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

89-7/2010.

J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V

Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 27-én 1600 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  Nagy  Ottó  László,  Rendes  Róbertné  és  Sándor  Gábor 
képviselők

Távol vannak: 

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről: Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Unger Ferenc könyvvizsgáló 
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket, Baranyai Zoltán és Nagy Ottó László képviselő urak nem 
tájékoztatták  a  távolmaradásukról.  A  következő  napirendi  pontokkal  szeretné 
kibővíteni az előterjesztett napirendi pontokat: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
2. Tanyagondnok pályázat benyújtásának megtárgyalása. 
3. Alapító Okirat módosítása a KKÁMK-nál. 
4. Egyebek: Kánya-hegyben a faültetés problémájának megtárgyalása. 

Szavazást rendel el. 

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

40/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé a 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról napirendi pontot.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

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

41/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé a 
Tanyagondnok pályázat benyújtásának megtárgyalása napirendi pontot.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

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

42/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé 
az Alapító Okirat módosítása a KKÁMK-nál napirendi pontot.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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43/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé a 
Egyebek:  Kánya-hegyben a  faültetés problémájának megtárgyalása  napirendi 
pontot.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Nagy Ottó László képviselő 16 05 órakor megérkezik az ülésre.

Szabó Ferenc polgármester:
Unger Ferenc úr jelezte, hogy késik a mai ülésről, ezért javaslom, hogy cseréljük fel a 
napirendi pontokat. Szavazást rendel el. 

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

44/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. március 17-ei 
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbi kiegészítésekkel: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 
3. Civil szervezetek 2010. évi támogatásáról döntések.
4. Tét Város Önkormányzat 2009. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása. 

(Előtte Unger Ferenc könyvvizsgáló úr ismerteti jelentését.)
5. Iskola fűtéskorszerűsítésének megtárgyalása
6. Kistérséggel  Együttműködési  Megállapodás  módosításának  elfogadása  – 

Jelzőrendszer további működtetésének megtárgyalása
7. Tanyagondnok pályázat benyújtásának 
8. Egyebek

a. Rock-fesztivál megrendelésének megtárgyalása.
b. Horváth Jenő ajánlatának megtárgyalása
c. Alapító Okirat módosítása a KKÁMK-nál
d. Czéhmester-ügyről tájékoztatás

Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal
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A nyilvános ülés napirendi pontjai:

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

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. Civil szervezetek 2010. évi támogatásáról döntések.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

4. Tét Város Önkormányzat 2009. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása. 
Előtte Unger Ferenc könyvvizsgáló úr ismerteti jelentését.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. Iskola fűtéskorszerűsítésének megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató

6. Kistérséggel  Együttműködési  Megállapodás  módosításának  elfogadása  – 
Jelzőrendszer további működtetésének megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Szalai Lászlóné TKSÖTT szoc. int. vezető

7. Tanyagondnok pályázat benyújtásának 
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Szalai Lászlóné TKSÖTT szoc. int. vezető

8. Egyebek
a. Rock-fesztivál megrendelésének megtárgyalása.

Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Hajtó Péter rendezvényszervező

b. Horváth Jenő ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

c. Alapító Okirat módosítása a KKÁMK-nál
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
d. Czéhmester-ügyről tájékoztatás

Előadó: Szabó Ferenc polgármester
e. Kányahegyben a faültetési problémáról tájékoztatás.

Előadó: Szabó Ferenc polgármester
f. I. Téti Gyermeknap megtartásáról tájékoztatás. 

Előadó: Szabó Ferenc polgármester
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim írásban megkapták az előterjesztést, kérdés, hozzászólás?

Rendes Róbertné képviselő: 
A biogáz projektre szeretnék rákérdezni, hol tartanak a tárgyalások? 

Szabó Ferenc polgármester:
Jelenleg is folynak a tárgyalások, most éppen a nyersanyag beszállítókkal tárgyalunk. 
A  Holding  támogatja  a  projektet,  de  jelenleg  döntési  monatórium  van.  Kérdés, 
hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

45/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  szóbeli 
kiegészítésekkel a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök 
asszonynak. 

Rendes Róbertné képviselő: 
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
2009. évi költségvetés módosítását. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

6/2010. (IV. 28.) rendelet
Tét Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III. 17.) 
rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3. CIVIL SZERVEZETEK 2010. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL DÖNTÉSEK.

Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi-Gazdasági és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök 
asszonynak. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Ismerteti a PGEB 12/2010. (IV. 26.) sz. határozatát: 

12/2010. (IV. 26.) PGEB határozata
Tét Város Önkormányzat Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottsága az alábbi 
táblázat  alapján  javasolja  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének a 
civil szervezetek 2010. évi támogatásának elbírálását: 

Téti Sokoró Fc. 600

Téti Polgárőr Egyesület 200

Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600

Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete 40

"Együtt-Egymásért"Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület 100

"Csillagfény" Téti Majorette Egyesület 150

Rába Parti Lovasklub S. E. 40
Téti Hagyományőrző Egyesület 100

Hagyományőrző Kézműves Szakkör 30

"Életet az éveknek" Téti Nyugdíjas Klub 100

Diabetes Klub -

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 30

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Karsay Sándor Alapítvány 40

Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődésért Alapítvány 50

Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület
30

Téti Halnalcsillag Dalkör Egyesület 150

Tét Város Tűzoltó Egyesülete 570

Téti Kézilabda Sport Egyesület 200

Néhány civil szervezetnek a vezetője tegnap is volt, segítették a munkánkat, köszönjük 
nekik. Tudjuk, hogy nagyon kevés ez a támogatás, de sajnos ennyit lehet elosztani, de 
természetesen  ez  csak  javaslat  ezen  még  a  Képviselő-testület  módosíthat!  Egyik 
szempontunk  az  volt,  hogy  melyik  civil  szervezet  mennyit  segít  a  város  életébe, 
milyen aktívan vesznek részt a rendezvényeken. 

Baranyai Zoltán képviselő 16 10 órakor megérkezett az ülésre.

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönöm, a tájékoztatást, kérem Képviselő-társaimat tegyék meg javaslataikat!

Boros Zoltán képviselő:
Ez a felsorolás összesen 3 030 E Ft, azaz valahonnan le kell csippentenünk. 

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslom, hogy vegyünk le  30  E Ft-ot  az "Együtt  –  Egymásért"  Egyedül  Élők és 
Nyugdíjas Klub Egyesülettől. 

Rendes Róbertné képviselő: 
De ez igazságtalan, tegnap Pénzügyi bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy a 3 hasonló 
tevékenységgel foglalkozó egyesület azonos összegű támogatást kapjon. Ezt a 30 E Ft-
ot ne egy embertől vegyük le, egy szervezettől sok ezt elvenni! Ezt a felvetést nem 
támogatom! 

Horváth Magdolna jelenlévő téti lakos kér és kap szót: 
Tegnap is azt kértem a tisztelt bizottságtól és ma a Képviselő-testülettől, hogy nem 
kérünk mást csak hasonló bánásmódot a másik kettő civil szervezettel! Nem kérünk 
mást csak egyenlő bánásmódot. Mi aktívabbak vagyunk, mint a hasonló tevékenységű 
egyesületek, e ez természetes a korunknál fogva. Én ezt nem a magam nevében kérem, 
hanem az egyesületi tagok nevében beszélek, mert nagyon nehéz megmagyarázni az 
asszonyoknak, hogy gyere menjünk segítsük, csináljuk, mikor itt a Képviselő-testület 
nem  ismeri  el  a  munkánkat  és  semmibe  vesz  minket!  Úgy  gondolom  ennek  a 
Képviselő-testületnek nem tudunk megfelelni! 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Sándor Gábor képviselő:
Nem a testület, ennyi pénz van, mindenkinek adnánk többet, de csak ennyit tudunk 
szétosztani! 

Horváth Magdolna jelenlévő téti lakos kér és kap szót: 
De ez az összeg egy viszonyítás, ezek szerint ennyire becsülik a munkánkat! 

Sándor Gábor képviselő:
Ha végignézzük a listánkat, mindenki kaphatna háromszor ennyi támogatást, de sajnos 
ennyi van. Javaslom, dobjuk össze képviselők a maradék 30 E Ft-ot aztán mindenki 
megkapja a pénzét! 

Horváth Magdolna jelenlévő téti lakos kér és kap szót: 
Az  egyesületünk  tagjai  mindig  a  hasonló  szervezetekkel  mérik  össze  magukat,  ki 
mennyit tesz Tétért. Tavaly tudom jubilált a Nyugdíjas Klub, de idén nem jubilálnak 
és mégis Ők kapják a nagyobb összeget és természetesen azzal kezd a polgármester úr, 
hogy  tőlünk  elveszi,  ez  felháborító!  Nem  kérünk  mást  csak  egyenlő  mércét! 
Köszönöm. 

