1

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.

89-3/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 24-én megtartott
nyilvános üléséről.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.

2

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
89-3/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 24-én 1850 órakor kezdődő
nyilvános 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, Baranyai Zoltán, Bakos Gábor, Borsó László
Tamás, Boros Zoltán, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán, Lang
Ferenc és Rendes Róbertné képviselők

Távol vannak: Nagy Ottó László, Sándor Gábor képviselők

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.

3

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket, Böröczki Kálmán, Nagy Ottó László, és Sándor Gábor
képviselők nincsenek jelen, nem jelezték távollétük okát, de az ülés 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. 3 témát szeretnék tárgyalni így a közmeghallgatás
után.
1. Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési
díjairól szóló rendelet elfogadása és megtárgyalását.
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2010. (II. 24.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. február 24.-ei
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait:
1. Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési
díjairól szóló rendelet elfogadása és megtárgyalását.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal
A nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési

díjairól szóló rendelet elfogadása és megtárgyalását.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
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1. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ELFOGADÁSA.
Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti Unger Ferenc könyvvizsgáló úr véleményezését a 2010. évi költségvetésről.
Tekintve, hogy a közmeghallgatáson nem érkezett olyan számszaki tényező, ami miatt
módosítani kellene a költségvetésünket, és ismertettem a könyvvizsgáló úr
véleményét, ezért javaslom elfogadásra. Egyeztettem az Unger Úrral, Ő mondta, hogy
az Ő véleményezésének az ismertetése után nyugodtan elfogadhatjuk a költségvetést,
mert a pénzügyi bizottság már tárgyalta.
Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vállalja –e úgy, hogy a Pénzügyi
Bizottság csak egyszer tárgyalta , hogy elfogadjuk –e a költségvetést?
Rendes Róbertné képviselő:
Én nem javaslom a költségvetés elfogadását, mert a kültagok még nem is tárgyalták a
költségvetést, még nem is látták! A cafeteria probléma szerintem továbbra is! A
múltkori testületi ülésen sem értette mindenki, hogy hogyan legyen, nem értettük
többen képviselők, hogy mi a bruttó, mi a nettó! A rendelettervezetben már nem azt az
összeget látom, mint amit szerintem a Képviselő-testület múltkor megszavazott!
Javaslom, hogy ne most fogadjuk el a költségvetést, hanem tartsuk meg hétfőn a
pénzügyi ülést, és csak utána fogadjuk el a költségvetést! Ezt én javaslom, mert így
nem tudom támogatni a költségvetés elfogadását, és biztos, hogy nemmel szavazok!
De természetesen, ha a Képviselő Urak úgy gondolják, hogy fogadjuk el, akkor a
többség akaratának meghajlok!
Szabó Ferenc polgármester:
Azt szavazta meg a Képviselő-testület a Képviselő Asszony indítványozására, hogy
senki ne járjon rosszabbul, mint tavaly, ezért a köztisztviselőknek átszámoltuk a
ruhapénzt, az étkezési csekket és a járulékokat az önkormányzat fizeti, ugyanúgy,
ahogy a közalkalmazottaknál is az étkezési csekknek a járulékait az önkormányzat
vállalja! Tehát ténylegesen a köztisztviselő, úgy, mint tavaly 225 E Ft-al tud
gazdálkodni a cafeteria rendszerben a 2010-es évben.
Boros Zoltán képviselő:
Igen, véleményem szerint ezt már a múlt alkalommal teljesen kiveséztük, szerintem
mindenki megértette, hogy 25 % adó és a járulékok kapcsolódnak az összeghez!
Baranyai Zoltán képviselő:
Mennyit kapnak kézhez? És akkor mindenkinek tiszta lesz a kép!
Szabó Ferenc polgármester:
Annyit, mint tavaly 225 E Ft-ot!
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Baranyai Zoltán képviselő:
Köszönöm, ezt szavaztuk meg, hogy ne járjon senki rosszabbul, mint tavaly!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Unger Ferenc könyvvizsgáló úr azt mondta, hogy nincs akadálya a költségvetés
elfogadásának, csak ismertessük előtte a véleményét!
Rendes Róbertné képviselő:
A múltkori testületi ülésen nem volt tiszta, hogy ki mennyit kap, és az a vád ért engem
a felső tagozatban az iskolában, hogy túlbuzgón képviseltem a köztisztviselőket!
Fodor Pálné KKÁMK igazgató h.:
A Jegyző Asszonynak volt a múltkori testületi ülésre egy egyértelmű előterjesztése,
akkor Ön ezt megszavaztatta!
Rendes Róbertné képviselő:
Én nem erőszakoltam rá a testületre az akaratomat, mindenki megszavazta, hogy ne
kapjon senki kevesebbet, mint tavaly!
Szabó Ferenc polgármester:
Kérdésem, hogy elfogadja –e a testület, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselők a
2009. évnek megfelelő juttatásokat kapják?
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2010. (II. 24.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
közalkalmazottak és a köztisztviselők a 2009. évnek megfelelő összegű
juttatásokban részesüljenek a 2010. évben is.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem, hogy vállalja –e a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását?
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2010. (II. 24.) Kt.. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a mai ülésen dönt
Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásáról.
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Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti teljes terjedelemben a rendelettervezetet, figyelembe véve Unger Ferenc
könyvvizsgáló összefoglalójában foglalt kiegészítéseket és javaslatokat.
Fodor Pálné KKÁMK igazgató h.:
Azt szeretném kérdezni, hogy voltunk Laki Gáborné pénzügyi vezetőnél és
egyeztettük a létszámokat, és az intézménynél van egy fél személy, ez nem probléma?
Szabó Ferenc polgármester:
Nem, nem probléma, az Intézménynél 123 és fél fő, a köztisztviselőknél 26 fő és kettő
kisegítő!
Bakos Gábor képviselő:
Röviden szeretnék szólni néhány gondolatot, véleményem szerint, ahogy ezt
tárgyaltuk a költségvetést, szerintem nem volt megfelelő, véleményem szerint sokkal
több helyen lehetett volna csökkenteni, a javaslataim meg voltak, de nem élt vele az
önkormányzat! Nagyon sok bizonytalan pont van ebben a költségvetésbe, gondolok itt
a 10 millióra betervezett telek értékesítésre, a 16 milliós szálloda telkének
értékesítésére, ezek nem biztosak! Véleményem szerint az adók sem fognak befolyni!
Továbbra is azt kérem a vezetőségtől, mint a Pénzügyi Bizottság tagja is és képviselő
is, hogy próbáljunk meg az elkövetkezendő évben is takarékoskodni, mert nagyon
nehéz év előtt állunk!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Megértem a problémáját, igen, nagyon nehéz év előtt állunk, de mindenképpen
továbbra is folytatjuk a költség hatékony gazdálkodásunkat.
Rendes Róbertné képviselő:
A létszámadatokról még lenne egy kérdésem, hogy 86 pedagógus van, tavaly 87 volt, a
köztisztviselőknél is csökkent egy fővel.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Igen, mindenki számára ismert sajnálatos ügy miatt alakult így az önkormányzat
létszáma!
Szabó Ferenc polgármester:
Felteszi szavazásra Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetését.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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3/2010. (II. 25.) rendelet
Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.
A rendelet és a könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ
RENDELET ELFOGADÁSA ÉS MEGTÁRGYALÁSÁT.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Teljes terjedelmében ismerteti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
és személyi térítési díjakról szóló rendelettervezetet.
