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Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti a napirendi pontokat, kibővíteni javasolja a rulírozó hitel felvételét külön
napirendi pontban és Hajtó Péter úr Városnap és Rock-fesztivál értékelését napirendi
pontok előtt tárgyaljuk. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást
rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
245/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. november 30-ai ülés
napirendi pontjait kiegészíti az alábbi napirendi pontokkal:
1. napirendi pontban tárgyalják Hajtó Péter úr beszámolóját a Városnap és
Rock-fesztiválról.
2. A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatos rulírozó hitel
felvételéről szóló határozat megtárgyalása.
Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
246/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. november 30.
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal

A nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Hajtó Péter úr beszámolója a Városnap és Rock-fesztiválról.

Előadó: Szabó Ferenc
Hajtó Péter
2. Tét város Önkormányzat ¾ éves pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és
elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
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3. Tét Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési tervezetének megtárgyalása,

elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
4. A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatos rulírozó hitel

felvételéről szóló határozat megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Egyebek
a. Elővásárlási jog törlési kérelem megtárgyalása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

1. HAJTÓ PÉTER ÚR BESZÁMOLÓJA A VÁROSNAP ÉS ROCK-

FESZTIVÁLRÓL.
Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti Hajtó Péter rendezvényszervező urat, elmondja, hogy minden településen
vannak ilyen napok, de idén nálunk két rendezvény volt, ezeket a napokat egy
településnek érdemes megrendezni, idén ezt a két rendezvény Hajtó Péter úr cégének
rendezésében történt meg. Átadja a szót Hajtó Péter úrnak.
Hajtó Péter rendezvényszervező:
Üdvözöl mindenkit, szerinte a Rock-fesztivál sikeresnek mondható, a Városnapot a
visszajelzések alapján gyengének ítéli meg. Elmondja, hogy a színpad mérete nem volt
megfelelő, mert nem voltak a dolgok leegyeztetve. A szponzor jelentős hiányossága
volt a rendezvénynek.
Szabó Ferenc polgármester:
Elmondja, idén is a rendezvény megrendezése előtt leültek megbeszélni a dolgokat, a
Városnapnál 3 dolog volt nagyon gyenge, a színpad mérete, a sátor, amely az időjárási
viszontagságokat ki tudta volna védeni, kevés volt a hírverése a rendezvénynek,
legalább három héttel előbb véleményem szerint a nagy plakátokat és a rendezvény
előtt pár nappal a szórólapokat kell eljuttatni a lakosság felé. További gond volt a
vendéglátás, a választék szűk volt az árak pedig magasak. Kérdése, jövőre, lesz –e az
Ön megrendezésében városnap?
Hajtó Péter rendezvényszervező:
Elmondja, hogy cége szerinte túlvállalta magát, jövőre csak három helyen dolgozna
szívesen, Likócson, Dunaszegen és Téten. Jelenleg egy autókölcsönző területi
képviselője.
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Kereszt Kálmán képviselő:
Elmondja, a színpad mérete tényleg nem volt megfelelő, késések voltak, a vendéglátás
katasztrofális volt, még fröccsöt sem tudtak adni!
Borsó László képviselő:
Bizottsági ülésen többször is tárgyaltak a rendezvényekről, határozatokat is hoztunk
ezekkel kapcsolatban, a Rock-fesztivál jó volt, a színvonalat tartani kell! A
Városnapnál már sok negatívum volt, a szerződés felbontását javasolja, mert ez évben
a rendezvény nem olyan jól sikerült, mint vártunk! Amilyenre a rendezvény 2009-ben
sikerült, olyan még egyszer nem lehet! A gyrost és a hot-dogot megvették az emberek!
Az ital valóban drága volt, a jövőben a színvonalat emelni kell!
Boros Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a 2009-es évet jobb ha elfelejtjük, mert a mércénk sehol sem áll!
2008-as évet kell mércének állítani, és 2010-es évben még annál magasabb színvonalra
kell emelni a rendezvényt!
Rendes Róbertné képviselő:
Mindenben egyetért a többiekkel, ha megszüntetjük a szerződést, akkor az lesz a
probléma, hogy az önkormányzat ilyen fellépőket nem tud hívni! Kéri, hogy kapjanak
a képviselők meghívót a bizottsági ülésre, a rendezvényre a Tétiek Baráti Köre is
jöjjenek, és ne különüljenek el a többi vendégtől.
Borsó László képviselő:
Mindenképpen emelni kell a színvonalat, a jövő évről már most kellene beszélni! A
Rock-fesztivált már lehetne szervezni!
Hajtó Péter rendezvényszervező:
Már kapom az e-maileket, hogy szeretnének jönni a leendő Rock-fesztiválra.
Zsolnai Ferenc:
Közös érdek, hogy mindenkinek megérje megrendezni a rendezvényeket, ezeket kell
egyeztetni!
Boros Zoltán képviselő:
A jövő évi Városnapról akkor gondolkodhatunk együtt?
Hajtó Péter rendezvényszervező:
Igen.
Boros Zoltán képviselő:
Nekünk van döntési kötelezettségünk, véleményem szerint 2010-es évre ismét kapja
meg Hajtó Péter a szervezés jogát és a 2010. évi szervezés legyen az alapja a további
jövőnek.
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Szabó Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy augusztus 27-29. legyen a Városnapi rendezvény időpontja, a hirdetés
szempontjából a Kisalföldet kell választani, mert ezen a környéken ezt az újságot
olvassák az emberek. Szeretné, ha ilyen nevek lennének, mint eddig és a helyi fellépők
továbbra is szerepelhetnének. Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
247/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajtó Péter úrral fennálló
érvényes szerződését fenntartja azzal a kitétellel, hogy a 2008. évi Városnapnál
magasabb színvonalon kerüljön megrendezésre a 2010 évi Városnap, előzetesen
az egyeztetések a Testülettel minden tekintetben történjenek meg, Hajtó Péter
úr ügyeljen jobban a propagandára és a rendezvénynél azok a hibák ne
forduljanak elő, mint 2009-ben.
Felelős:
Szabó Ferenc
Hajtó Péter
Határidő:
értelem szerint.