Kovács Ferenc TVRKÖ elnök:
Mi  önkormányzat  vagyunk  és  semmi  támogatást  nem  kapunk  Tét  város 
önkormányzatától, de a civilek kapnak. Nem sajnálom tőlük, de hogy van ez?

Boros Zoltán képviselő:
Megütötte  a  fülemet  a  negatív  diszkrimináció,  ezt  kikérjük  magunknak  az  egész 
testület  nevében  más  egy  civil  szervezet  és  egy  önállóan  működő  kisebbségi 
önkormányzat! A Hagyományőrző Egyesület a teljes lakosság számára nyújt kézzel 
fogható dolgokat, míg a másik két egyesület csak egy bizonyos csoportot ölel fel! Nem 
lebecsülendő a tevékenységük, de ez így van! Javaslom a Tűzoltó Egyesülettől levonni 
azt  a  30 E Ft-ot!  De a Segítőkéz Egyesületnek a  Máltai  Szeretetszolgálatnak és a 
Kézműves  Szakkörnek  szeretnék  többet  adni,  mert  még  annyit  sem  kaptak,  mint 
tavaly! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Javaslom, a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődése Alapítványtól elvonni a pénzt, 
igaz igazgató úr tegnap megelégedett 50 E Ft-al, de csökkentsük még le 30 E-re és 
akkor meg van a pénz. Ez az Alapítvány több helyről tud pénz szerezni, akár az 1%-
okból is! 

Boros Zoltán képviselő:
Én vagyok az Alapítvány elnöke, de ha ezt az összeget még csökkentjük, akkor nem 
kérek semmi támogatást sem! Rendben van, oldjuk meg a problémát a TÉFSZET eláll 
az igényelt támogatástól! 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Szabó Ferenc polgármester:
Nem tartom jónak, ne a gyerekektől vegyünk el pénzt! 

Baranyai Zoltán képviselő: 
A 100 E Ft feletti összegekről vegyünk le 5 000 Ft-ot, aztán akkor meglesz a 30 E Ft. 

Borsó László képviselő:
Az a véleményem, hogy ne a gyerekektől vegyünk el pénzt, tartsuk tiszteletbe a PGE 
bizottság munkáját, maradjunk az elénk beterjesztett számoknál. 

Ackermann László képviselő:
Ne egy helyről vegyünk el  30 E Ft-ot,  mert  az egy egyesületnek sok, mindenkitől 
vegyünk le 2 000 Ft-ot. 

Szabó Ferenc polgármester:
Szeretném ismertetni az általam felállított számokat: 

Téti Sokoró Fc. 600

Téti Polgárőr Egyesület 200

Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600

Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete 40

"Együtt-Egymásért"Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület 90

"Csillagfény" Téti Majorette Egyesület 150

Rába Parti Lovasklub S. E. 40
Téti Hagyományőrző Egyesület 90

Hagyományőrző Kézműves Szakkör 30

"Életet az éveknek" Téti Nyugdíjas Klub 90

Diabetes Klub -

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 30

Karsay Sándor Alapítvány 40

Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődésért Alapítvány 50

Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület
30

Téti Halnalcsillag Dalkör Egyesület 150

Tét Város Tűzoltó Egyesülete 570

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Téti Kézilabda Sport Egyesület 200
Ez kereken 3 millió forint. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást 
rendel el. 

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

46/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi táblázat alapján részesíti 
támogatásban a 2010-es költségvetési év terhére a téti civil szervezeteket:

Téti Sokoró Fc. 600

Téti Polgárőr Egyesület 200

Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 600

Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete 40

"Együtt-Egymásért"Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület 90

"Csillagfény" Téti Majorette Egyesület 150

Rába Parti Lovasklub S. E. 40
Téti Hagyományőrző Egyesület 90

Hagyományőrző Kézműves Szakkör 30

"Életet az éveknek" Téti Nyugdíjas Klub 90

Diabetes Klub -

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja 30

Karsay Sándor Alapítvány 40

Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődésért Alapítvány 50

Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület
30

Téti Halnalcsillag Dalkör Egyesület 150

Tét Város Tűzoltó Egyesülete 570

Téti Kézilabda Sport Egyesület 200
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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4. TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  2009.  ÉVI  BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Köszöntöm Unger Ferenc könyvvizsgáló urat, felkérem, tartsa meg tájékoztatóját. 

