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Készült:  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2007. július 3-án 1510 órakor kezdıdı 
   n y i l v á n o s  ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fı u. 88.) 
 
 
Jelen vannak: Tét Város Képviselı-testülete részérıl: 
   Szabó Ferenc polgármester 

Ackermann László, Baranyai Zoltán, 
Boros Zoltán, Borsó László Tamás, Böröczki Kálmán, 
Dr. Kalmár János, Kereszt Kálmán, Kukorelli Gyula, 
Lang Ferenc, Rendes Róbertné, Sándor Gábor képviselık 

 
 
Meghívottként jelen vannak: Roma Kisebbségi Önkormányzat részérıl: 
 Kovács Ferenc elnök 
 

Polgármesteri Hivatal részérıl: 
 Laki Gáborné pénzügyi vezetı 

Papp László vezetı fıtanácsos 
 

 KKÁMK részérıl: 2 fı 
 

Lakosság részérıl: 4 fı 
 

 Bertalan Ibolya 
 Hujber Tamás 
 
 
Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testületet és a Kedves Vendégeket. 
A nyilvános ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület teljes 
létszámban jelen van, az ülés határozatképes. 
Közli, hogy képviselıtársai a napirendi pontokat írásban megkapták. Kérdezi; 
lenne-e javaslat más napirendi pont felvételére? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 

� Tavaly már tárgyalta a képviselı-testület a fogászati röntgen szoba 
kialakítását. Akkor ígéretet kapott a fogorvos úr, hogy nyári szabadsága 
alatt elkészítik. Errıl mindenképpen tárgyaljon a testület, hogyha most 
szabadságra megy, akkor a fogászati röntgen szoba kialakításra kerüljön. 

� Németh Pál Úr, állampolgár van itt a sertésteleppel kapcsolatban. Igaz, a 
Kisalföld c. napilapban megjelent a tájékoztató, de úgy gondolja, hogy 
errıl is beszélniük kellene. 

� A testületi ülések nyilvános közvetítésérıl érdeklıdnek az állampolgárok. 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
A piaccal kapcsolatban sokszor beszéltek a hátsó parkolóról. Van-e valamilyen 
megoldás? 
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
A Fı utcai vízelvezetı ároknak a rendbetételét tárgyalja meg a testület az 
egyebekben. 
 
Dr. Kalmár János képviselı: 
Este 7-8 óra körül a fiatalok motorkerékpárral randalíroznak a város területén. 
Nagyon sok embert zavar. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Írásos bejelentést kér. 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Három-négy alkalommal is sikerült olyan külföldiekkel találkoznia, akik 
szombaton postát, gyógyszertárat kerestek, mondván, hogy Tét város. Nem 
konkrétan külföldiekre érti, hanem magyar külföldiekre. Nem lehetne ebben 
mozdulni valamit? Nem rendszabályozásra gondolt, hanem arra, hogy van két 
gyógyszertár, szombaton délig – felváltva – nyitva lehetnének. Mit lehetne ez 
ügyben tenni? Meg a posta. Meg kellene keresni ıket. 
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
Közli, beszélt a mátrixosokkal, akik hajlandóak eljönni. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Javasolja elfogadni a napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebek 
napirendi pont keretén belül tárgyalják meg a szóban felvetett témákat. 
Szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 97/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
  Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. július 3-i nyilvános 

ülés napirendi pontjait elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebek 
napirendi pont keretén belül megtárgyalja a szóban elhangzott alábbi 
témákat: 

� Fogászati rendelı (röntgen készülék). 
� Sertéstelep. 
� TV közvetítés. 
� Piac (hátsó parkoló). 
� Vízelvezetı árok rendbetétele (Fı u.). 
� Gyógyszertárak, posta (szombati nyitva tartás). 
� Mátrix. 

Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Napirendi pontok: 
 
  1.  Lejárt határidejő határozatokról tájékoztató. 
  Elıadó:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
  2. Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselı tagjainak 

megválasztása. 
 Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester 
  Borsó László Tamás Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke 
  3. Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérıl, külön 

szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérletérıl, valamint az önkormányzati lakások és 
helyiségek elidegenítésérıl szóló rendelet tervezet megvitatása és 
elfogadása. 

 Elıadó:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
  4. Folyószámlahitel igénybevételérıl döntés. 
  Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
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  5. Tét, Mórichida és Gyırszemere települések óvodai és általános iskolai 
közoktatási feladatellátásának átszervezése. 

  Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester  
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
   Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
  6.  2006-2007-es tanév értékelése. 
  Elıadó:  Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
  7. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. II. félévre 

vonatkozó munkaterv tervezetének megvitatása és elfogadása. 
 Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester 
  Dr. Kalmár János Ügyrendi Bizottság elnöke 
  8. Tét Város Önkormányzat Iratkezelési Szabályzatának elfogadása. 
 Elıadó:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
  9. Tét Város Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással 

összefüggı feladatairól szóló Ügyrend elfogadása. 
 Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester 
10. Városavató elıkészítése. 
 Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester 
11.  Egyebek. 

� Tét városban a Kis-köz és Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási 
munkáinak 2007. évi kivitelezésére tett ajánlatok. 

� Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás szervezése 
(fogadóiroda létesítése). 

� Fogászati rendelı (röntgen készülék). 
� Sertéstelep. 
� TV közvetítés. 
� Piac (hátsó parkoló). 
� Vízelvezetı árok rendbetétele (Fı u.). 
� Gyógyszertárak, posta (szombati nyitva tartás). 
� Mátrix. 

 
 
Meghívók, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
 
 
 
  1.  LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A tájékoztatót írásban képviselıtársai megkapták. Ezzel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás lenne-e? 
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Boros Zoltán képviselı: 
Az 5./ ponttal kapcsolatban a civil szervezetek megkeresést kaptak levélben. Ez 
egy kötelezı eljárási rend – golfpálya kérdésköre –, vagy egy szélesebb látókör 
kiterjesztés. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Papp László Úr az illetékes, meg fogja válaszolni. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
  7./ pont;  az ingatlancsere ügyében továbblépés van-e? 
16./ pont;  polgármester úr mit intézett ez ügyben? 
18./ pont;  sikerült-e Önnek az együttmőködési megállapodást – úgy, ahogy a 

testület javasolta – elfogadtatni a többi polgármesterrel? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza; 
  7./ pont;  A rendırségnek megküldték, hogy minél elıbb a KVI-nél járjanak el. 
16./ pont;  A helyszínen megnézték a Szent István utcát, 4 m szélességben és     

8 cm vastagságban elkészíthetı az aszfalt. A szerzıdést rövidesen 
meg fogják küldeni, idén el fog készülni, jövıre fognak fizetni érte. 

18./ pont;  Az együttmőködési megállapodás csak részben sikeredett. Két 
mondatot sikerült kivenni az eredeti szövegbıl, és egy mondatot 
hozzátenni azzal, hogy a képviselı-testületeknek jóvá kell hagyni ezt 
az új szöveget. Jelezte, hogy képviselı-testületi határozattal van itt, 
erre kapott egy felszólítást, amennyiben a nyolc ellenében egyedüli 
ellenszavazattal él, és nem írja alá, akkor a sajtótájékoztató úgy fog 
kezdıdni, hogy a megye nyolc városa együttmőködési megállapodást 
írt alá, kivétel Tét. Ebben a kategóriában azt mondta, hogyha azokat 
a dolgokat tudja érvényesíteni, ami a legkeményebben, és nem a 
település együttmőködését érintheti, hanem politikai kitételek voltak, 
akkor aláírja, és így aláírta. Bár hozzá kell tennie, nem lát elırelépést 
abban, hogy az együttmőködés hogyan, s mint fog megvalósulni. 

 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Jelzi, hogy Papp László Úr késıbb fog bejönni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a tájékoztató elfogadása tekintetében. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 98/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az elhangzott 
kiegészítésekkel együtt – elfogadja. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Azonnal 
 
 
Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
 
  2. IFJÚSÁGI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG NEM 

KÉPVISELİ TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy az Ifjúsági, Kulturális és Sport 
Bizottság nem képviselı bizottsági tagjai lemondtak mandátumukról. A 
bizottság elnökével egyeztetve javaslatot tesz arra, hogy a bizottság a leendı 
nem képviselı tagokkal kiegészüljön, a bizottság munkáját folytatni tudja. 
Bertalan Ibolya és Hujber Tamás személyérıl van szó, akik a sport és a kultúra 
területén tevékenykednek. Mindkettıjüktıl bír egy nyilatkozattal, amely szerint 
elfogadják a felkérést, és nyilatkoznak arról is, hogy összeférhetetlenség nem 
érinti személyüket. 
Képviselıtársai amennyiben elfogadják javaslatát, kézfeltartással jelezzék. 
 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Azt hiszi, hogy a változást elfelejthetik ebben a mőfajban, mert nem ezt 
beszélték meg. Kézhez kapták az eldöntött valamit. A tagok ha nem dönthetnek, 
ha nincs beleszólásuk, akkor teljesen felesleges bármirıl is beszélni. Ez nem a 
haladást jelenti. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozza: 
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 99/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bertalan Ibolya (sz.: Gyır, 

1980. 01. 30., an.: Zámbó Ibolya) Tét, Deák F. u. 62. sz. alatti lakost, és 
Hujber Tamás (sz.: Pápa, 1967. 05. 14., an.: Kovács Eszter) Tét, Liszt F. 
u. 15. sz. alatti lakost az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság nem 
képviselı tagjainak megválasztja 2007. július 3-tól. 

