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Távol vannak: Borsó László Tamás, Nagy Ottó László képviselők

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről: Laki Gáborné pénzügyi csoportvezető:
Unger Ferencné
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselő közül 9 képviselő megjelent. Nagy 
Ottó László képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, Borsó László 
képviselőről  nem  tudunk  semmit.  A  mai  napirendi  pontokat  kiegészíteném  a 
következő napirendi pontokkal:

• A  családi  napközi  üzemeltetésével  kapcsolatos  megállapodás  elfogadása  és 
megtárgyalása.

Az egyebek napirendi  pontban tájékoztatást  szeretnék adni a Regionális  Fejlesztési 
Tanács 2009. szeptember 2-án Téten tartandó üléséről. 
Kérdés, hozzászólás? 

Rendes Róbertné képviselő:
Igen szeretnék az egyebek között tájékoztatást kapni a pályázatokról, hogy állunk?

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.

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

156/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. augusztus 25-ei 
ülés alábbi napirendi pontjait a következő kiegészítésekkel:

• A családi napközi üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása és 
elfogadása.

• Egyebek
A. Tájékoztatás a pályázatokról.
B. Tájékoztatás  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  2009.  szeptember  2-án 

Téten tartandó üléséről.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
A nyílt ülés után zárt ülést kell tartani, ki ért egyet a zárt ülés megtartásával?

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

157/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  augusztus  25.-ei 
nyilvános ülés után zárt ülést tart.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal
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Nyilvános ülés napirendi pontjai:

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

  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 

2. A KKÁMK Alapító Okiratainak módosításának megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. A  KOMSZOL  KFT.  levelének  megtárgyalása,  Tét  Városban  fizetendő 
szemétszállítási díjairól szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

4. A II. féléves munkaterv megvitatása és elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. A  családi  napközi  üzemeltetésével  kapcsolatos  megállapodás  elfogadása  és 
megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

6. Egyebek
a. Tájékoztatás  a  Regionális  Fejlesztési  Tanács  2009.  szeptember  2-án 

Téten tartandó üléséről.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

b. Tájékoztató a pályázatokról.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Meghívó, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi!

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

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

Rendes Róbertné képviselő:
Az iskolabútor ügyével mi a helyzet?
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Sándor Gábor képviselő 16 06 órakor megérkezett az ülésre.

Szabó Ferenc polgármester:
Felhívtam a kapcsolattartót, mondtam neki, hogy igény tartunk a bútorokra, további 
tárgyalásokat fogok folytatni velük! 

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

158/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló tájékoztatót.
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: Azonnal

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

2. A  KKÁMK  ALAPÍTÓ  OKIRATAINAK  MÓDOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Hiánypótlási felhívást kaptunk a MÁK-tól, melyeket kijavítottunk és most újra el kell 
fogadni  a  javított  Alapító  Okiratokat,  de  nem  csak  nekünk,  hanem  mind  a  8 
önkormányzatnak és mind a nyolc polgármesternek alá is kell  írni!  A 12/4. pontot 
kellett  beírni  a  szeptembertől  hatályos  Alapító  Okiratba,  melynek  tartalma  a 
következő: 

„12.4.  Az  önállóan  működő  és  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési 
szervek  közötti  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  külön  megállapodás 
tartalmazza.”
Ennek megfelelően elkészítettük ezt a megállapodást, amit az Igazgató Úr és csapata a 
mai napon már átnézett, de szinte biztos, hogy lesznek még benne változtatások, amit 
majd a gyakorlat eldönt! Jelen van ülésünkön Unger Ferencné is felkérem, ismertesse 
néhány gondolattal, hogy mit kellett javítani az okiratokban! 

Unger Ferencné: 
Az Alapító Okiratok készítéséhez eddig a kincstár nem kért ennyi anyagot, nem kellet 
minden polgármesternek aláírni, de úgy látszik szigorítottak. 