Unger Ferenc könyvvizsgáló: 
Ismerteti a 2009. évi költségvetésről készített beszámolóját. 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök 
asszonynak. 

Rendes Róbertné képviselő: 
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
2009. évi beszámolót. 

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

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

47/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Unger  Ferenc 
könyvvizsgáló véleményét a 2009. évi beszámolóról. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

7/2010. (IV. 28.) rendelet
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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5. ISKOLA FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Sajnos  meghibásodott  a  fűtési  rendszer  az  iskolában,  valahol  folyik  el  a  víz,  nem 
megfelelő a nyomás a kazánoknál. Sajnos azt nem tudjuk, hogy hol folyik el a víz, hol  
van eltörve a cső, mert benn mennek a csövek a betonban. Úgy gondolom annak nincs 
sok értelme, hogy feltörjük az egész aula alját megkeresni hol a hiba, hanem ki kellene 
váltani a lent menő csöveket. Bizottsági tagjaink látják, hogy a kollegák felmérték, mi 
kell a rendszer újraépítéséhez, igen sajnos kb. 1 millió forint lenne de ezt meg kell 
javítani! A munkadíjat nem is tartalmazza ez a költségvetés, mert azt sajt emberekkel 
oldjuk meg! Felvetődött tegnap pénzügyi ülésen, hogy nem lehetne –e műanyagból 
kivitelezni  a  rendszert,  lehet,  csak  kb.  ötször  annyiba  kerül,  mint  a  hagyományos 
anyagok használata. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Most jött ki a hiba, meg kell csinálni! 

Boros Zoltán képviselő:
Igen, ez a közel 1 millió forint csak az anyagköltség, mert a többit a saját dolgozóink 
végzik el. 

Szabó Ferenc polgármester:
Abban egyetértünk, hogy meg kell oldani a problémát, nyáron indulhat a kivitelezés. 
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el. 

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

48/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  iskola 
fűtéskorszerűsítéséről szóló tájékoztatót, a kivitelezési munkákba beleegyezik a 
tartalék keret terhére és a kivitelezést a saját dolgozók végzik el.
Felelős: Szabó Ferenc

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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6. KISTÉRSÉGGEL  EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁNAK  ELFOGADÁSA  –  JELZŐRENDSZER  TOVÁBBI 
MŰKÖDTETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

7. TANYAGONDNOK PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

Szabó Ferenc polgármester:
Pályázatot nyújtott be a kistérség, hogy a jelzőrendszert továbbműködteti, 40 millió 
forintra pályázott a kistérség, de csak 4 millió forintot kapott. A Kistérségi Tanács 
összeült  és  azt  döntötte,  hogy  nem adjuk  vissza  ezt  a  pénzt,  hanem a  készüléket 
használók  1/10-e  kapja  meg  a  készülékeket  és  a  többi  embernek  fizetni  kell  a 
készülékért.  A  Kistérségi  Tanács  úgy  döntött,  hogy  nem  szüntetjük  meg  a 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatást,  hanem tovább működtetjük,  csak 
más  feltételekkel,  mint  eddig.  Ezt  a  megállapodást  kell  Tét  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  is  jóváhagyni,  amiben  az  áll,  hogy  tovább  működhet  a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A tovább működésről annyit, hogy csak Tét és 
150  db  készülékkel  a  gondozónő  napközben  kerékpárral  megy  ki  a  betegekhez, 
idősekhez és 3 évre szól a pályázat és bízunk benne, hogy erre az időre biztosítják ezt  
az összeget. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Nekem ez egy kicsit furcsa! 40 millió helyett nyerünk 4 milliót és tudjuk működtetni? 
Hogy lehet ez? Értem, hogy kerékpárral megy, de akkor mi lesz a Help autóval, vagy 
akkor ez megszűnik? 

