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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselő közül 11 képviselő megjelent. A mai 
napirendi pontokat kiegészíteném az Egyebek napirendi pontot 3 napirendi ponttal:

• Iskolabútor ügyének megtárgyalása
• Szúnyogirtással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
• A Pneumococcus és a HPV-vírus elleni védőoltások megtárgyalása.

Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

141/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. július 21-ei ülés 
alábbi napirendi pontjait a következő kiegészítésekkel:

• Iskolabútor ügyének megtárgyalása
• Szúnyogirtással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
• A Pneumococcus és a HPV-vírus elleni védőoltások megtárgyalása.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Ki ért egyet a napirendi pontokkal így, ebben a formában?

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

142/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  2009.  július 21.-ei  nyilvános 
ülés alábbi napirendi pontjait a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Borsó László képviselő:
Szeretném kérni, hogy a városavató megtárgyalásával kezdjük!

Szabó Ferenc polgármester:
Ki ért egyet, hogy a Városavató napirendi pont megtárgyalásával kezdjünk?

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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143/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  2009.  július 21.-ei  nyilvános 
ülés  első  napirendi  pontban  tárgyalja  a  Városavatóval  kapcsolatos  teendők 
megvitatását.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. Városavató szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Hajtó Péter rendezvényszervező

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 

3. Rábacsécsényi  tagóvodára  vonatkozó  végleges  Képviselő-testületi  döntés 
meghozatala.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

4. Közoktatási „Együttműködési Megállapodás” megtárgyalása és elfogadása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. Tét  Város  Okmányirodájánál  tartott  ellenőrzésről  készült  jegyzőkönyv 
ismertetése.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

6. Egyebek
a. Iskolabútor ügyének megtárgyalása

Előadó: Szabó Ferenc polgármester

b. Szúnyogirtással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

c. A Pneumococcus és a HPV-vírus elleni védőoltások megtárgyalása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Kereszt Kálmán Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök

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

Meghívó, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
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1.  VÁROSAVATÓ SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
MEGBESZÉLÉSE.

Szabó Ferenc polgármester:
Ismét  köszöntöm  a  köreinkben  Hajtó  Péter  rendezvényszervező  úrat!  Felkérem, 
néhány  szóban  értékelje  a  Rock-fesztivál  eseményeit  és  a  Városavatóra  tervezett 
programokat! 

Hajtó Péter rendezvényszervező:
Köszönöm  a  szót!  Köszöntök  én  is  mindenkit!  A  Rock-fesztiválnak  a  médiában 
mindenképpen jó volt a visszhangja, a közönségnek is tetszett! Összességében jó volt, 
de természetesen változtatásokat kell bevezetni, szeretném ha egy héttel később lenne, 
és  pénteken  szombaton!  Az  ottani  büféssel  is  meg  kell  állapodni,  mert  teljesen 
inkorrekt volt! De én nem is szeretnék vele tárgyalni! 
A  városavató  szervezésénél  ismét  az  a  fő  szempont,  hogy  minden  érdeklődési 
irányzatot ki kell elégíteni! Szeretném meghívni a Desperado, Fenyő Miklós, Korda 
György  és  Balázs  Klári,  Ámokfutók,  és  az  MC  Hawer  és  Teknő  zenekarokat. 
Természetesen ugyanúgy, mint eddig a helyi igényeket is ki szeretnénk elégíteni és a 
helyi fellépőknek is biztosítani a szereplést! 

Böröczki Kálmán képviselő:
Lesz tűzijáték? 

Hajtó Péter rendezvényszervező:
Igen,  szeretnénk  és  minden  papírt  előzetesen  megkérünk,  hogy  minden  rendben 
zajlódjon le!

Szabó Ferenc polgármester:
Azt  szeretném kérni,  hogy  augusztus  elején  üljünk le  és  tárgyaljuk meg a  pontos 
programot! 

Rendes Róbertné képviselő:
Azt  szeretném  mondani,  hogy  mind  a  kettő  nap  kint  voltam  a  Rock-fesztiválon, 
nagyon jó volt, gratulálok hozzá, csak így tovább! 