 Képviselı-testület egyidejőleg felkéri a jegyzıt, hogy a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat 2. sz. függelékében rögzítse az új tagokat. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
      Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A bizottsági munkában, hogy részt vehessenek az újonnan megválasztott nem 
képviselı tagok, ehhez szükséges nekik az esküt letenni. Kéri, hogy a jelenlévık 
álljanak fel, a nem képviselı tagok mondják utána az eskü szövegét, az „Én” 
után a saját nevüket. 
 
„Én Bertalan Ibolya, Hujber Tamás esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos 
jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megırzöm; 
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Tét javát szolgálom.” 
 
A nem képviselı tagok az esküt letették. 
 
Szabó Ferenc Polgármester Úr jó munkát kíván az új tagoknak. 
 
 
4395/2007., 4396/2007. számon iktatott levelek, 4440/2007., 4441/2007. számon 
iktatott nyilatkozatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
 
 
 
  3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK LAKBÉRÉNEK 

MÉRTÉKÉRİL, KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL, EZEK 
MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, AZ ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLETÉRİL, VALAMINT AZ 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 
ELIDEGENÍTÉSÉRİL SZÓLÓ RENDELET TERVEZET 
MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Átadja a szót Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyzı Asszonynak. 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
A Közigazgatási Hivatal észrevételét a Tisztelt Képviselık kézhez kapták. Úgy 
gondolja, nem olyan horderejő, amivel különösebben foglalkozniuk kellene, ám 
bizonyos szempontból mégis szerencsés, hiszen a lakásrendeletet több ízben 
módosították, és egy olyan lakásrendeletet kaptak most a kezükhöz, amelyben az 
összes módosítást összedolgozták, ez a könnyebb olvashatóságot biztosítja. Kéri 
ennek elfogadását. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy nincsen. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

11/2007. (VII. 4.) rendelet 
 az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérıl, külön 

szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az 
önkormányzati tulajdonú lakások bérletérıl, valamint az 
önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésérıl 

 
 
T-403/2007. sz. törvényességi észrevétel, 11/2007. (VII. 4.) rendelet a 
jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
 
 
 
  4. FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYBEVÉTELÉRİL DÖNTÉS. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A határozati javaslatot képviselıtársai megkapták. A pénzügyi vezetı szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni? 
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Laki Gáborné pénzügyi vezetı: 
Ez a folyószámlahitel tulajdonképpen a likvid gondjaik megoldására szolgál. 
Ennek az idıtartama egy év. A hitel összegét 15 M Ft-ról 20 M Ft-ra azért 
gondolta, hogy emeljék meg, minek után a bankkal egyeztetett, megkérdezte 
ennek mekkora lehet az összege, azt a választ kapta, maximum 50 M Ft. 
December 31-én nem rendelkezik ezzel a hitelállománnyal, de január 1-jén már 
újra igénybe veheti. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A költségvetési rendeletben 15 M Ft-ot terveztek? 
 
Laki Gáborné pénzügyi vezetı: 
Ez nem tartós hitel, ezt nem kell tervezni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a határozati javaslat elfogadása tekintetében. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 100/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 

1./ Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete folyószámlahitel 
igénybevételét rendeli el. 

 A mőködési hitel a bevétel - kiadás eltolódásának áthidalása 
érdekében kerül felvételre. 

A hitel összege: 20.000.000.- Ft, azaz: húszmillió forint. 
A hitel futamideje: Egy év. 
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı-testülete 

kötelezettséget vállal, hogy a futamidı alatti 
évek költségvetésébe a felvett hitelt és 
járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja 
fel valamennyi költségvetési bevételét, 
valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP 
Bank Nyrt-re történı engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves 
kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 
88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
 



 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 3-i nyilvános ülésének jegyzıkönyve 

11

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti 
feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a 
hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal 
megkösse. 

Felelıs:  Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 
 

 
 
 
  5. TÉT, MÓRICHIDA ÉS GYİRSZEMERE TELEPÜLÉSEK 

ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI 
FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTSZERVEZÉSE. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az írásos anyagot képviselıtársai megkapták. Errıl a témáról a képviselı-
testület már tárgyalt. A belsı ellenıri vizsgálat azt mutatta, hogy a 
gazdaságosság és a fizetési feltételeknek a biztosítása érdekében a két 
településtıl – Mórichidától és Rábacsécsénytıl – kényszerítsék ki azt, hogy 
számlájukról leemelhessék a pénzt, azaz inkasszót nyújthassanak be ellenük. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás lenne-e? 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Igazgató úrnak szólt, hogy az intézményi dokumentumokat a tanévkezdésre 
össze kellene dolgozni a gyırszemereivel, ill. a mórichidaival, meg a 
tantárgyfelosztást a 2007/2008-as évre vonatkozóan augusztusban beterjeszteni. 
 