Boros Zoltán képviselő:
Szeretnék  változtatni  1-2  dolgon,  szeretném,  ha  a  4.  bekezdés  a  következő  képen 
hangzana:
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„Az  általános  iskolai  nevelés,  oktatás  biztosítása,  tehetséggondozás,  képesség-
kibontakoztató  és  integrációs  felkészítés,  a  cigány  etnikumhoz  tartozó  tanulók 
oktatása  a  külön  jogszabályban  megfogalmazottak  alapján,  enyhe  értelmi 
fogyatékos,  középsúlyos  értelmi  fogyatékos  tanulók  oktatása  és  a  Down 
szindrómás gyermekek ellátása napközi otthonos, tanulószobai ellátás, szervezett 
iskolai intézményi étkeztetés, mindennapos testedzés biztosítása, bejáró gyerekek 
ellátása.”

A  7.  oldalon  vegyük  ki  a  Fő  u.  117.  telephelyet,  mert  mint  tudjuk  ott  más  fog 
reményeink szerint megvalósulni. 

Zsolnai Ferenc jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Megütötte a fülemet az, hogy a cigány etnikum külön oktatást kap, tehát megint külön 
lesz cigány iskola?

Boros Zoltán képviselő:
Nem, ez csak a lehetőséget biztosítja, ha a gyermek és a szülő igényli, akkor lehetőség 
van az iskolának ilyen oktatást biztosítani! De jelenleg integrált oktatás van, együtt 
tanulnak a gyerekek! 

Szabó Ferenc polgármester:
Például anyanyelven való oktatást is kérhet a kisebbség, ez egy lehetőség! 

Bakos Gábor képviselő:
Azt szeretném kérni, hogy tartalmazza az Alapító Okirat azokat a dolgokat is, amiket 
megbeszéltünk,  hogy  nagyobb  hangsúlyt  kapnak  a  közeljövőben,  gondolok  itt  a 
nyelvoktatásra és az informatikára és a sportra! Azt látom ebben az Alapító Okiratban, 
hogy megint nagyon sok lehetőség van benne és nagyon sokat foglalkozik a sajátos 
nevelési  igényű gyerekekkel,  de  az egészségesekkel  nem, nem követi  azt  az elvet, 
hogy vonzóvá tegyük a szomszédos települések gyermekei számára az iskolát! 

Boros Zoltán képviselő:
Az Alapító  Okirat  tartalmaz kötelező és nem kötelező feladatokat,  a  nem kötelező 
feladatok finanszírozását a testület biztosítja! Igen, emelt szintű oktatásra lehetőség 
van, de én úgy gondolom, hogy a magyar és a matematika, amiből készül az éves 
kompetencia felmérés, az mindenképpen maradjon, mint kiemelt tantárgy és, hogy a 
többit is tételesen felsoroljuk, nem tudom! De a nyelvet és az informatikát be lehet 
szúrni! 

Kovács Zsuzsanna jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Már mindent emelt szinten oktatunk, csak a természettudományi tantárgyakat nem! Ha 
ez az Alapító Okirat nem kötelezés, hanem tényleg csak a lehetőséget adja meg, akkor 
miért nem vesszük bele a természettudományi tantárgyakat is? A lehetőséget ezekből 
is megadhatjuk az emelt szintű oktatásra! 
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Szabó Ferenc polgármester:
Elhangzott egy javaslat, várom a hozzászólásokat! Ki mit gondol a témáról?

Boros Zoltán képviselő:
Akkor  fogalmazzuk meg úgy,  hogy emelt  szintű  oktatást  azokból  a  tantárgyakból, 
amelyekből a szülő emelt szinten kéri. 

Bakos Gábor képviselő:
Nem  az  a  tantárgycsoport  ez  a  természettudomány,  amiért  a  gyerekek  szerintem 
tolonganának!  Nekünk  olyan  tantárgyakat  kell  megerősíteni,  ami  tömegeket  vonz! 
Vonzóbbá kell tenni a téti iskolát a szomszédos település gyerekeinek! 

Boros Zoltán képviselő:
Lehetőséget  kell  adni  és  az  idegen  nyelvet  előtérbe  kell  helyezni,  de  a  többi 
tantárgyból is lehet emelt óraszám! A lehetőség megvan, de ne felejtsük el, hogy ez 
mind a testületet terheli és rá kötelező jellegű! 