Baranyai Zoltán képviselő 16 15 órakor megérkezett.

Hajtó Péter rendezvényszervező:
Igen  sajnos  voltak  némi  félreértések,  de  nem  bonyolódtunk  bele  a  focistákkal  a 
verekedésbe, inkább rendőrt hívtunk! Az egyik polgárőr is részeg volt! 

Lang Ferenc képviselő:
Ez nem tetszik, hogy így tetszik beszélni, mert ezeket előre meg kell beszélni és akkor 
biztos, hogy nem lesz semmi probléma! 
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Kereszt Kálmán képviselő:
Az a polgárőr biztos, hogy nem volt részeg, soha nem iszik egy kortyot sem! De Ön 
sem volt  korrekt,  mert  előtte este szólt,  hogy kér polgárőrséget!  Máskor egy kicsit 
előbb is lehetne szólni! 

Szabó Ferenc polgármester:
Megbízzuk  Borsó  László,  az  Ifjúsági,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  elnökét,  hogy 
tárgyaljon Hajtó Péter Úrral továbbra is! 

Hajtó Péter rendezvényszervező:
Elnézést kérek ha valakit megbántottam, legközelebb körültekintőbbek leszünk mi is! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

144/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Borsó  László,  az 
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy folytassa a Városavatóval 
kapcsolatos tárgyalásokat Hajtó Péter rendezvényszervezővel.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Borsó László, az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnök
Határidő: Azonnal

2. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim megkapták írásban a tájékoztatót, kíván –e valaki kérdést feltenni, 
hozzászólni? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el.

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

145/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót.
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
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Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

3.  RÁBACSÉCSÉNYI  TAGÓVODÁRA  VONATKOZÓ  VÉGLEGES 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő  társaim  írásban  megkapták  az  előterjesztést.  Kérdés,  hozzászólás? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

146/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
Rábacsécsény  Napközi  Otthonos  Óvoda  csatlakozzon  a  KKÁMK 
anyaintézményhez,  mint  tagintézménye  a  2009-2010-es  tanévtől  kezdődően. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

4.  KÖZOKTATÁSI  „EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS” 
MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő  társaim  írásban  megkapták  az  előterjesztést.  Kérdés,  hozzászólás? 
Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

147/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009-2010-es  tanévre 
vonatkozó  Együttműködési  megállapodást  elfogadja,  felhatalmazza  Szabó 
Ferenc polgármester az Együttműködési megállapodás aláírására.
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Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

5. TÉT VÁROS OKMÁNYIRODÁJÁNÁL TARTOTT ELLENŐRZÉSRŐL 
KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ISMERTETÉSE.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim  írásban  megkapták  az  erről  szóló  előterjesztést,  Kérdés, 
hozzászólás? Jegyző asszony kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszönöm nem!

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslom, mivel személyi ügyekben kell dönteni ezért halasszuk el zárt ülésre a téma 
megtárgyalását! 

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

148/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. július 
21-ei  ülés  5.  napirendi  pontját,  a  Tét  Város  Okmányirodájánál  tartott 
ellenőrzésről  készült  jegyzőkönyv  ismertetése  napirendi  pontot  zárt  ülésen 
tárgyalja.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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6. EGYEBEK

A. ISKOLABÚTOR ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Volt  nálam egy  hölgy  és  egy  úr,  hogy  Svédországból  lehetne  hozatni  leselejtezett 
iskola és óvoda bútorokat, nem kell mást fizetni, csak a szállítást! Azt mondták, kb. 2-
2,5 millió forint lenne, ebben az ügyben kellene dönteni a testületnek, hogy igényt 
tartunk –e rá vagy nem? Venesz Lászlónak hívják az urat, aki nálam volt délelőtt, azt 
mondta nagyon jó állapotban vannak ezek a bútorok, nemcsak iskola, hanem óvoda és 
könyvtár is megújulhatna. 