 
 

Papp László Úr – vezetı fıtanácsos – 1535 órakor megérkezett az ülésre! 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a határozati javaslat elfogadása tekintetében. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 101/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tét, Mórichida és 

Gyırszemere települések óvodai és általános iskolai közoktatási 
feladatellátásának átszervezésére vonatkozó (Ragányi Gyula közoktatási 
szakértı által készített) szakértıi vélemény (érkezett: 2007. június 11.), és 
Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális, Sport és 
Nemzetiségi Bizottsága 137/2007. (VI. 22.) határozata alapján a téti 
székhelyő Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ 2007. 
augusztus 31-i hatállyal történı átszervezésérıl dönt. 

 
 Tét Város Önkormányzata, Mórichida Község Önkormányzata és 

Gyırszemere Község Önkormányzata 2007/2008. tanévtıl az óvodai 
nevelést és az általános iskolai oktatást közoktatási társulásban közös 
fenntartásban, és egy önálló intézményben látják el oly módon, hogy a 
mórichidai 1-8 osztályos általános iskola, a gyırszemerei napközi 
otthonos óvoda, és a gyırszemerei 1-8 osztályos általános iskola a téti 
székhelyő Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ 
tagintézményeként mőködik tovább. 

 
 A képviselı-testület az intézmény alapító okiratának módosításáról 2007. 

júliusában megtartandó ülésén dönt, felhatalmazza az intézményvezetıt a 
szükséges egyeztetések elvégzésére, az elıkészítı munkálatok 
megtételére. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
   Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
   Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Elıterjesztés, 01/35-20/2007. sz. kivonat, 383-10/2007. számon iktatott szakértıi 
vélemény a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
 
 
 
  6.  2006-2007-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSE. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Írásban az anyagot képviselıtársai megkapták. Az elıterjesztı szóbeli 
kiegészítést kíván-e tenni? 
 
Boros Zoltán képviselı, KKÁMK igazgató: 
Ha adódik kérdés, akkor válaszol rá. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy nincsen. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 102/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2006/2007-es tanév 
pedagógiai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
  Boros Zoltán KKÁMK igazgató 
Határidı: Azonnal 

 
 
Boros Zoltán képviselı, KKÁMK igazgató: 
A nyelvvizsgás tanulókról nem tudtak beszámolni, mert késıbb érkezett meg a 
dokumentum. 
 
 
Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
 
  7. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2007. II. FÉLÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERV 
TERVEZETÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A munkaterv tervezetet írásban képviselıtársai megkapták. Az Ügyrendi 
Bizottság elnöke szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
 
 
Dr. Kalmár János képviselı, Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a II. félévre vonatkozó 
munkatervet. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy nincsen. 
Szavazást rendel el. 
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 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 103/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. II. félévre 
vonatkozó munkatervét elfogadja. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Folyamatos 2007. II. félév végéig 
 
 
Munkaterv a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kollégáját, Papp László Urat tájékoztatja képviselıtársai részérıl elhangzott 
kérdésekrıl, amikre kérné a választ. 
 
 
Papp László vezetı fıtanácsos: 
A rendezési terv módosításának az elsı lépésében a civil szervezeteket be kell 
vonni az eljárásba, ez egy új kiegészítése a törvénynek. Utána ık nyilatkoznak, 
hogy a továbbiakban részt kívánnak-e venni. Ha azt nyilatkozzák, hogy részt 
kívánnak venni, akkor egészen a végéig be kell vonni ıket, ha úgy nyilatkoznak, 
hogy nem, akkor az elsı kör az kötelezı, utána nem kötelezı. A civil 
szervezeteket, az egyéb szakhatóságokat, azokat be kell vonni. 
 
 
 
Fogászati rendelı (röntgen készülék). 
 
Papp László vezetı fıtanácsos: 
Korábban az elıdjével, Katona Rudolf Úrral kint voltak a doktor úrnál, 
megnézték azt az egységet, ahova ı telepíteni szándékozta volna ezt a röntgen 
gépet. 
Ezt nem az önkormányzat engedélyezi, hanem a Sugárbiológiai Központ. Nem 
az önkormányzat az engedélyezı hatóság, az önkormányzat csak mint 
szakhatóság mőködött volna közre. Komoly terveket kellett volna készíteni, 
tehát nem csak egyszerő válaszfalról volt szó. Senki nem vállalta fel ezt. A 
fogorvos úr sem vállalta azt fel, hogy ott legyen egy röntgen gép elhelyezve, 
mondván, hogy az nagyon komoly engedélyeztetési eljárással jár. Itt megállt a 
dolog. 
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Rendes Róbertné képviselı: 
Ez ügyben, ha tovább szeretnének lépni, akkor az elsı lépést a fogorvos úrnak 
kell megtennie? 
 