Rendes Róbertné képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy ezt is el lehet fogadni úgy, hogy nem tárgyalta a
pénzügyi bizottság?
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Egy alkalommal már tárgyalta a pénzügyi bizottság, ez elegendő ahhoz, hogy
elfogadja a Képviselő-testület a mai ülésen!
Rendes Róbertné képviselő:
Hozzám érkezett panasz az INO-ról! Egy idős néni jött hozzám és Ő mondta, hogy
többet kell fizetni nekik idén az egyszeri étkezésért, mint tavaly a háromszori
étkezésért, hogy lehet ez?
Szabó Ferenc polgármester:
Megszigorították a szociális törvényt, ez nagyon nagy probléma mi is tudjuk, de sajnos
nem tudunk vele mit kezdeni, mert a törvény ezt írja elő, ezért nem tudunk mit
csinálni!
Boros Zoltán képviselő:
Csak a mihez tartás végett szeretném azt felvázolni, hogy a napközibe járó
gyermeknek, akinek háromszori étkezés van, az ettől az évtől háromszor annyit fizet,
mit az INO-ban! Ilyen szigorítás történt!
Szabó Ferenc polgármester:
Tudjuk, hogy ez nagy gond az időseknek is és a fiataloknak is, de nem tudunk mit
kezdeni ezzel az új szabályozással!
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Ezt a rendelet tervezetet megküldtük véleményezésre Szalai Lászlóné a Téti Kistérség
Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye vezetőjének,
és Ő is azt mondta, hogy ebben a formájában elfogadásra javasolja a rendeletet.
Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
4/2010. (II. 25.) rendelet
Tét Város önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II. 25.) sz.
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi
térítési díjairól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bakos Gábor képviselő:
Vártam, hogy beszélünk, az elbontott kis iskolának az építési anyagairól, hogy milyen
sorsot szán nekik a polgármester úr? Megnéztem azokat az anyagokat és nagyon jó
minőségű tégla, a faanyag egy része is hasznosítható!
Szabó Ferenc polgármester:
Az építési anyagokat idehalmoztuk a kézilabda pályára, mert senkinek sem engedtem,
hogy vigyen valamit is az elbontott épületből! Még az ablakkereteket sem engedtem,
hogy elvigyék, azokat az ÉDÁSZ ház mögötti raktárba vitettem, ott a fiúk szétszedik,
és úgy lehet majd eltüzelni! Nem szabad ezeket az anyagokat elherdálni, mert több
projekt is lesz, ahova szerintem fel tudjuk használni ezeket az anyagokat!
Mindenképpen szeretnénk benyújtani idén is az iskola pályázatot, de abban nem
szerepel az étkezővel egybenyitott kibővített konyha terve, de véleményem szerint
nagy szükség lenne ennek a kialakítására! A másik, amiben már régóta gondolkodunk,
hogy a múzeum kertjében lehetne építeni fedett tárolókat, így kialakíthatnánk egy kinti
kiállítást is, nagyobb szerszámok gépek bemutatásával!
Bakos Gábor képviselő:
Igen, mind a két ötletet jó ötletnek tartom, a múzeummal, csak az a problémám, hogy
hogyan lesz megoldva a biztonságtechnika? Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
itt a kézilabda pályánál is fontos az őrzés!
Szabó Ferenc polgármester:
Igen, természetesen térfigyelő kamerákat is elhelyeznénk a múzeumnál, arra mindig
van pályázat is! A Takarékszövetkezetnél a kerítést meg kell építenünk, mert
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1 000 Ft-ért eladták az önkormányzatnak a kertet és az volt a megállapodásban, hogy
meg kell csinálni a kerítést!
Kereszt Kálmán képviselő:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szeretnék érdeklődni, hogy mi lesz ezzel a
szolgáltatással, megszűnik vagy nem?
Szabó Ferenc polgármester:
Semmiképpen nem szeretnénk, hogy megszűnjön, úgy tudom, hogy kettő cég
összefogott és közösen pályázatot nyújtottak, be de sajnos még a bírálat nem történt
meg! A jelzőket, amik az idősekknél vannak kint semmiképpen sem szedik össze, mert
nem tudnak azokkal mit kezdeni, más célra nem tudják felhasználni!
További kérdés hozzászólás nem lévén az ülést 19 45 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Baranyai Zoltán
képviselő

Boros Zoltán
képviselő
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