Szalai Lászlóné TKSÖTT Szoc. int. vezető: 
A Help autó nem a mienk volt, az egy cégé volt, megszűnt a szolgáltatása, elvitte az 
autót. Az nem is kerül vissza hozzánk! Úgy gondoljuk, hogy éjszaka aki be lesz osztva 
ellátni a feladatot, az pedig saját kocsit használ. A Help autós cég is pályázott, de nem 
nyert ezért nem tudja tovább működtetni a szervezetét. Mivel nem nyert a cég, de a 
készülékek továbbra is kint vannak az időseknél és hozzáteszem, most is működnek, 
ezért muszáj volt valamiben nekünk gondolkodni és valamilyen szinten a kistérségnek 
megoldani, ekkor született az a megállapodás, hogy marad csak Tét és 150 készülék! 
A problémánk az Szentkút, mert oda nem tud biciklivel kimenni senki! A pályázati 
pénz alapján 150 készülék biztosan maradhat, de jelenleg is 900 készülék van kint az 
időseknél, amik január óta is működnek! De próbálunk a többi problémára megoldást 
találni. 

Kereszt Kálmán képviselő:
Ez  a  jelzőrendszer  jó  dolog,  nem egy esetben már életet  mentett,  ezt  nem szabad 
veszni hagyni, hanem működtetni kell!

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Szabó Ferenc polgármester:
Igen, és ehhez a témához kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat is, amivel Szentkút 
sorsát tudnánk megoldani! 

Szalai Lászlóné TKSÖTT Szoc. int. vezető: 
Igen, ez a tanyagondnoki szolgálat egy lehetőség a szociális  törvény alapján, mely 
működtetésére szintén pályázni lehet. Az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat alkalmazott 
egy gondozónőt Szentkúton, akit az idősek mióta megszűnt az Alvinczi azóta is saját 
erőből alkalmaznak! 

Boros Zoltán képviselő:
Igen, nagyon fontos, hogy a Szentkúton élő idős emberek sorsa is megoldódjon és 
legyen egy ember, akiben megbíznak és gondjukat viseli. Támogatom a tanyagondnoki 
szolgálatot, jó kezdeményezés, nyújtsuk be a pályázatot. 

Lang Ferenc képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy miért alakult át úgy a Szentkút neve, hogy Tét Szentkút 
utca? Az mindig is Tét-Szentkút volt, kérem visszaállítani a régi formára!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A választások évében már nem lehet, de jövőre beterjesztem a Képviselő-testület elé, 
mert ők dönthetnek ebben a kérdésben!  

Szabó Ferenc polgármester:
Kérem, a tanyagondnoki üggyel kapcsolatosan van –e még kérdés? Nemleges választ 
követően szavazást rendel el. 

Szavazást rendel el, a Kistérségi Megállapodás elfogadásáról. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

49/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja egységes szerkezetben a 
többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását. 
Felelős: Szabó Ferenc

Szalai Lászlóné TKSÖTT Szociális intézményvezető
Határidő: értelem szerint

A Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szavazást rendel el, a Tanyagondnoki Szolgálat pályázat benyújtásának elfogadásáról. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

50/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szalai  Lászlóné 
TKSÖTT  Szociális  intézményvezetőt,  hogy  pályázatot  nyújtson  be  a  Tét-
Szentkút tanyagondnoki szolgálatra. 
Felelős: Szabó Ferenc

Szalai Lászlóné TKSÖTT Szociális intézményvezető
Határidő: értelem szerint

8.EGYEBEK
G. ROCK-FESZTIVÁL MEGRENDELÉSÉNEK 

MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Köszöntöm Hajtó  Péter  rendezvényszervező urat,  kérem,  tájékoztassa  a  Képviselő-
testületet a II. Rock-fesztivál tervezett programjáról. 

Hajtó Péter rendezvényszervező: 
Köszönti  a  jelenlévőket.  A  Képviselő-testület  megkapta  az  írásos  előterjesztést  a 
programokról, úgy néz ki, hogy ez a végleges program is, sikerült minden zenekarral 
leszerződnünk. A rendezvény neve az lesz, hogy Tétfest, mert ez egyszerűbb. Nem 
kimondottan rock lesz csak terítéken, hanem próbáltunk minden igényt kielégíteni és 
egy  kicsit  elmozdultunk a  populáris  rock  zen  irányába,  azért  is  hívtuk  a  Bon-bon 
együttest. A programból látják, hogy elhívtuk fellépni a nagyokat, Abaházi Csaba lesz 
a műsorvezető és énekelni is fog a mi kedvünkért! A jegy olcsóbb lett, mint tavaly, ez 
köszönhető  a  megfelelő  támogatottságnak  sok  szponzort  tudtunk  magunk  mellé 
állítani. A reklámra idén mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetünk. Úgy tervezzük, 
hogy háromszor akkora  lesz  az idei  rendezvény,  mint  tavaly.  A Sziget  fesztiválon 
használt beléptető-rendszert fogjuk használni. Csak elővételben lehet jegyet rendelni 
az  interneten,  ott  mindenki  kap  egy  vonalkódot  és  az  alapján  lehet  majd  belépni. 
Mindenképpen  szükségünk  van  az  öltözőre,  ezt  kérem  megbeszélni  a  büfé 
üzemeltetővel. A Polgárőrök segítségét szeretném kérni az irányításra. 