Papp László vezetı fıtanácsos: 
A doktor úr a kérelmezı, ı az épületnek a használója, tehát hogyha ı ott valami 
ilyesmit ki akar alakítani, akkor ıneki kell megterveztetni. Az önkormányzat 
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy azt a helyiséget ott kialakítsa a tervek 
alapján. A terveket az önkormányzathoz benyújthatja, de azokat hivatalból 
átteszik az illetékes hatóságnak. Komoly biztonságtechnikát kell kiépíteni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszöni a válaszadást. 
 
 
 
  8. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI 

SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA. 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Az 1995. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a közfeladatot ellátó 
szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a 38/1998. (IX. 4.) BM rendeletet, amely 
alapul szolgált a helyi iratkezelési szabályzatoknak. 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 232/2003. (XII. 18.) határozata 
rendelkezett az iratkezelési szabályzat elfogadásáról. 
A jogszabályi változások miatt a rendelkezésre álló iratokból összeállításra 
került az egyedi iratkezelési szabályzat, melyet – elfogadást követıen – meg kell 
küldeni az illetékes Megyei Levéltár Vezetıjének, és a területileg illetékes 
Közigazgatási Hivatal Vezetıjének. 
Ennek igazából akkor lenne jelentısége, hogyha ebben foglaltak maradéktalanul 
teljesülnének. Tudják, hogy a valóság és a való élet sokszor kicsit eltér 
egymástól, de próbálnak ennek a jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az anyag terjedelménél fogva nem került kiküldésre, a titkárságon 
megtekinthetı volt. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy 
nincsen. 
Szavazást rendel el. 
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 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 104/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Polgármesteri 

Hivatal, Tét Város Gyámhivatal, Tét Város Okmányiroda egyedi 
iratkezelési szabályzatát elfogadja. 

 A képviselı-testület felkéri Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyzı 
Asszonyt a további intézkedések megtételére. 

 Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Egyedi iratkezelési szabályzat (tervezet) a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
 
  9. TÉT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI 

SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGİ 
FELADATAIRÓL SZÓLÓ ÜGYREND ELFOGADÁSA. 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Az írásos anyag szintén nem került kiküldésre, a titkárságon megtekinthetı volt. 
Jegyzı asszony szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a rendelkezésükre álló 
szabályzatokat egy egységes keretbe foglalják. 
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
17. § (5) bekezdése rögzíti: 

„A gazdasági szervezet ügyrendet készít, amely részletesen tartalmazza e 
szervezet és szervezeti egységei és a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért 
felelıs személy(ek) által, továbbá a hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek tekintetében ellátandó feladatait, a vezetık és más 
dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét.” 
Ezt tartalmazza lényegében az ügyrend, amely magába foglalja a számlarendet, 
számviteli politikát, eszközök és források értékelési szabályzatát, leltárkészítési 
és leltározási szabályzatot, bizonylati szabályzatot, pénzkezelési szabályzatot, 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát, 
vállalkozási szabályzatot és az önköltségszámítási szabályzatot. 
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Ahhoz, hogy a jogszabályoknak eleget tudjanak tenni, és az ellenırzések 
kapcsán minden tekintetben meg tudjanak felelni, ahhoz ezt az ügyrendet el kell 
fogadni, errıl határozatban kell dönteni. Egyébként ez megtekinthetı volt           
– ahogy a polgármester úr mondta – a titkárságon. Ezeknek a naprakészségének 
a biztosítása sem kis feladat, erre folyamatosan ügyelniük kell. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Megállapítja, hogy nincsen. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 105/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét Város Polgármesteri 

Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggı feladataira 
vonatkozó ügyrendjét elfogadja. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Megjegyzi, hogy az ügyrend a holnapi naptól hatályos. 
 
 
Ügyrend (tervezet) a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
 
10. VÁROSAVATÓ ELİKÉSZÍTÉSE. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Azt hiszi, hogy a tavalyit megismételni nem tudják, nincs is rá forrásuk. A 
városavató évfordulóját augusztus 25-én a délutáni órákra tervezik. 
Program: 
1330 órakor: Motorosok – veterán jármővek – felvonulnának a város utcáin, 

hívnák a lakosságot a sportpályára. 
1400 órakor: A mővelıdési háztól indulnának a majorettek a zenekarokkal. Ez az 

ünnep egyben Megyei Majorette, zenekaros találkozó is lenne. A 
sportpályán – a résztvevık köszöntését követıen – bemutatnák 
közös mősorukat. 
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1600 órakor: Ünnepélyes megnyitó, majd a díjaknak az átadása következne. 
Utána judó bemutató lenne, néptáncosok lépnének fel. Kezd 
hagyománnyá válni, hogy divatbemutatót tartanak, ezt követıen az 
énekkar és a dalkör mutatkozna be. 