Nagy Ottó László képviselő:
Mi 11 iskolát bútoroztunk fel ebben a formában, tavaly, tényleg nagyon jó minőségű 
bútorok, 3 kamion volt telepakolva, 3 millió forintra jött ki a szállítás. 

Boros Zoltán képviselő:
Igen, támogatom ezt a lehetőséget, mert a Magyarországon kapható bútorok nagyon 
drágák,  azokból  ennyi  pénzből  még  egy  iskolatermet  sem  tudunk  berendezni! 
Valahogyan pályázatból kellene előteremteni azt a pénzt, eszközbeszerzés címén! 

Szabó Ferenc polgármester:
Ezt én is így gondolom, nekünk meg van 16 osztályunk, 3 SNI-s osztály és 4 óvodás 
csoport!  Jelenleg  a  Képviselő-testület  felhatalmazását  kérem,  hogy  akkor  3  millió 
forintig tárgyalhassunk az Igazgató Úrral a további teendőkről!

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

149/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szabó  Ferenc 
polgármestert és Boros Zoltán KKÁMK igazgatót, hogy továbbtárgyaljanak a 
Svédországból hozandó iskolai berendezések ügyében, 3 millió forint értékig.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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B.  SZÚNYOGIRTÁSSAL  KAPCSOLATOS  KÉRDÉSEK 
MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Árajánlatot kértünk, egy cégtől alkalmanként 531 E ft-ért végeznék el a szúnyogirtást, 
de kétszer legalább meg kell ismételni, hogy hatásos legyen! Mert az a probléma, hogy 
500  ha-ra  való  anyagot  permeteznek  ki  egy  alkalommal.  Ezért  kistérségi  szinten 
kellene megoldani a problémát, csak most minden képviselő – testület külön-külön 
dönt erről a témáról! Nekünk is el kell dönteni, hogy szánunk –e rá pénzt vagy nem? 

Boros Zoltán képviselő:
Én nem támogatom, mert három nap múlva háromszor annyi szúnyog lesz, nem érünk 
el vele semmit, csak kidobjuk a pénzt az ablakon!

Kereszt Kálmán képviselő:
Szerintem sincs értelme, mert a Marcalról bejönnek a szúnyogok! 

Sándor Gábor képviselő:
Én sem támogatom, nem tudunk különösebb eredményt elérni ebben a témában, egy 
nap lepermetezünk, három napra rá sokkal több jön! 

Szabó Ferenc polgármester:
Akkor úgy gondolom, hogy nem kell a szúnyogirtás! Kérdés, hozzászólás? Nemleges 
választ követően szavazást rendel el. 

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

150/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendeli meg a szúnyogirtást.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

C. A PNEUMOCOCCUS ÉS A HPV-VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁSOK 
MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülés előtt volt egy tájékoztató, Pestről érkezett 
egy doktornő, és Ő vázolta nekünk, hogy mi is egyáltalán ez a pneumococcus, milyen 
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veszéllyel jár, ha nem kapják meg a gyerekek, kérdezem Kereszt Kálmán Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági elnökét kérdezem, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Kereszt Kálmán Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnök
Köszönöm, arról van szó, hogy kettő éves kortól most már ez egy ingyenes oltás lesz 
ettől az évtől, csak a 3-5 éves korúak nem kapták még meg! De ők is ki vannak téve 
annak a veszélynek, hogy a vírus aktivizálódik a testükben, mert ez a vírus minden kis 
gyerekben benne van, van akiben előjön, van akiben nem! Ez most egyszeri alkalom, 
kb. 90 gyerekről van szó, 14 600 Ft/gyerek egy oltás. Ezt az egy oltást kell megkapni 
ennek a korcsoportnak, utána már mindenki megkapja! Ez egyszeri alkalom, kérem a 
Képviselő-testületet, hogy ezt a pénzt szavazzuk meg a kicsi gyerekeknek!

Szabó Ferenc polgármester:
Ez a kicsi  gyerekek, de ott van a HPV-vírus elleni védőoltás is, amit a 13-14 éves 
lányok kaphatnának meg, a méhnyak rák kialakulása ellen! Véleménye szerint az is 
ugyanilyen fontos! 