Kereszt Kálmán képviselő:
Egyeztessünk előtte és segítünk. 

Lang Ferenc képviselő:
Meddig lehet a jegyeket megvásárolni? 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Hajtó Péter rendezvényszervező: 
Június 3-ig éjfélig, természetesen a 12 év alatti gyerekeknek ingyenes a belépő. 

Böröczki Kálmán képviselő:
Gondoltak a villanyra? Egyeztettek az E.ON-nal?

Hajtó Péter rendezvényszervező: 
Igen, mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát, úgy gondoltam, hogy hozunk 
egy kamiont, ami áramot termel és onnan lesz az áramellátás. 

Boros Zoltán képviselő:
Jónak tartom a programokat, a propagandát, de azt kérem, ezt tartsátok is be, mert 
tavaly ez volt a legnagyobb probléma! 

Hajtó Péter rendezvényszervező: 
Igen,  ez  a  mi  érdekünk  is!  Egy  táblát  szeretnénk  építeni  amit  az  Európa-parkhoz 
raknánk le, és az jó lenne a Rock-fesztiválra is és a Városnapra is, de az nem kell 
nekünk az önkormányzatnak odaadjuk. 

Borsó László képviselő:
Ekkora rendezvény Téten még nem volt, bízok benne, hogy flottul megy az egész és 
semmi probléma nem lesz! 2 színpad, jó zenekarok, már csak a közönség kell! Sajnos 
biztos,  hogy  hangosabb  lesz,  mint  tavaly,  de  kérem támogassuk  a  rendezvényt  és 
bírjuk ki azt a két napot! Ez Tétnek csak jó! 
Ismerteti az IKSB 2/2010. (IV. 21.) I.-K.-S.B   határozatát: 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület  Ifjúsági,  – Kulturális – és Sport 
Bizottsága  javasolja  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
elfogadásra az előterjesztett, írásban kiosztott programtervezetet és jegyárakat, a 
bizottsági ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt. A rendezvény az 
alábbi feltételekkel kerüljön megrendezésre: 

- A  megrendelő  biztosítsa  a  kistérségi  színpad  ingyenes  használatát 
(ígéretet megkapták)

- A megrendelő biztosítsa a kisszínpad ingyenes használatát
- A fellépőknek szükségük van az öltözőkre  is,  szintén  térítésmentesen 

bocsássák rendelkezésükre. 
- Hajtó Péter rendezvényszervező a piactér használatát biztosítsa vasárnap 

6 órára, tegye szabaddá a kijelölt területet.  

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

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

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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51/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett, írásban 
kiosztott  programtervezetet  és  jegyárakat,  egyben  meghatározza,  hogy  a 
rendezvény az alábbi feltételekkel kerüljön megrendezésre: 

- A megrendelő biztosítja a kistérségi színpad ingyenes használatát.
- A megrendelő biztosítja a kisszínpad ingyenes használatát
- Az öltözőt térítésmentesen rendelkezésükre bocsátja. 
- Hajtó Péter rendezvényszervező a piactér használatát biztosítsa vasárnap 

6 órára, tegye szabaddá a kijelölt területet.  
Felelős: Szabó Ferenc

Hajtó Péter rendezvényszervező
Határidő: értelem szerint

B. HORVÁTH JENŐ AJÁNLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő-társaim írásban megkapták az erről szóló tájékoztatót, Kérdés, hozzászólás? 

Rendes Róbertné képviselő: 
Tegnap a pénzügyi bizottság már tárgyalta ezt a témát és arra jutottunk, hogy nem 
támogatjuk ezt az ajánlatot, vannak közcélú alkalmazottak, velük kell megoldani arra 
az időre a feladatot, amíg a kollegák kiesnek a nyári munka miatt.