1945 órakor: A Téti Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi hangversenye lenne. 
2030 órakor: Capuccinó Együttes mutatkozna be. 
2130 órakor: Esti zenekar zenélne, és a tőzoltók bemutatója lenne. 
2230 - 2300 

óráig:  Tőzijáték, majd ezt követıen bál. 
 
Természetesen mőködne a borsátor, a máltaisok sátra, a játszóház, az ugrálóvár, 
sportversenyeket szerveznének a gyerekeknek. A nagysátor a vendéglátás 
céljára lenne felállítva, és a színpad körül lenne egy másik sátor. Másnap 
(vasárnap) délután lenne a fogathajtó verseny a Rábaparti Lovasklub 
szervezésében. 
Ezeket tervezték, ezeknek a költségei még teljesen nem álltak össze. A 
részleteket meg fogják beszélni. 
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
Úgy néz ki, hogy a városavatóra megvalósul az álma, egy különleges autó, 
amivel mindenki – gyerek, felnıtt – mehetne. Úgy képzelte el, hogy díjtételes    
– kb. 200.- Ft/kör – lenne. Óvodának, iskolának, vagy valakinek felajánlaná ezt 
a bevételt. A piactéren vannak utak, ott meg lehetne valósítani. Nem kér se 
benzinpénzt, se semmit. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megjegyzi; le kell ülni a területek kijelölése céljából is. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
A jármővek parkolási helyérıl nem esett szó. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ismételten megjegyzi; le fognak még ülni ebben az ügyben jó párszor, mire 
nyugvópontra kerül. 
 
 
 
11.  EGYEBEK. 
 

� Tét városban a Kis-köz és Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási 
munkáinak 2007. évi kivitelezésére tett ajánlatok. 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja; három pályázat érkezett mindegyik területre, a Bartók B. u. II. 
szakasz és a Kis-köz útfelújítási munkáinak a kivitelezésére. 
Ismerteti a borítékbontási jegyzıkönyvekben foglaltakat, és az 
eredményhirdetési javaslatot. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Magyar Közút Kht. ajánlatát fogadja 
el. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Dezsı Zoltánné és Csapóné Pádár Gyöngyi Tét, Bartók B. utcai lakosok kérését 
tolmácsolja. Kérésük az, hogy a Bartók B. u. II. szakasz útfelújításának 
kivitelezésekor az ingatlanuk mellett levı kivezetı utat – legalább a házuk 
végéig húzódó útszakaszt – portalanítsák, a problémát oldják meg. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A kivitelezıvel ezt megpróbálják megbeszélni, ígéretet nem tesz rá. 
 
Dr. Kalmár János képviselı: 
Rákérdez a Kisfaludy út kátyúzására. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Közli, hogy az benne van. 
 
Dr. Kalmár János képviselı: 
A múltkor tárgyalták az utak – pl. Alkotmány út – szélének murvázását. Az is 
benne van? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza; az nincsen. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Kérdezi; tehergépjármővek, kamionok gazdái meg lettek-e keresve? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza; felszólították ıket. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Megjegyzi; a közterület használat díjköteles dolog. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Közli; felmérésre kiadta. 
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Böröczki Kálmán képviselı: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy – pl. a Debrecen utca végén – a fák lombozata 
akadályozza a biztonságos közlekedést.  
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 106/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét, Bartók B. u. II. szakasz 

útfelújítási kivitelezési munkálatainak elvégzésével a Magyar Közút Kht. 
9022 Gyır, Batthyány tér 8. sz. alatti kivitelezıt bízza meg, aki a munkát 
ÁFÁ-val 7.964.892.- Ft (azaz: hétmillió-kilencszázhatvannégyezer- 
nyolcszázkilencvenkettı forint) összegért, egy év jótállással, 2007. 
augusztus 24. határidıvel teljesíti. 

 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tét, Kis-köz útfelújítási 

kivitelezési munkálatainak elvégzésével a Magyar Közút Kht. 9022 Gyır, 
Batthyány tér 8. sz. alatti kivitelezıt bízza meg, aki a munkát ÁFÁ-val 
5.707.440.- Ft (azaz: ötmillió-hétszázhétezer-négyszáznegyven forint) 
összegért, egy év jótállással, 2007. augusztus 24. határidıvel teljesíti. 