Szabó Ferenc polgármester:
Ha belevesszük, akkor nem tudjuk majd a végén finanszírozni! Tétnek a magyar nyelv 
és irodalom a fontos, abban kell, hogy jól teljesítsen Kisfaludy Károly hírneve miatt, 
de természetesen a többi tantárgy sem hanyagolható el! A többi tantárgyat szerintem 
úgy vegyük bele, hogy ha a gyermek és a szülő igényli, akkor biztosítunk emelt szintű 
nevelést!  A  megyei  tanévnyitó  értekezleten  azt  mondták,  hogy  a  gyerekek  rossz 
állóképessége miatt az idén mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetnek a testnevelési 
órák  ellenőrzésére,  ezért  ezt  sem  hanyagolhatjuk  el,  a  testnevelésre  is  nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni! 

Boros Zoltán képviselő:
A német nyelv, az komoly prioritást kap már most is Téten, mert csak 4. osztálytól 
lenne köteles oktatni az iskola, de mi már 2. osztálytól oktatjuk, és csoportbontásban 
oktatjuk, ahol a gyermeklétszám engedi! A 2. idegen nyelv bevezetésére rábólintott 
már  a  Képviselő  testület,  azt  is  bevezetjük!  De  tényleg  vigyázzunk,  mert 
hangsúlyozom ezek lehetőségek, de ezt mindet a Képviselő-testület finanszírozza! 

Zsolnai Ferenc jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Nem értek hozzá, de 2 legfontosabb tantárgy a nyelv és a számítástechnika, mert a 
fiataloknak ezt kell tanulni! Én javaslom a számítástechnikát mindenképpen kiemelten 
oktatni! A sport is fontos, de azt véleményem szerint szakkör formájában oldjuk meg 
tanítás után! 

Boros Zoltán képviselő:
A magyar és a matematika fontos,  hogy kiemelt helyet kapjon, mert minden évben 
ebből a kettő tantárgyból van a kompetencia felmérés és fontos, hogy jól teljesítsünk! 
Egyetértek,  hogy  fontos  az informatika,  a  testnevelés,  a  természettudomány,  de  az 
egyik nem mehet a másik rovására! 
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Szabó Ferenc polgármester:
Tényleg fontos,  hogy többet nyújtsunk, mint a szomszédos iskolák, tényleg fontos, 
hogy emelt szinten oktassunk tantárgyakat, mert vonzóvá kell tenni a téti iskolát, de 
nem minden áron! Úgy fogalmaznám meg ezt az egészet, hogy emelt szintű oktatást 
biztosít  abból  a  tantárgyból,  ahol  az  adott  évfolyam gyermekeinek az  irányultsága 
alátámasztja, a tantestület javasolja, és a szülő kéri. Ki ért egyet az Alapító Okiratok 
módosításainak elfogadásával? 

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

159/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  KKÁMK  Alapító 
Okiratainak a módosításait. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: értelem szerint

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

160/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kiegészíti  a  KKÁMK  2009. 
szeptemberi  hatállyal  jóváhagyott  Alapító  Okiratot,  a  „12.4.  Az  önállóan 
működő  és  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervek  közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.” 
bekezdéssel.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: értelem szerint

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

161/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
A Magyar  Államkincstár  hiánypótlási  felhívása  alapján  a  KKÁMK, Alapító 
Okiratát 2009. 07. 01. hatállyal az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint elfogadja a 
Képviselő-testület. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: értelem szerint
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

162/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület  2009.  09.  01.  hatállyal  a  KKÁMK Alapító  Okiratának 
módosítását elfogadja az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint. 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

Határidő: értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Az  alapító  okiratokhoz  tartozik  még  a  MEGÁLLAPODÁS,  a  Tét  Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
a  Kisfaludy  Károly  Általános  Művelődési  Központ,  mint  önállóan  működő 
költségvetési  szerv  között  a  gazdálkodással  kapcsolatos  munkamegosztás  és 
felelősségvállalás rendjéről. Ezt is meg kell tárgyalni és elfogadni! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Délután átnéztük közösen az Igazgató Úrral és a csapatával és 2 változtatást szeretnénk 
mindenképpen ismertetni a testülettel. Az egyik változtatás, hogy a 2. pontban a c) 
bekezdést a következő képen módosítjuk:

c. „Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  pénzkezelés  tekintetében 
ellátmánypénztárral  rendelkező  pénzkezelési  hely,  pénzbeszedő  hely, 
pénzkezelésének  szabályait  a  költségvetési  szerv  önálló  pénzkezelési 
szabályzata tartalmazza.”