Szabó Ferenc polgármester:
Jelenleg 20 közmunkásunk van, de eddig nem engedtem a Baranyai Lászlónak, hogy 
közmunkást ültessen a fűnyíró gépre, mert az 1 milliós gép, nem kellene, hogy olyan 
üljön rá, aki nem ért hozzá! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Akkor is meg kell oldani valahogy ezt a problémát! 

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

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

52/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  fogadja  el  Horváth  Jenő 

árajánlatát a közterületek gondozására vonatkozóan. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint
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Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

C. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A KKÁMK-NÁL

Boros Zoltán képviselő:
Az  iskola  pályázathoz  szükséges,  mert  volt  nálunk  tegnap  egy  esélyegyenlőségi 
szakértő,  Ő  áttanulmányozta  az  Alapító  Okiratunkat,  és  Ő  mondta,  hogy  ezt 
mindenképpen  ki  kell  javítani,  mert  így  nem lehet  benyújtani  a  pályázatot.  A 16. 
pontot kifogásolta, képviselő társaim látják, hogyan kell kijavítani. 

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

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

53/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  módosítja  a  KKÁMK Alapító 

Okiratát a 16. pontban foglaltakat az alábbiak szerint: 
16. 1. Téti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

9100 Tét, Fő u. 88.
16. 2. Társulás Tagjai: 

Tét Város Önkormányzat 
9100 Tét, Fő u. 88.
Rábacsécsény Község Önkormányzat 
9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.
Győrszemere Község Önkormányzat
9121 Győrszemere, Fő u. 20.
Árpás Község Önkormányzat 
9132 Árpás, Kápolna tér 8.
Mórichida Község Önkormányzat
9131 Mórichida, Fő u. 131.
Rábaszentmiklós Község Önkormányzat 
9133 Rábaszentmiklós, Fő u. 24.
Mérges Község Önkormányzat
9136 Mérges, Béke tér 14.
Kisbabót Község Önkormányzat
9133 Kisbabót, Ady E. u. 2/a.

Felelős: Szabó Ferenc
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

Határidő: értelem szerint
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

D. CZÉHMESTER-ÜGYRŐL TÁJÉKOZTATÁS

Szabó Ferenc polgármester:
Peres ügy közepén tartunk, megalapozatlan vagyonosítás az eljárás,  de úgy néz ki, 
hogy az önkormányzat kimarad ebből a perből, mert a Czéhmester Úr ügyvédje elállt, 
az önkormányzattal  szembeni beadványától.  Tehát az önkormányzat nem részese  a 
pernek! 

E. KISTÉRSÉGI  JÁRÓBETEG  SZAKELLÁTÓ  KÖZPONT 
TÁJÉKOZTATÁS

Szabó Ferenc polgármester:
A  Kisalföld  napilapban  megjelent,  hogy  nem  született  döntés  a  kivitelezéssel 
kapcsolatosan,  nem  volt  sikeres  első  körben  a  közbeszerzés,  mert  minden  cég 
magasabb  összegű  kivitelezési  árajánlatot  nyújtott  be,  mint  amennyire  kiírtuk  a 
közbeszerzést. A második körben született döntés, tárgyalásos eljárásra hívtunk meg 
10 céget, ebből 5 jött el a közbeszerzési tárgyalásra, így az első helyezett a Mikolasek 
Kft lett. Most még meg kell várni a hivatalos közbeszerzési eredményt és kezdődhet a 
kivitelezés! Az alapkőletétele előtt mindenképpen tartunk lakossági fórumot! 