 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Szabó Ferenc 

Polgármester Urat a kivitelezıi szerzıdés megkötésére, annak aláírására. 
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
 
Jegyzıkönyvek, eredményhirdetési javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezik! 
 
 
 

� Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás szervezése 
(fogadóiroda létesítése). 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja; ezzel kapcsolatos leveleket, határozati javaslatot képviselıtársai 
megkapták. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
A lehetıség adott lenne, ha hozzájárulna a testület. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a határozati javaslat elfogadása tekintetében. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 107/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 

Pénzügyminiszter Úr a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás 
szervezésére olyan koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek keretén 
belül Tét város területén fogadóiroda mőködhet. 

 A képviselı-testület felkéri Szabó Ferenc Polgármester Urat, hogy jelen 
határozatot az APEH Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti 
Fıosztály címére (1051 Budapest, Sas u. 23.) küldje meg. 

 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Azonnal 
 
 
3101/2006., 4358/2007. számon iktatott levelek a jegyzıkönyv mellékletét 
képezik! 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatja képviselıtársait arról, hogy két vállalkozás indulását jelezték, de 
írásban még egyiket sem kapta meg. 
Csütörtökön délután jön Vay-Kinh Hua Úr, aki a Debrecen utca végén az elsı 
három telket vásárolná meg, és a három telken kacsasütı üzemet hozna létre. Ez 
kb. 30-50 fı foglalkoztatását jelenthetné. 
A következı három teleknek a megvásárlását a CBA Áruháztól jelezték, nagy 
területő bevásárló áruházat szeretnének ott megvalósítani. 
Mindkét vállalkozás megindításához szükséges, hogy a rendezési tervet 
módosítsák. Amennyiben itt lesz a két írásos megkeresés, akkor ezeket az 
anyagokat soron kívül beterjeszti a képviselı-testületnek. 
 
Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a rendezési tervben út szerepel a volt tsz. 
iroda területén, annak feloldása is a rendezési terv módosításának kérdése lesz. 
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� Fogászati rendelı (röntgen készülék). 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Közli, hogy a választ Papp László Úr megadta. 

 
� Sertéstelep. 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
A sertéstelep mőködésével kapcsolatban érvényben van – a Gyır-Moson-Sopron 
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat részérıl – egy engedély, amely 
engedély szerint ezt a tevékenységet eme formában végezhetik. Nagyon jól tudja 
azt, hogy ez nem jelent megoldást, és senkinek nem jelent olyan megnyugtató 
dolgot, amivel ezt ki lehetne védeni, hiszen a hígtrágya termıföldre történı 
kijuttatása elég kemény bőzhatással jár együtt. A héten, legkésıbb jövı héten 
mindenképpen szeretne leülni az AGROTÉT Kft. két vezetıjével ez ügyben. 
Megoldást a problémára a tervezett biogázerımő megépítése adhat. Addig is, azt 
már kérte, hogy jelezzék – a lakosság tájékoztatása céljából – a hígtrágya 
kihelyezésének idejét, továbbá azt is szeretné kérni tılük, hogyha nyomott 
levegı van, és a szél iránya éppen keményen nyugati, akkor lehetıleg ne 
végezzék ezt a tevékenységet. Gond, probléma, hogy ez nem egy napos munka. 
Az engedély szerint a hígtrágyát szikkadás után a talajba kell forgatni. 
 
Németh Pál Tét, Széchenyi u. 72/a. sz. alatti lakos: 
Amit nem csinál! Hozott aláírásokat. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Elkéri az aláírásokat, mert ezekkel szeretne érvelni. 
 
Németh Pál Tét, Széchenyi u. 72/a. sz. alatti lakos: 
Kapja az üzeneteket, hogy akinek nem tetszik, költözzön el Tétrıl. 
 
4503/2007. számon iktatott levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
� Piac (hátsó parkoló). 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ez egy régi probléma, egyszerően nem tudja a megoldást rá. 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Amint hallja, Gyırben újra nyit a piac. Valahogyan egy kicsit komfortosabbá 
kellene tenni, a pénzt vissza lehetne forgatni, két-három hónapon belül meg is 
térülne. 
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� Vízelvezetı árok rendbetétele (Fı u.). 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Folyamatban van az ügy. Ha lehetıség van, akkor a LANG-SZOLG Kft. rendbe 
teszi az árkot. 

 
� Gyógyszertárak, posta (szombati nyitva tartás). 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Mindkét gyógyszertár vállalkozás. Azt, hogy szombat délelıtt kinyissanak, tehát 
rendes nyitva tartásuk legyen, valószínőleg nem fogják vállalni. Amúgy is két 
nap – amikor az orvosok délután rendelnek – hosszabb ideig vannak nyitva. 
 
