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Szabó Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképes, 12 képviselı közül 10 képviselı megjelent, a 
Képviselı-testület határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. Böröczki Kálmán, 
Sándor Gábor képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen.  
Tájékoztatja képviselı társait a nyilvános testületi ülés javasolt napirendi pontjairól, 
szeretne a napirendi pontok közé még felvenni 1 napirendi pontot, a Gyır Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelmét, mely az új szakágazati 
besorolásokat tartalmazza.  
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 10/2009. (II. 02.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 

február 2.-ai nyilvános ülés napirendi pontjait, a Gyır Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelme napirendi ponttal 
kibıvítse. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Szeretném kérni, hogy a nyilvános ülés után tartsunk zárt ülést.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Rendben. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen, szavazást rendel el.  
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 11/2009. (II. 02.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 

február 2.-ai nyilvános ülés megtartása után zárt ülést tartsanak. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazásra bocsátom a kibıvített napirendi pontokkal és a zárt ülés megtartásával 
együtt elfogadjuk –e a napirendi pontokat? 
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 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 12/2009. (II. 02.) Kt. határozat 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 2.-ai nyilvános ülés 

napirendi pontjait az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:  
- „Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

kérelme”  
A nyilvános ülés lezárását követıen zárt ülést rendel el a Képviselı-testület. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
 
Nyilvános ülés napirendi pontjai: 

 
1) Tét II. sz. orvosi rendelıjének praxis jogának megtárgyalása, Dr. Rácz Zsolt 

bemutatása. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 

2) Tájékoztató a lejárt határidejő határozatokról. 
Elıadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 

3) Tét Város Önkormányzat 2009. évi tervezett költségvetésének fıbb 
irányszámai. 
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
 

4) Tájékoztató a civil szervezetek 2008. évi munkájáról.  
Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 

 
5) Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelme  

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
6) Egyebek. 

 
 

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
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1. TÉT II. SZ. ORVOSI RENDELİJÉNEK PRAXIS JOGÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA, DR. RÁCZ ZSOLT BEMUTATÁSA. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm a Képviselı-testületi ülésünkön Dr. Környei Miklós II. sz. 
Körzeti orvosunkat és Dr. Rácz Zsoltot. Átadom a szót Dr. Környei Miklósnak. 
Felkérem Környei doktor urat, szíveskedjék tájékoztatni bennünket!  
 
 
Dr. Környei Miklós Tét Város II. sz. Körzeti orvos: 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzı Asszony, Képviselı Asszony és Képviselı Urak! 
Köszönöm a szót, mindenki elıtt ismert, hogy 4 éve Gyırújfalun építkeztem, azóta 
onnan látom el a körzetemet, onnan járok ide. Addig, amíg nem találtam egy ideális 
embert, hogy átadjam a betegeket, addig nem gondolkodtam a praxis eladásában. Dr. 
Rácz Zsolt személyében megtaláltam a számomra megfelelı embert és jó szívvel 
átadom a betegeimet a fiatal kollegának. Dunaszeg, Dunaszentlászló, Dunaszentpál, 
Gyırladamér községek háziorvosi praxisára pályázom, 2009. áprilisától tölthetı be ott 
az állás. El kell, hogy mondjam a mai törvények a praxisváltásra nem alkalmasak, csak 
azt a lehetıséget szabályozzák le, ha egy kollega nyugdíjba vonul. A háziorvos 
rendelkezik a praxisjoggal és ı kereshet maga helyett orvost, akinek átadja, eladja a 
praxisát, de az önkormányzat beleegyezése kell. Kerestem utódot és találtam. İ olyan 
kollega, akire jó szívvel rá merem bízni a betegeimet, Magyarországon végezte az 
egyetemet, szakorvosi képesítését is megszerezte, mint háziorvos és le szeretne 
telepedni Téten. Fogadják bizalommal, mert nem mindegy, hogy egy fiatal embert kap 
a város, vagy egy kiégett orvost, akinek már csak a pénz számít! Agilis fiatalember 
kérem, fogadják szeretettel, segítsék munkájában! Megköszönöm a téti polgárok 
eddigi bizalmát! Átadom a szót kollegámnak, hogy megtartsa a bemutatkozó beszédét. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Felkérem Dr. Rácz Zsoltot, szíveskedjék bemutatóját megtartani!  
 