F. KÁNYAHEGYBEN  A  FAÜLTETÉSI  PROBLÉMÁRÓL 
TÁJÉKOZTATÁS

Kereszt Kálmán képviselő:
Helyi rendelettel szabályoztuk a faültetési távolságokat. Kánya hegyben továbbra is 
probléma  az  akácültetés!  Több  ügyünk  is  van,  elültették  az  akácot  a  szomszédos 
ingatlanra, 2,3-3 m-re a az ingatlanok szélétől, én szóltam nekik, de nem hajlandók 
kivágyni, ez volt ősszel! Húzódik az ügy a végén még bíróságra kell mennünk, mert a 
jegyző 1 éven belül járhat el a birtokháborítási esetekben. Ez az akác helyfoglaló, 2-3 
év  alatt  minden  elpusztul  a  környezetében.  Beszéltem  a  Laki  Balázs  Földhivatal 
vezetőjével, ő mondta, hogy művelési ágból való kivonás sem történt! Kérem, hogy 
szakember  vizsgálja  meg!  Én  legszívesebben  kimennék  aztán  kihúzogatnám  a 
csemetéit mindenkinek aki akácot ültet olyan helyre, amivel veszélyezteti a szomszéd 
szőlőjét, de akkor meg engem büntetnek meg önbíráskodásért, nem hiszem el, hogy 
nem lehet tenni semmit! Kérem, Képviselő-társaimat szóljatok hozzá!
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Hétfőn voltunk a Kánya hegyben helyszíni szemlén, Győr – Moson – Sopron Megyei 
Földhivatal képviselői, Kereszt Kálmán képviselő úr és én. Megállapítottuk, hogy sok 
olyan ültetés van, amit már csak a bíróság tud rendezni! Azt tudom mondani, hogy aki 
friss telepítést lát jelezze hivatalom felé, 2 200 Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelmen 
és intézkedni fogok! 

Kereszt Kálmán képviselő:
A helyi rendelet szerint nem lehet akácot ültetni, itt van ez az ügy, ami már a Jegyző 
Asszonynál van, de nem történik semmi!

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Kérem,  az  egyedi  ügyekről  nyilvános  testületi  ülésen  ne  beszéljünk!  Az  Ön  által 
említett ügyben eljártam, a nyilatkozatokat mind a két féltől bekértem, a meghozott 
határozatomban a jogorvoslati  lehetőséget megállapítottam, ezzel éltek az ügyfelek, 
jelenleg a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál van a fellebbezés, 
majd kiderül,  hogy  Ők mit  döntenek,  vagy helybenhagyják a  döntésemet,  vagy új 
eljárás lefolytatására köteleznek. Hangsúlyozom, amíg az Államigazgatási Hivatalnál 
van az ügy, addig nem tudok mit tenni, ezt most meg kell várni! 

Kereszt Kálmán képviselő:
Én ezt nem tudom elfogadni! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Én az egyedi ügyben eljártam, a határozatot meghoztam, arról nem tehetek, hogy az 
ellenérdekű ügyfél megfellebbezte a döntésemet és ismétlem, amíg az Államigazgatási 
Hivatal nem küld nekem semmit, addig nem tudok intézkedni! Úgy gondolom, hogy 
szakmailag  is  és  emberileg  is  mindent  megpróbáltam  megtenni,  hogy  segítsek  a 
Képviselő úrnak, de arról nem tehetek, hogy megfellebbezték a határozatomat! Eddig 
minden egyedi ügyben eljártam, ami hozzám érkezett! Szakértő tudj megállapítani azt 
is, hogy mikori az ültetés! 

Baranyai Zoltán képviselő: 
Nagyon egyszerű, mert az akácnál 1 év alatt kb. 1 métert nő! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Ezt én is tudom, de nem vagyok szakértő! Ehhez hivatalos szakértőt kell kihívni! 

Szabó Ferenc polgármester:
Igen, mindenképpen ki kell hívni a szakértőt! 

Boros Zoltán képviselő:
A  jegyző  asszony  nem  szakértő,  Ő  köteles  volt  elfogadni  a  felek  által  adott 
nyilatkozatokat!  Ez  alapján  tudott  eljárni!  Az  a  legnagyobb  probléma,  hogy  az 
emberek nem tartják be a jogszabályokat! 
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E. I. TÉTI GYERMEKNAP MEGTARTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS. 

Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök 
asszonynak. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Ismerteti a Pénzügyi bizottság 14/2010. (IV. 26.) PGEB határozatát: 

Tét Város Önkormányzat Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottsága javasolja 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az I. Téti Gyermeknap 
elnevezésű rendezvényt támogassa 80 E Ft-al. 

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

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

54/2010. (IV. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Téti Gyermeknap elnevezésű 
rendezvényt 80 E Ft-al támogatja. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

Szabó Ferenc polgármester:
További kérdés hozzászólás nem lévén az ülést 18 10 órakor bezárja. 

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kereszt Kálmán Lang Ferenc 
képviselő képviselő
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