Sándor Gábor képviselı: 
Már ez sem mőködött. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Ígéretet tesz arra, hogy ez ügyben megkeresik ıket. 
 
A postával kapcsolatos képviselıi felvetésre; a posta igazgatójához fognak 
fordulni, mert nem igaz, hogy ez ügyben nem lehetne elıbbre lépni, s az 
épületnek a megjelenése azért valahol kívánnivalót hagy maga után. 

 
� Mátrix. 

 
Szabó Ferenc polgármester: 
Bízik benne, hogy ez egy elriasztó valami lenne. Próbálják meg, de elıtte 
kellene egy olyan felmérést végezni, hogy mikor vannak azok a legkritikusabb 
idıszakok, amikor célszerő ıket „bevetni”. 
Mennyi a díja? 
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
Ennek nincsen díja, maximum egy ebédet, vagy vacsorát kellene biztosítani. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A Megyei Védelmi Bizottság juttatott el hozzá egy levelet, amiben azt kéri, 
hogy a testületi ülésen dolgozzák fel a „Lokális idıjárás elırejelzési és riasztási 
rendszer” téma körét. Ismerteti a riasztások esetén használt veszélyességi szintek 
– elsı szint (sárga), második szint (narancs), harmadik szint (piros) – jelentését. 
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A tőzoltókat megkéri, hogy egymás elérhetıségét próbálják meg minél jobban 
megszervezni. 
 
1/32/2007. nyt. számú levél, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság anyaga a 
jegyzıkönyv mellékletét képezik! 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatást szeretne adni arról, hogy a Virág Veronika féle per nem záródott 
le, folytatódik tovább. Várhatóan szeptemberben lesz a következı forduló. 
Bizonyítási indítványt kell beterjeszteniük, hiszen Virág Veronika úgy 
nyilatkozott a bíróság elıtt, hogy ı szerette volna az idıseket itt tartani, tovább 
ápolni, gondoskodni róluk. 
 
3286/2007. ügysz. alatti levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Emlékeztet az 57/2007. (IV. 25.) Kt. határozatban foglaltakra. A mai napon 
érkezett levelében a kérelmezı – egészségügyi állapotára hivatkozva – azt kéri, 
hogy a vételárat 18 részletbe fizethesse ki. 
Javasolja képviselıtársainak, hogy a kérelmet utasítsák el. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Az 57/2007. (IV. 25.) Kt. határozatot kellene hatályában fenntartani. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 12 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 108/2007. (VII. 3.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 57/2007. (IV. 25.) 

határozatában foglaltakat nem módosítja, változatlanul hagyja. 
 A képviselı-testület felkéri Szabó Ferenc Polgármester Urat, hogy a 

döntésrıl a kérelmezıt értesítse. 
 Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
 Határidı: Értelem szerint 
 
394-9/2007. számon iktatott levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
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Boros Zoltán képviselı: 
Mindenki nagyon jól ismeri Fodor Pálné kollégáját. Ugyanakkor úgy tartja 
ildomosnak, hogy iskolájuk igazgató helyettesét bemutassa. Június 16-ától 
Fodor Pálné iskolájuk igazgató helyettese. 
 
 
Jegyzı asszonytól kérdezi; jelentett-e be valaki helikopteres permetezést Tét 
határában? Azért kérdezi, mert permeteztek, s errıl a méhészek nem kaptak 
értesítést. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Válasza; nem. 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
TV közvetítéssel kapcsolatban volt kérdése. Kamera, hogyan tovább? 
 
 

� TV közvetítés. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Jelen pillanatban forrást kell találni a kamerához. Jegyzı asszony részérıl van 
egy bejelentés, ami e-mailben, 2007. május 25-én érkezett. A levelet felolvassa. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Hivatkozik a 47/2007. (IV. 12.) Kt. határozatban foglaltakra. Van-e olyan joga a 
jegyzı asszonynak, hogy egy képviselı-testületi határozatot így megvétózzon? 
Patthelyzet van, mi történik ilyenkor? 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Nem kívánja megvétózni. Természetesen mindenkit mutathat a kamera, de róla 
nem készülhet felvétel. 
 
Dr. Kalmár János képviselı: 
A kamerával kapcsolatban; így nem lehet csinálni, egyszerően értékelhetetlen a 
felvétel. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Meg kell vizsgálni tudnak-e venni kamerát. 
 
 
E-mailben érkezett levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, a munkát. Egyéb hozzászólás, felvetés nem lévén a 
nyilvános ülést 1700 órakor bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Szabó Ferenc     Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester     jegyzı 
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Borsó László Tamás    Böröczki Kálmán 
képviselı      képviselı 