Boros Zoltán képviselő:
Azt mondanám a jelenlévőknek, hogy a költségvetési szerv az iskola és az önállóan 
működő  és  gazdálkodó  szerv  az  önkormányzat!  Ezt  a  megállapodást  most  el  kell 
fogadni, véleményünk szerint így jó, de a gyakorlatban majd kiderül, hogy mit kell 
még rajta változtatni! 3 hónap múlva kb. vissza kell erre térni és biztos, hogy lesznek 
változtatások!  Javaslom  is,  hogy  3  hónap  múlva  számoljunk  be  a  Képviselő-
testületnek,  hogy  hogyan  alakult  az  átszervezés!  Az  egész  átszervezéssel  egy 
problémám van,  a  személyiségi  jogok  szerintem sérülnek!  Mert  a  munkáltatói  jog 
megmarad  az  intézményvezetőnél  és  mégis  az  önkormányzathoz  érkezik  minden, 
mindenki  mindenbe  belelát!  A  MÁK  ide  fogja  küldeni  a  bérjegyzékeket  is!  De 
véleményem  szerint  erre  mindenképpen  jobban  oda  kell  figyelni!  A  Jegyző 
Asszonnyal  már  átbeszéltük  a  módosítási  kérelmeimet.  Gondolkodom,  de  ez  nem 
tetszik, mert a Jegyző és a Polgármester beleláthat az iratokba, de úgy érzem itt nem 
csak Ők fognak ebbe belelátni! Ezzel a ténnyel és ponttal fenntartásaim vannak! 
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Unger Ferencné:
Ez  úgy  fog  működni,  mint  ahogyan  a  köztisztviselőknél  már  így  működik,  hogy 
minden kinevezéshez a polgármester úr ellenjegyzése szükséges, mint a vagyon felett 
rendelkező, ezzel igazolja, úgymond biztosítja az alkalmazott számára a bértömegét! A 
polgármester úrnak ellenjegyzési joga van! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A módosítás még a 11. pontban a 
„- gondoskodik  a  foglalkoztatottak  alkalmazási  okiratainak  elkészítéséről  és 
nyilvántartásáról, 
- gondoskodik a foglalkoztatottak személyi juttatásával kapcsolatos igazolások, 
elszámolások kiadásáról.”
Ez a kettő bekezdés helyet cserél a következő kettő bekezdéssel:
„- gondoskodik  az  intézmény  üzemeltetéséről,  ezen  belül  kiemelt  feladata  a 
tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok, 
könyvek,  folyóiratok,  egyéb  információhordozók,  számítástechnikai  eszközök 
anyagainak  beszerzése,  a  költségvetési  szerv  folyamatos  működését  biztosító  - 
közvetlen felhasználásra, illetve raktárra kerülő - készletek beszerzése, egyéb szakmai 
készletbeszerzések, 
- gondoskodik  a  meglévő  vagyontárgyak  folyamatos  -  eseti,  illetve  ütemterv 
szerinti - karbantartásáról.”

Rendes Róbertné képviselő:
Más intézmények is működnek így, akkor mi a probléma, mi nekünk ez így miért nem 
jó? Mi a baj? 

Szabó Ferenc polgármester:
Nincs  semmi  baj,  majd  a  gyakorlat  mindent  eldönt,  három  hónap  múlva  úgyis 
visszatérünk rá! 
Javaslom a módosításokat külön szavazzuk meg, első módosítás a 2. pont c) bekezdése 
a következő szerint módosuljon:

C)  Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  pénzkezelés  tekintetében 
ellátmánypénztárral  rendelkező  pénzkezelési  hely,  pénzbeszedő  hely, 
pénzkezelésének  szabályait  a  költségvetési  szerv  önálló  pénzkezelési 
szabályzata tartalmazza. 

Szavazást rendel el.

