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TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
89-21/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 21-én 1600 órakor kezdődő 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, Bakos Gábor, Baranyai Zoltán, 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:

Meghívottak részéről:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Laki Gáborné pénzügyi vezető

Civil szervezetek vezetői
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület határozatképes, 11
képviselő közül 11 megjelent.
A meghívóban rögzített napirendi pontokon kívül a KKÁMK Együttműködési
Megállapodást szeretném fel venni a napirendi pontok közé.
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2010. (IX. 21.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 2010. szeptember 21ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontokat az alábbi napirendi ponttal:
- Együttműködési Megállapodás elfogadása a KKÁMK tagintézményei között.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal
Szabó Ferenc polgármester:
A 2. és 3. napirendi pontot cseréljük fel. Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1.
2.
3.
4.
5.

107/2010. (IX. 21.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. szeptember 21ei Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak alapján:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató.
Együttműködési Megállapodás elfogadása a KKÁMK tagintézményei között
Egyebek
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal

Meghívó, hirdetmény jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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A nyilvános ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
2. Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
3. Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató.
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
4. Együttműködési Megállapodás elfogadása a KKÁMK tagintézményei között
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Egyebek

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.
Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim írásban megkapták az előterjesztést, kérdés, hozzászólás?
Rendes Róbertné képviselő:
Nem voltam az augusztus 3-ai Képviselő-testületi ülésen azt szeretném kérdezni, hogy
a 98. sz. határozat, ami a biogáz üzem létesítéséről szól, mi ez, mit takar az a 100 E Ft?
A másik kérdésem, hogy a Hajtó Péter úrral kötött megállapodást felbontottuk, tett –e
valamilyen további intézkedést a Polgármester Úr?
Szabó Ferenc polgármester:
A biogáz üzemnél egy társaságot kell alapítani, mely társaság fő tulajdonosai a
beszállítók, 3 fő, de az önkormányzat is résztulajdonos lesz ebben a cégben, 1 500 E
Ft-al fog megalakulni ez a cég. Ha megalakul ez a cég, onnantól kezdődhet az egész
beruházás!
Hajtó Péter úr levelét megvizsgáltattam Dr. Görbe László ügyvéd úrral és nem
tanácsolta, hogy bíróságra menjünk Hajtó úr ellen, mert volt a megállapodásban egy
olyan záradék, hogy bármelyik fél felbonthatja a megállapodást, bármikor. Tudom,
szerintem mindannyian tudjuk, hogy gyenge városnap volt, de sajnos ezt a Hajtó úrnak
köszönhetjük, mert 1 hónappal a rendezvény előtt mondta fel a megállapodást.
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Boros Zoltán képviselő:
Keresztes Judit és Keresztes Zoltán levelét annakidején megkaptuk, megtárgyaltuk,
döntöttünk, kérdezem, hogy érkezett –e valamilyen észrevétel részükről a
döntésünkkel kapcsolatosan?
Szabó Ferenc polgármester:
Semmi nem érkezett a Képviselő-testületi határozatunkra, úgy gondolom, hogy
elmentek egy ügyvédhez és felvilágosította őket, hogy nem lehet a Képviselő-testületi
döntésünket megtámadni! A ház elértéktelenedése pedig bizonyíthatatlan dolog!
További kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
108/2010. (IX. 21.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli kiegészítésekkel
elfogadja a 2010. szeptember 21-ei Képviselő-testületi ülésre készített lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSA.
Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottság tegnap megtárgyalta a
rendeletmódosítást felkérem Rendes Róbertné bizottsági elnököt, tájékoztassa a
Képviselő-testületet a bizottság döntéséről.
Rendes Róbertné képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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9/2010. (IX. 22.) rendelet
a 3/2010. (II. 25.) sz. Tét Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁNAK
HELYZETÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ.

I.

FÉLÉVI

Szabó Ferenc polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági Ellenőrző Bizottság tegnap megtárgyalta a beszámolót
felkérem Rendes Róbertné bizottsági elnököt, tájékoztassa a Képviselő-testületet a
bizottság döntéséről.
Rendes Róbertné képviselő:
Tegnap hosszasan tárgyaltuk ezt a beszámolót, kérdezhettünk a gazdasági vezetőtől,
Jegyző Asszonytól, Polgármester Úrtól, és ezek fényében a bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás? A jelenlévő lakosokat szeretném tájékoztatni, hogy ne tessék
mindenféle mendemondának felülni, mert nincs hiány az önkormányzatnál. A több évi
takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően 36,6 millió forint van az önkormányzatnál
félretéve pályázati önrészre! Ezt folyamatosan gyűjtögettük, de ez nem azt jelenti,
hogy ezt a pénzt el lehet költeni, hanem ez azt jelenti, hogy csak pályázati önrészre
lehet felhasználni! Nincs hiány az önkormányzat gazdálkodásában, mi előre
gondolkodtunk, és a jövőnek adtuk meg ezt a lehetőséget, hogy pályázzanak és
fejlesszék a várost!
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
109/2010. (IX. 21.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA A KKÁMK