Ackermann László képviselő:
Első körben a szülőket kell véleményem szerint megkérdezni, hogy igényt tartanak – e 
az oltásra, mert ha nem is engedik meg, hogy beoltsuk a gyerekeket akkor az egésznek 
nincs  értelme!  Úgy  kellene  kivitelezni  ezeket  az  oltásokat,  hogy  minden  esetben 
valamennyi százalékát a szülők fizessék! Akkor biztos, hogy beadatják a gyerekeknek!

Kereszt Kálmán Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnök
Én ezzel nem értek egyet, mert a HPV-védőoltás az más dolog, mert az drágább, ott 
tényleg hozzájárulhatnak a szülők, de ezt az önkormányzatnak kellene kifizetni, mert a 
következő generációk már úgyis kapják, mert kötelező védőoltás! 

Rendes Róbertné képviselő:
Egyetértek, a szúnyog irtáson spóroltunk, de a kicsi gyerekeknek előteremthetnénk ezt 
a pénzt, mert nem minden szülő tudja finanszírozni még bizonyos százalékát sem az 
oltásnak! 

Boros Zoltán képviselő:
Sajnos  mindkét  oltás  jó  lenne,  de  csak  úgy,  ha  a  szülő  megengedi!  Véleményem 
szerint szeptemberben megkérdezzük a szülőket, hogy ki vállalja, ki nem, ki engedi, 
hogy beadjuk az oltást, ki nem! 

Nagy Ottó László képviselő:
Egyetértek, kérdőívvel kérdezzük meg a szülőket, mert az oltás az mindenképpen a 
következő év költségvetését fogja terhelni! 

Kereszt Kálmán Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnök
Szeptembertől újra teljes létszámban indul az óvoda, kérdezzük meg a szülőket! 
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Szabó Ferenc polgármester:
Nemcsak kérdőívet kell kiküldeni, hanem nyilatkozatot! 

Borsó László képviselő:
Szerintem, ha a kicsiknek ingyenes, akkor a nagy lányoknak is ingyenes kéne hogy 
legyen! 

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető:
Az  fontos,  hogy  mielőtt  kitöltetnénk  a  nyilatkozatokat  a  szülőkkel  mindenképpen 
tájékoztassuk őket, hogy mi ez a streptococcus vírus egyáltalán! 

Boros Zoltán képviselő:
Egyetértek, szeptemberben ismét lehívjuk Budapestről az előadót és megkérjük, hogy 
mondja el a szülőknek is! 

Szabó Ferenc polgármester:
Rendben,  akkor  szeptemberben  miután  megtartják  a  tájékoztatót  és  bekérjük  a 
nyilatkozatokat visszatérünk a témára! 

D. TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2.1.2. 
KISTÉRSÉGI  JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ  KÖZPONTOK 
KIALAKÍTÁSA  ÉS  FEJLESZTÉSE  TÁRGYALÁSA,  A  SZÜKSÉGES 
HATÁROZATOK MEGHOZATALA.

Szabó Ferenc polgármester:
A Kistérségi járóbeteg pályázattal kapcsolatosan kell még meghozniezt a határozatot, 
arról szól, hogy egy ilyen határozatot fogadtunk el, de 200 E Ft-al változott az összeg, 
emiatt kell módosítanunk, és az előző határozatot egyben vissza is vonjuk. 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

151/2009. (VII. 21.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Téti kistérségi járóbeteg-
szakellátó  központ  kialakítása”  című  904.667.046  Ft  összeberuházási 
költségvetésű projekt megvalósításához a szükséges 10% önrészt (90.466.705 
Ft) a következők szerint biztosítja:

- 18 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére
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- 12  millió  Ft-ot  a  rendelkezésre  bocsátott  ingatlan  telekértékben 
(természetbeni hozzájárulásként)

- 60 millió Ft-ot hitel formájában.

- 466.705,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére.

A korábban hozott testületi határozatok ezzel érvényét veszítik.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

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:

Ackermann László Bakos Gábor
képviselő képviselő
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