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

163/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület  a  Tét Város Önkormányzat Polgármesteri  Hivatal,  mint 
önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  a  Kisfaludy  Károly  Általános 
Művelődési  Központ,  mint  önállóan  működő  költségvetési  szerv  között  a 
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gazdálkodással  kapcsolatos  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjéről 
szóló megállapodás 2. pontjának c) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„2.  C) Az  önállóan működő költségvetési  szerv pénzkezelés  tekintetében 
ellátmánypénztárral  rendelkező  pénzkezelési  hely,  pénzbeszedő  hely, 
pénzkezelésének  szabályait  a  költségvetési  szerv  önálló  pénzkezelési 
szabályzata tartalmazza. 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

Határidő: értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
A következő módosítás  az-az, hogy a Jegyző Asszony által  ismertetett  bekezdések 
helyet cserélnek. Szavazást rendel el. 

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

164/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület  a  Tét Város Önkormányzat Polgármesteri  Hivatal,  mint 
önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  a  Kisfaludy  Károly  Általános 
Művelődési  Központ,  mint  önállóan  működő  költségvetési  szerv  között  a 
gazdálkodással  kapcsolatos  munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjéről 
szóló megállapodás 11. pontja az alábbiak szerint módosítja:
Az alábbi bekezdések helyet cserélnek:
„- gondoskodik a foglalkoztatottak alkalmazási okiratainak elkészítéséről és 
nyilvántartásáról, 
- gondoskodik  a  foglalkoztatottak  személyi  juttatásával  kapcsolatos 
igazolások, elszámolások kiadásáról.”
 „- gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a 
tevékenysége  ellátásához  szükséges  irodaszer,  nyomtatvány,  sokszorosítási 
anyagok,  könyvek,  folyóiratok,  egyéb információhordozók,  számítástechnikai 
eszközök anyagainak beszerzése, a költségvetési szerv folyamatos működését 
biztosító  -  közvetlen  felhasználásra,  illetve  raktárra  kerülő  -  készletek 
beszerzése, egyéb szakmai készletbeszerzések, 
- gondoskodik  a  meglévő  vagyontárgyak  folyamatos  -  eseti,  illetve 
ütemterv szerinti - karbantartásáról.”
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
Határidő: értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
Arról  is  döntsünk,  hogy  akkor  3  hónap  múlva  kér  a  testület  egy  beszámolót  a 
változásokról, hogy hogyan vált be a gyakorlatba az átszervezés! 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

165/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület  beszámolót  kér  3  hónap múlva Boros  Zoltán KKÁMK 
igazgatójától, Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző asszonytól, Laki Gáborné 
pénzügyi  csoportvezetőtől  és  Barczáné  Szücs  Andrea  KKMK  gazdasági 
vezetőjétől az intézményi átszervezésről.
Felelős: Boros Zoltán KKÁMK igazgató

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyző 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezető
Barczáné Szücs Andrea KKMK gazdasági vezető

Határidő: 2009. november 25.

Szabó Ferenc polgármester:
Akkor egybe fogadjuk el az egész megállapodást. Szavazást rendel el. 

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

166/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  testület  elfogadja  „A  Tét  Város 
Önkormányzat Polgármesteri  Hivatal,  mint  önállóan működő és  gazdálkodó, 
valamint  a  Kisfaludy  Károly  Általános  Művelődési  Központ,  mint  önállóan 
működő  költségvetési  szerv  között  a  gazdálkodással  kapcsolatos 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” szóló megállapodást.
Felelős: Boros Zoltán KKÁMK igazgató

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyző 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezető
Barczáné Szücs Andrea KKMK gazdasági vezető

Határidő: értelem szerint

Az Alapító Okiratok és a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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3. A  KOMSZOL  KFT.  LEVELÉNEK  MEGTÁRGYALÁSA,  TÉT 
VÁROSBAN  FIZETENDŐ  SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI  DÍJAIRÓL 
SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim  írásban  megkapták  az  előterjesztést,  sajnos,  mint  mindig 
szeptember 1.-től változik a kommunális hulladékszállítás díja. 

Szabó Ferenc polgármester ismerteti a KOMSZOL Kft. 1720-7/2009. sz. levelét.