2. TÉT
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
¾
ÉVES
PÉNZÜGYI
BESZÁMOLÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA.
Szabó Ferenc polgármester:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, átadom a szót a Rendes Róbertné
képviselőnek a Pénzügyi bizottság elnökének.
Rendes Róbertné képviselő:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Boros Zoltán képviselő:
A ¾ év tükrében eredményesen gazdálkodott a település, ennek a fényében javasolja
elfogadásra a beszámolót.
Szabó Ferenc polgármester:
Szigorú gazdálkodás eredményét láthatjuk visszatükröződni a számokban, javaslom
elfogadásra a beszámolót! Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást
rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
248/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi ¾ éves
beszámolót.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
értelem szerint.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA.
Szabó Ferenc polgármester:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, átadom a szót a Rendes Róbertné
képviselőnek a Pénzügyi bizottság elnökének.
Rendes Róbertné képviselő:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Elmondja, hogy ez egy tervezet, a bevételek bizonytalanok, véleménye
szerint nagyon átgondolt tervezésre lesz szükség és nagyon nehéz év áll előttünk.
Nagy Ottó László képviselő:
Át kellene gondolni a feladatellátást, az iskolai rendszert a Kistérségnek kellene
működtetésre átadni!
Ackermann László képviselő:
Nagyon nehéz év lesz a 2010-es év, minden óvodai jelentkezőt fel kell venni az
óvodába, van erre lehetőség?
Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető:
Bekértük a csoportlétszámokat, tele van az óvoda, a helyieket be tudjuk fogadni, de a
kistérségből már nem tudunk fogadni gyerekeket.
Boros Zoltán képviselő:
Egy darabig ezzel a létszámmal bírni fogják, de a környező településről óvodásokat
biztos, hogy nem fognak idehozni!

Szabó Ferenc polgármester:
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Felveti, hogy a pedagógiai szakszolgálatot jobb lenne, ha az iskola tartaná fenn, mert a
KKÁMK-hoz kellene rendelni. Nagy gondot jelent még a művészeti oktatás.
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
249/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Önkormányzatának a 2010. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
értelem szerint.

Tét

Város

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. A KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTTAL
KAPCSOLATOS RULÍROZÓ HITEL FELVÉTELÉRŐL SZÓLÓ
HATÁROZAT MEGTÁRGYALÁSA
Szabó Ferenc polgármester:
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a témát, átadom a szót a Rendes Róbertné
képviselőnek a Pénzügyi bizottság elnökének.
Rendes Róbertné képviselő:
Ez egy átmeneti, rendelkezésre álló hitel, arra az esetre, ha beindul a beruházás és még
nincs miből fedezni a költségeket. Mikor indulnak a munkák már sokan érdeklődtek
nálam a lakosságból.
Szabó Ferenc polgármester:
A legnagyobb problémát közbeszerzés jelenti, ez az oka, hogy így elhúzódnak a
munkálatok! Javasolja a rulírozó hitel elfogadását. Kérdés, hozzászólás? Nemleges
választ követően szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
250/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
1. Tét Város Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal az OTP Bank
Nyrt. pénzintézetnél, a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Non-profit
Kft. által felvett 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint éven túli
rulírozó forgóeszköz hitelösszegre és járulékaira.
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A hitel futamideje alatt a törlesztő összeget és a hitel járulékait a többi
fejlesztési kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor
figyelembe veszi és jóváhagyja.
2. A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott korlátozások alá.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
értelem szerint.

5. EGYEBEK
A.

ELŐVÁSÁRLÁSI
MEGTÁRGYALÁSA.