TAGINTÉZMÉNYEI KÖZÖTT.
Szabó Ferenc polgármester:
Kíván –e alaki szóbeli kiegészítést tenni?
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Azért kell ezt az együttműködési Megállapodást elfogadni, hogy megmaradjon a
jogfolytonosság! Állami normatíva múlik ezen az Együttműködési Megállapodáson,
mert ez elfogadása után tudjuk leigényelni.
Boros Zoltán képviselő:
Azt szeretném mondani, hogy a 3.1. pontban önállóan gazdálkodóként szerepel a
KKÁMK azt kérem kivenni belőle.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A győrszemerei jegyző kérte, hogy vegyük ki azt a részt, hogy csak közös testületi
ülésen lehessen elfogadni az Együttműködési Megállapodást.
Szabó Ferenc polgármester:
Semmi gond véleményem szerint módosíthatjuk úgy, de akkor minden önkormányzat
vállalja, hogy a megfelelő önrészt biztosítja, a megfelelő finanszírozást időben utalják,
különben azonnal közös testületi ülést kell összehívni, vagy a téti képviselő-testület
által megbízott delegáltak jelenlétében zajlódjon a közös testületi ülés.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
110/2010. (IX. 21.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KKÁMK
Együttműködési Megállapodást az alábbi kiegészítésekkel:
3.1. A közösen fenntartott Intézmény nem önálló gazdálkodást folytat, - a
mindenkor érvényes pénzügyi és pénzkezelési szabályoknak megfelelően - az
Intézmény gazdasági feladatait Tét Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. (Ez nem érinti az intézmény
szakmai önállóságát.) Önállóan, illetve a hivatal közreműködésével elkészített
költségvetését a fenntartásban részt vevő önkormányzatok nem kizárólagosan
közös képviselő-testületi ülésükön (költségvetési rendeletük megalkotását
megelőzően) hanem külön-külön is jóváhagyhatják, költségvetési rendeletük
megalkotását megelőzően. Minden tagintézmény önkormányzata önállóan
elfogadhatja az Együttműködési Megállapodást, de amint Tét Város
Önkormányzat pénzügyi csoportja jelzi, hogy nincs rendben a tagiskolák
részéről a finanszírozás, akkor közös Képviselő-testületi ülést kell tartani, amit
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete által delegált tagok nélkül nem
lehet megtartani.
A közösen fenntartott Intézmény költségvetése Tét Város Önkormányzata
Képviselő-testületének éves költségvetési rendeletébe épül be.
Felelős:
Szabó Ferenc
Határidő:
azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. EGYEBEK
Boros Zoltán képviselő:
Köszönetet szeretnék mondani a polgármester úrnak a pénzügyi vezetőnek, hogy a
nagy iskola teljes alsó szintje megújult, tudom nem volt betervezve az egész alsószint
festése, az ajtók festése sem. Sikerült, elkészült szép lett. Bízunk benne, hogy lesz
majd még pénz megcsinálni a homlokzatot és a felső szintet is.
Rendes Róbertné képviselő:
Köszönöm szépen Nagy Ottó László képviselő társamnak az erdélyi csoport
vendéglátását.
Zsolnai Ferenc jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek a munkáját, ez az utolsó ülés, hogy
így együtt vannak. Tudom, hogy mindig csak Tét érdekeit tartották szem előtt és a
lehetőségekhez mérten mindig próbáltak jót tenni Tétért a lakosságért!
Dr. Brandhuber Ferencné jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, szintén köszönöm a munkájukat,
köszönöm, hogy támogatták a Hagyományőrző Egyesület törekvéseit. Köszönöm,
hogy támogatták a Helytörténeti Múzeum létrejöttét! Ebben a körben már nem
találkozunk, vannak olyan hangok a városban, hogy semmit nem csinált a képviselőtestület, de kérem, ne hallgassanak rá, aki tényleg foglalkozik a dolgokkal, azok
tudják, hogy mit értek el! A tudatlanok terjesztik azt, hogy nem tettek semmit! Csak
gondoljunk bele, hogy város lett tét, lett Okmányirodánk, Földhivatalunk, mindig csak
azon volt a testület, hogy fejlődjön Tét. Bízunk benne, hogy legalább lesz egy olyan
testület, mint amilyen most van, akik indulnak kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek,
azt sajnálom, hogy a jelenlévők között több nem vállalkoznak az újabb
megmérettetésre!
Balassa Dezsőné jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Csatlakozom az előttem szólókhoz, köszönöm Szabó Ferenc polgármesternek, hogy
támogatta egyesületünket, köszönöm a képviselő-testületnek és az önkormányzat
dolgozóinak is. Külön köszönöm Kereszt Kálmán képviselő úrnak a rendezvényeinken
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való főzését, bízom benne, hogy a jövőben is segíteni fog nekünk. Köszönöm Nagy
Ottó László képviselő úrnak, hogy a rendezvényeire mindig meghívta az
egyesületünket! Most szeretném Önöket meghívni a decemberben tartandó „Azok a
rési szép idők” kiállításunkra a Múzeumba. Jó egészséget kívánok, és mindenki találja
meg számításait a közeljövőben!
Kovács Zsuzsanna jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz és én is köszönöm az összes civil
szervezetem nevében, amit értünk és Tétért tettek. Sok sikert kívánok további
munkájuk során és jó egészséget!
Szabó Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen a jókívánságokat. További kérdés hozzászólás nem lévén az ülést
18 00 órakor bezárja.

K. m. f.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Lang Ferenc
képviselő

Nagy Ottó László
képviselő
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