Aki  ráfigyelt  a  szelektív  hulladékgyűjtésre  és  tényleg  szétválogatta  a  szemetet,  és 
használta a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, az sokat tudott spórolni már eddig is! 
Mindenképpen jobban jártunk! Ezt a  díjat  nem az önkormányzat állapítja  meg, ezt 
sajnos tudomásul kell vennünk!

Rendes Róbertné képviselő:
Tudunk ez ellen tenni valamit?

Szabó Ferenc polgármester:
Ezt a díjat nem az önkormányzat állapítja meg, ezt sajnos tudomásul kell vennünk!

Bakos Gábor képviselő:
Azt olvasom, hogy 2010. december 31-ig érvényes ez a felállás, tehát elképzelhető, ha 
a projekt addigra lezárul, akkor csökken ez a díj is? 

Szabó Ferenc polgármester:
A KEOP – 1.1.1. pályázat 9,5 milliárd Ft értéket képvisel, melyből 6,5 milliárd Ft a 
Kohéziós  Alap  és  a  Magyar  Köztársaság  költségvetésének  társfinanszírozása,  3 
milliárd  Ft  pedig  a  pályázati  önrész.  Az  önrész  terhe  létszámarányosan  került 
megosztásra,  mely  értelmében  Győr  városa  1,4  milliárd  Ft-ot  biztosít  a  projekt 
megvalósulása  érdekében,  a  KOMSZOL Kft.  pedig  1,6  milliárd  Ft-ot  biztosított, 
melyet hitelfelvétellel tudott finanszírozni. Most azért emelkedett ilyen drasztikusan a 
díj,  mert  ezt  az  összeget  már  így  belekalkulálták.  A  beruházási  folyamatok 
zökkenőmentes  megvalósulása  érdekében  a  szállítóknak  történő  kifizetés  miatt 
megkezdődött  a  hitelfelvétel,  melynek  kamatköltség,  kezelési  költség,  valamint 
rendelkezésre állási díja az eddig felmerültek alapján és a kalkuláltak szerint várhatóan 
200 364 ezer Ft lesz 2010 december 31-ig.

Kovács Zsuzsanna jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Kinek a költsége a szelektív hulladékgyűjtő szigetek elszállítatása?

Szabó Ferenc polgármester:
Azt a KOMSZOL Kft. fizeti. 
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Dr. Brandhubeer Ferencné jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
A lakosságot tájékoztatni kellene, hogy ingyenes és hogy használják nyugodtan, bár 
állandóan  tele  van,  többször  kellene  elszállíttatni!  Fel  kellene  hívni  az  emberek 
figyelmét arra is, hogy ha összenyomják a műanyag palackokat, akkor sokkal több fér 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekbe! 

Sándor Gábor képviselő:
Tájékoztassuk az embereket, egyetértek vele, de írjuk bele abba a levélbe azt is, hogy 
mi lett  volna itt,  ha megvalósult volna a hulladékudvar és az mennyi előnnyel járt 
volna a téti embereknek! 
Szabó Ferenc polgármester:
Igen,  el  sem tudjuk képzelni  mennyi előnyünk lett  volna, szinte nem kellett  volna 
használni a kukánkat a hulladékudvarba meg mindent ingyen beszállíthattunk volna! 

Ackermann László képviselő:
Még mindig az egyik legfontosabb problémánk az építési  törmelék elhelyezése! Ez 
sajnos nem oldódott meg, sőt már több helyen láttam az út szélén hagyott törmeléket. 

Böröczki Kálmán képviselő:
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek van meghatározott ürítésük? 

Szabó Ferenc polgármester:
Igen, úgy tudom, hogy mindig szerdánként ürítik. 
A Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  legyen a  díjváltozásról  egy  levél  kiküldve a 
lakosságnak,  melyben tájékoztatjuk  őket  arról  is,  hogy  ha  itt  megvalósult  volna  a 
hulladékudvar és átrakó állomás, akkor mennyi költségtől megszabadulhattunk volna! 
Többek között ez a díjemelés sem érintette volna a lakosságot ilyen drasztikusan! 
Szavazást rendel el. 

