 
közbeszerzésben lebonyolított első tárgyaláskor készült. 

Szabó Ferenc polgármester ismerteti az 58-53/2009. sz. jegyzőkönyvet.

Szabó Ferenc polgármester:
Tehát  Böröcz  Péter  a  közbeszerzési  tanácsadónk  javaslatára  én  is  javaslom  a 
Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a Fényjel Stúdió Kft. (9024 Győr, Wesselényi 
u. 14.) ajánlatát, mely nettó 28 000 000 forint a kiviteli tervekért. Kérdés, hozzászólás?

Rendes Róbertné képviselő:
Mi  indokolja  azt,  hogy  hirdetmény  közzététele  nélküli  közbeszerzési  eljárást 
folytattunk le? . 

Szabó Ferenc polgármester:
Ez a Fényjel Stúdió Kft. készítette az építési engedélyezéshez szükséges terveket, így 
Ők ezeknek a terveknek a készítői,  szerzői  joguk van rájuk! Ezért,  ha más céggel 
kellett volna elkészíttetni a kiviteli terveket, akkor megkellett volna fizetni ennek a 
Fényjel Stúdiónak a szerzői jogdíjakat! A közbeszerzési szakreferensünk Böröcz Péter 
javasolta,  hogy  ezt  így  folytassuk  le,  mert  így  is  szabályos!  Kérdés,  hozzászólás? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2009. (VII. 14.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Téti  Kistérségi  Járóbeteg 
Szakellátó  Központ  kiviteli  terveinek  elkészítése”  tárgyú  közbeszerzésben  a 
közbeszerzési tanácsadó javaslatára hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás során (Kbt. 125. § 2.) b) pontja) a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot  benyújtó  Fényjel  Stúdió  Kft.  /9024  Győr,  Wesselényi  u.  14./ 
árajánlatát fogadja el, mely nettó 28 000 000 forint. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szabó  Ferenc  polgármestert  a  további 
intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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Szabó Ferenc polgármester:
Vissza kell vonni a múltkori testületi ülésen hozott határozatunkat, mely arról szólt, 
hogy  létrehozzuk  a  non-profit  gazdasági  társaságot,  de  mi  a  téti  önkormányzat 
2 100 000 Ft-al lépünk be a társaságba, a többi a többi település fizeti. De lett egy 
olyan  fordulat,  hogy  a  non-profit  Kft.-nek  kell  rendelkeznie  a  területtel  is,  ahova 
tervezzük a beruházást. Ezért a jogász úr azt javasolta, hogy most vigyük be, mint 
vagyont a non-profit gazdasági társaságba és így nem kell adásvételi szerződést, vagy 
ajándékozási  szerződést  írni,  mert  mindkét  esetben  fizethetnénk  az  illetéket!  Ez  a 
legolcsóbb módja ennek a dolognak! Tárgyi apportként kerül bele a non-profit Kft.-be 
az  ingatlan!  Ez  most  azt  jelenti,  hogy  nekünk lenne a  non-profit  Kft-be  94  %-os 
szavazati jogunk és a többi településnek a maga 50-50 E Ft-jával összesen 6 %-os 
szavazati joga lenne! Természetesen a Járóbeteg Központ megszűntetése és eladása 
kérdéskörben  100  %-os  tulajdonosi  döntés  kell,  de  minden  másban  nem!  Ez 
természetesen  nem tetszik  a  szomszédos  polgármestereknek,  de  ezt  csak  így  lehet 
kivitelezni! 

Nagy Ottó László képviselő:
Ajánljuk  fel  nekik,  hogy  szálljanak  bele  nagyobb  összeggel,  akkor  több  szavazati 
joguk is lesz! 

Szabó Ferenc polgármester:
Felajánlottuk, de azt már nem szeretnék! Csak nagyobb beleszólást! Ezért szeretném 
kérni a képviselő-testület segítségét, hogy a szomszédos településeken az ismerősöket, 
barátokat  mozgósítsák,  hogy  nyomást  gyakoroljanak az  ottani  Képviselő-testületre, 
hogy nehogy miattuk ne valósuljon meg a beruházás! 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2009. (VII. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját hatáskörben visszavonja a 
108/2009. (VI. 25.) sz. Kt. határozatát.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2009. (VII. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központ  kialakítása”  című  projekt  megvalósításához  szükséges 
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100%-os  önkormányzati  tulajdonban  lévő  non-profit  gazdasági  társaság 
létrehozását  az  önkormányzatokkal  megkötött  együttműködési  megállapodás 
alapján megindítja az alábbiak szerint:

- a  gazdasági  társaság  létrehozásához  szükséges  jogi  lépések  megtételéhez 
megbízza az önkormányzat jogi képviselőjét, Dr. Görbe László ügyvéd urat 
az ügyeletek lebonyolítására

- felhatalmazza  a  Polgármestert  a  cégalapításhoz  szükséges  ellenjegyzések 
megtételére

- az  együttműködési  megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően  a 
törzstőkéhez való hozzájárulást, a fejlesztés helyszínéül kijelölt ingatlant – 
Tét, Fő u. 117. hrsz.: 195/1 – 12 millió forint + áfa, azaz 15 millió forint 
értékben apportálja a non-profit gazdasági társaságba.

- továbbá  a  működéshez  vállalt  további  2 100 000  forintot  a  létrejött 
gazdasági társaság számláján elhelyezi.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Határidő: Értelem szerint

Nagy Ottó László képviselő:
Én  azt  szeretném  mondani,  hogy  a  kommunikáció  nagyon  fontos!  Azon  múlik 
minden! Már most lehetne egy kiadványt szerkeszteni,  leírni,  hogy mit szeretnénk, 
miért  lenne  ez  jó,  hogy  megismerjék  egyáltalán az  emberek  mi  is  az  a  Járóbeteg 
Központ! 

Szabó Ferenc polgármester: 
Mindenképpen kerülnek ilyen kiadványok kiadásra, csak nem tudom, hogy mikor! 

Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 1700 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
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Rendes Róbertné Sándor Gábor
képviselő képviselő
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