JOG

TÖRLÉSI

KÉRELEM

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti a 3772/2009. sz. kérelmet.
Rendes Róbertné képviselő:
Annak idején miért kellett rátenni az elővásárlási jogot erre az ingatlanra?
Boros Zoltán képviselő:
Azzal, ha az önkormányzat leveszi az elővásárlási jogot, akkor nem érinti a rendezési
tervet.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Az építész véleménye szerint a városközpont kialakítása miatt lett rátéve az ingatlanra
az elővásárlási jog!
Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
251/2009. (XI. 30.) Kt.. hat.
Tét város Önkormányzat Képviselő testülete Paár Sándorné (9100 Tét, Petőfi u.
59.), Paár Jánosné (9023 Győr, Hermann O. u. 21-23.) és Nagy Tiborné (9023
Győr, Tihanyi Á. U. 45. 3. em./2.) kérelmezők a Tét, Győri u. 19. hrsz.: 774 alatti
ingatlan elővásárlási jog elővásárlási jog iránti törlési kérelmének helyt ad, és Tét
város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Ferenc
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polgármestert, hogy jelen határozatot juttassa el a Körzeti Földhivatal felé és
intézkedéséről a kérelmezőket, értesítse.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
értelem szerint.
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

B) FAÜLTETÉSI PROBLÉMÁK KÁNYA-HEGYBEN.
Kereszt Kálmán képviselő:
Tavasz óta halogatjuk a határszemlét, egy hegy tulajdonosának nagyon nagy probléma
az akácfa. Szánjunk rá egy délutánt, nézzük meg, majd utána a Jegyző Asszony
szólítsa fel.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Fel kell venni a kapcsolatot Laki Balázzsal, és közösen kellene határszemlét tartani.
Zsolnai Ferenc:
Erdőt telepíteni csak engedéllyel lehet, én úgy tudom!
Kereszt Kálmán képviselő:
Ültetési távolságról szóló rendeletünk van, de nem foglalkoznak vele az emberek!
Boros Zoltán képviselő:
Bejelentési kötelezettsége mindenkinek van! Egyeztetek a Településüzemeltetési
bizottsági tagokkal és megejtjük a helyszíni szemlét.
Rendes Róbertné képviselő:
A Fő utcán a Fehér Zoltán műhelye mellett van kivágott fa. Az árokba összesöpörve
levél egy kupacban. Tegnap nagy szél volt, és sok szemét a lenti részen landolt.
Javaslom, hogy szólítsuk fel a fa eltakarítására, a terület rendezésére.
Kérdezem a Polgármester Úrtól, hogy a gondozó hölgyek augusztusban kapták meg az
utolsó fizetésüket? Megígérte Polgármester Úr, hogy utána jár! Itt lesz a Karácsony és
10 hölgyet érint ez a dolog! Hogy lehetne ezt megsürgetni?
Szabó Ferenc polgármester:
A történet jóval korábban kezdődött. 29 millió a hiány, ez több térséget is érint. A
Megmentő Kht.-vel megszakítottuk a kapcsolatot. Ebben az évben kiderült, hogy + 70
%-ot kapnak, ha, mint egyházi jogutód kerülnek megalakításra ezek a cégek, így
alakult meg az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat. A pécsi ugyanilyen intézmény 3
hónapja megtagadta a kifizetést. A területi képviselőjük, Simon úr volt itt nálam és

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve.

11

akkor kérdeztem tőle, hogy hogyan tovább? Azt válaszolta, hogy az ügyészség
megvizsgálta és nem talált kifogást! Külső Bíróság nem szólhat bele ebbe a témába, az
egyházjogszabályai az irányadóak. Az Országgyűlés Szociális Bizottsága is tárgyalta
az ügyet. Megállapította, hogy aki feladatot lát el, annak ki kell fizetni! Egyelőre nem
tudja mi lesz, minket is érint az ügy! Azt a Szakértői Bizottság 3 fő látja el! 3 100 E
Ft-ot, 2 személy bére, amit már kifizettünk, de a MÁK még nem fizette számunkra
vissza. Sajnos nem tudok mit csinálni!
Lang Ferenc képviselő:
Hány ápoltjának kell lenni egy gondozó nőnek?
Szabó Ferenc polgármester:
Egy gondozónak 6 gondozottja kell lenni! A szakértői bizottság döntötte el, hogy ki
jogosult erre az ellátásra, és milyen gondozást kapjon!
Az egész jelzőrendszer veszélyben van!
Bakos Gábor képviselő:
Az Adventi Koncertet nagyon érdemes hallgatni, és sajnálom, de nagyon kevés
képviselő-társammal találkoztam! Nehezményezem, hogy kevesen voltunk!
Zsolnai Ferenc:
Eléggé javul véleményem szerint a település tisztasága, mióta vannak közhasznú
alkalmazottak! Nem lehet meghirdetni a kis iskolát bontásra?
Szabó Ferenc polgármester:
Ha ránk lett volna bízva, már rég lebontottuk volna.
Boros Zoltán képviselő:
Az Adventi koncerten idén nem tudtam részt venni, eddig mindig jelen voltam!
Szabó Ferenc polgármester 18 00 órakor az ülést bezárja!

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
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Boros Zoltán
képviselő

Borsó László Tamás
képviselő
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