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

167/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  testület  felhatalmazza  Szabó  Ferenc 
polgármestert, hogy tájékoztatót küldjön ki a lakosság felé, mely tartalmazza a 
2009. szeptember 1-től változó hulladék elszállítás díját és tartalmazza azt is, 
hogy  ha  megépülhetett  volna  a  hulladékudvar  és  átrakó  állomás  mennyivel 
kevesebbet  kellett  volna  fizetni  a  lakosságnak  és  mennyi  plusz  költségtől 
mentesülhetett volna egész Tét lakossága!
Felelős: Szabó Ferenc polgármester:
Határidő: értelem szerint
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Szabó Ferenc polgármester:
A  rendeletet  is  el  kell  fogadni,  melyben rögzítsük  az  új  hulladékszállítási  díjakat! 
Szavazást rendel el. 

Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  10  igen  egybehangzó 
szavazattal  megalkotja  a  11/2009.  (VIII.  26.)  sz.  Tét  városban fizetendő 
szemétszállítási  díjakról  (települési  szilárd,  biológiailag  lebontható 
hulladék, szelektív hulladék, folyékony hulladék) szóló rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. A II. FÉLÉVES MUNKATERV MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim írásban megkapták az erről szóló előterjesztést, ez egy irányadó, de 
biztos, hogy lesznek változtatások! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően 
szavazást rendel el. 

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

168/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  testület  elfogadja  a  2009.  II.  félévre 
vonatkozó Képviselő-testület Munkatervét. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester:
Határidő: értelem szerint

5. A  CSALÁDI  NAPKÖZI  ÜZEMELTETÉSÉVEL  KAPCSOLATOS 
MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA ÉS MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Ez a családi napközi már eddig is sikeresen működött, több szülő életét könnyítette 
meg, mert kevés olyan hely van, ahol akár este 7-fél 8-ig vigyáznak a gyerekre! Az 
anyukák dolgoznak, sajnos nem érnek előbb haza! A gyerekeknek természetesen ez 
büntetés, de legalább jó helyen vannak és foglalkoznak velük! 
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Rendes Róbertné képviselő:
Igen, látom, hogy részt fizet a felmerülő költségekből a Kistérség, de azt szeretném 
kérdezni,  hogy mi a helyzet  a fűtési  időszakban, akkor nem terheli  meg nagyon a 
fűtésszámlát a családi napközi foglalkozása? 

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető:
Az épület napközben annyira felmelegszik, hogy nem kell délután és este fűtenünk, 
így nem jelentett  ez semmilyen plusz költséget.  Sőt maradt pénz a családi napközi 
üzemeltetéséből és egy egész csoportszobának a berendezését fel tudtuk újítani! Ez 
maradvány pénz volt, erre költöttük, így tudtuk fejleszteni kicsit az óvodát. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

169/2009. (VIII. 25.) Kt. határozat
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  testület  elfogadja  a  Családi  Napközi 
üzemeltetésével kapcsolatos megállapodást.  
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

6. EGYEBEK

A. TÁJÉKOZTATÁS  A  REGIONÁLIS  FEJLESZTÉSI  TANÁCS 
2009. SZEPTEMBER 2-ÁN TÉTEN TARTANDÓ ÜLÉSÉRŐL.

Szabó Ferenc polgármester:
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Téten tartja 2009. szeptember 2-án a Regionális 
Fejlesztési  Tanács  a  következő  soros  ülését!  Eddig  mindig  nagyobb  városokban 
tartották az ülésüket, most Tétet választották. 27 ember jön a Regionális Fejlesztési 
Tanácstól  és  jönnek  delegáltak  a  megyétől  és  a  minisztériumból!  Az  ügynökség 
munkatársai is jelen vannak, tehát körülbelül ennyi emberről van szó! Ennyi ember 
kulturált vendéglátását a Panzióban tudjuk megoldani. A költségeket az NFÜ állja, de 
ajándékot illik és szokás adni kb. 30 embernek. Úgy gondoltam, hogy 1 üveg pálinkát 
kap mindenki, hozzá a téti Helytörténeti könyvet. Javaslat még az ajándékra? 
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Rendes Róbertné képviselő:
A zenekar CD-je! 

Szabó Ferenc polgármester:
Rendben,  akkor  lesz  mindenkinek  1  üveg  ital,  1  CD és  1  könyv.  Mindenképpen 
örülök, hogy nálunk lesz ez az ülés, mert meg szeretném őket majd kérni arra, hogy 
tekintsék meg a Művelődési Házunkat! Bízom benne, talán így több esélyünk lesz a 
pályázat elnyerésére! 

B. TÁJÉKOZATÓ A PÁLYÁZATOKRÓL. 

Szabó Ferenc polgármester:
A  Kistérségi  Járóbeteg  Központ  pályázattal  kapcsolatosan  benyújtottuk  a 
cégbírósághoz  a  non-profit  Kft.  létrehozásához  szükséges  kérvényt  a  cégbírósági 
bejegyzéshez és sajnos  rossz  lett,  mert  a  napokban változott  a  Ptk.  és  pont  arra  a 
paragrafusra  hivatkozott  az  ügyvéd  úr  a  cégbírósági  bejegyzésen,  ami  2-3  napja 
hatályon kívül  lett  helyezve!  Nem változott  a  pályázat  eddig  semmiben,  szerződés 
kötésre  még  nem került  sor,  mert  mindenhol  szabadságolások  vannak  és  nehezen 
mennek a dolgok! 

A  Szálloda  beruházással  kapcsolatosan  annyi  történt,  hogy  a  Képviselő  testület 
döntése alapján elkészült az adás-vételi szerződés, de kiderült, hogy a Boros Béla nem 
írhat önállóan alá, hanem kell az ügyvezető igazgatójának is az aláírása, ezért Ő most 
nyaral  és  miután hazajön,  alá tudjuk írni  a  szerződést!  Kb.  szeptember elején sort 
keríthetünk az aláírásra. De szeptember 05-ig be kell érkezni az első bérleti díjnak a 
Képviselő-testületi döntés alapján! 

Iskola pályázatot még nem írták ki, de mihelyt kiírják szeretnénk ismét benyújtani a 
pályázatot, csak az a probléma. Hogy nagyon kevés összegre lehet pályázni. 200-300 
millió forintra lehet pályázni, úgyhogy át kell nézni a tervező úrral, hogy hogyan lehet 
több lépcsőben megoldani a bővítést, mert egyben nem elég összeg ez a bővítésre! Le 
kell szakaszolni a bővítést! 

ÁROP  pályázat  folyamatban  van,  a  felmérés  már  elindult,  jövő  héten  érkeznek  a 
szakemberek  és  minden  kollegával  fognak  egyeztetni!  Kinek  mi  a  meglátása,  mit 
hogyan lehetne jobban csinálni! 

A  városközpontra  a  pályázatot  most  írták  ki,  természetesen  szeretnénk  benyújtani 
továbbra  is!  Most,  hogy  Téten  lesz  a  Regionális  Fejlesztési  tanács  ülése, 
mindenképpen meg szeretném hívni őket, hogy nézzék meg a Művelődési Házunkat, 
mi a véleményük, várom a támogatásukat! 
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Van  egy  olyan  pályázati  lehetőség,  hogy  pontszerű  fejlesztések  megvalósítására 
támogatás,  ebbe  szeretnénk  benyújtani  a  Kifaludy  Emlékmű  és  a  Tűzoltószertár 
felújítását! 

A TEKI pályázatunk nyert, tehát a Debrecen utcai járda építése megvalósulhat! 

A  CÉDE  pályázatban  benyújtott  játszótér  pályázatunk  sajnos  nem  nyert  és  a 
tornacsarnok padlójának a felújítása pályázat sem sikerült! 

Zsolnai Ferenc jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Azt szeretném kérdezni, hogy mi van a 83-as főút elkerülő ügyével? 

Szabó Ferenc polgármester:
Úgy  tudom  az  utolsó  tájékoztatások  szerint  tervezés  alatt  áll!  További  Kérdés, 
hozzászólás? Nemleges választ követően megköszöni a részvételt,  a nyilvános ülést 
1800 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Böröczki Kálmán Kereszt Kálmán
képviselő képviselő
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