 
Dr. Rácz Zsolt: 
Köszönöm a szót, Dr. Rácz Zsoltnak hívnak, 2006.-ban végeztem a budapesti 
Semmelweis Egyetemen, utána a rezidensképzésemet a családorvosi tanszéken 
folytattam, 3 éves gyakorlat. Szerettem volna egy kisvárosba letelepedni, ott 
praktizálni, mint háziorvos, akkor találkoztam Környei doktor úr hirdetésével, 
felvettük a kapcsolatot és kölcsönös bizalom alakult ki közöttünk! Hogyan képzelem a 
munkámat? Frissen végzett orvosként ismerem a legmodernebb gyógyászati 
módszereket, technikákat, amiket használnék is! Úgy gondolom, hogy az emberek 
egészséges életre való nevelése a cél és ez a háziorvosi orvoslásban befolyásolható a 
legjobban. A megelızı szemléletet tartom fontosnak és ezt szeretném a munkám során 
is alkalmazni! Átvenni egy mőködı praxist tudom nagyon nagy felelısség, remélem a 
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kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat létrejön, a betegek és köztem. Mindenképpen 
téti, helyi asszisztenst szeretnék alkalmazni. Feleségem is orvos, Gyırbe kapott 
munkahelyet, mint aneszteziológus. Mindenképpen szeretnénk Téten letelepedni és 
családot alapítani. Szeretném elnyerni a Képviselı-testület bizalmát. Célom, hogy 
létrejöhessen a zökkenımentes váltás, és az ellátás folyamatossága biztosítva legyen.  
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Tisztelettel köszöntöm Önöket!  
Elıször Környei doktor úrhoz szeretnék egy-két szót szólni. Igen, szóbeszéd volt, hogy 
elmegy, sokféle hír keringett a városban, hát most már biztos, itt a praxisváltás! 
Üdvözlöm, én is Dr. Rácz Zsoltot, amikor elolvastam az Ön pályázatát, 3 ok miatt is 
örültem Önnek. Az elsı az, hogy fiatal, itthon marad, nem megy ki külföldre, 
becsülendı! A másik, hogy tényleg áll magában a felújított lakás nincs kihasználva, 
örülök, hogy ez a problémánk is megoldódik. Helyi asszisztenst keres, ezt is jónak 
tartom, mert olyan ember kell, aki ismeri az itteni embereket. Mint Képviselı kérem, 
hogy ha tényleg úgy alakul és Ön kerül ide, a vezetékes telefont állítsa vissza, mert az 
idısebb emberek nem szeretnek mobilt hívni és nehéz is nekik! Azon a vezetékes 
vonalon ne múljon az emberek biztonságérzete! Tét kis város, de igazából község azt 
tanácsolom, hogy ha már meghallgatja az embereket, egy-két jó szót szól nekik az már 
fél siker, fél gyógyulás! Az embereknek jól esik, ha meghallgatják a panaszaikat, 
ismerem a téti lakosokat a kedves szó az odafigyelés fél siker! Ha ön nyeri el a praxis 
jog megvételét, akkor az itteni munkájához sok sikert és kitartást kívánok! 
 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Én is örömmel fogadom a doktor urat, egy dolgot szeretnék kérdezni. A hétvégi 
ügyelet jelenleg nálunk nincs megoldva, de igény volna rá. Hajlandó lenne –e vállalni 
az ügyeletet, akár hétvégén is? 
 
 
Dr. Rácz Zsolt: 
Természetesen! 
 
 
Bakos Gábor képviselı: 
Ön is ismeri a vidéki, kisvárosi életet, hiszen Debrecenben született, ismerheti, hogy 
más típusúak a városi és falusi betegek! Kívánok sok sikert a munkájához! 
 
 
Horváth Magdolna jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
Nem ismerem sajnos a doktor úr önéletrajzát, de nagyon örülök, hogy itt szeretne 
letelepedni! Korban lehetne itt többünk gyereke is, de a fiatalsága remélem elınyére 
válik! Szeretném azt megerısíteni, és nagyon örülök, hogy helyi asszisztenciát 
szeretne alkalmazni, egy háziorvosnak nagyon fontos, hogy ki az asszisztense. Itt 
szeretném megragadni a lehetıséget és nemcsak a Környei doktor úr munkáját, hanem 
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a Gerti és a Marika munkáját is meg szeretném köszönni! Biztos lesznek megingások, 
hogy jó helyre jött e, felteszi majd magának a kérdést én most mondom tessék majd 
erre emlékezni, hogy igen, jó helyre jött! A tétiek mindig megbecsülték az orvosukat, 
remélem, ha nyugdíjba vonul Tétrıl, eszébe jutnak az én szavaim! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Azt szeretném még kérni, hogy délután 16 óráig van ügyelet! Kérem, hogy legyen 
elérhetı addig!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A bemutatkozás szerintem jól sikerült, gratulálok, a többi teendı az lesz, hogy Környei 
doktor úrtól kapunk egy lemondó nyilatkozatot, és utána megtörténhet a szerzıdés 
megkötése. A lakás belsı felújítása természetesen, ahogy megbeszéltük kialakítjuk. 
Környei doktor úrnak megköszönöm az eddigi munkáját, kívánok neki sok sikert a 
leendı munkahelyén!  
A tájékoztatókról érdemi határozatot nem kell hozni.  
 
 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOKRÓL. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Következı napirendi pontunk a lejárt határidejő határozatokról tájékoztató, Képviselı 
társaim írásban megkapták az elıterjesztést, kérdezem, hogy lenne –e ehhez 
kapcsolódóan kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 13/2009. (II. 02.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatokról 
szóló tájékoztatót elfogadja.  
Felelıs: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: Értelem szerint.  
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3. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FİBB IRÁNYSZÁMAI. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Képviselı társaim írásban megkapták az elıterjesztést, szóbeli kiegészítést kíván –e 
tenni Jegyzı Asszony? 
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Köszönöm nem. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Tájékoztatásul annyit hadd mondjak el a vendégeinknek, hogy 2008. évben az 
önkormányzat összes bevétele 737 825 E Ft. volt, a kiadás 773 703 E Ft volt, 35 878 E 
Ft-os hiánnyal zárhattunk. Ez a szám 2009. –es évben a bevétel kevesebb, 700 633 E 
Ft és a kiadási oldal több, 775 957 E Ft, tehát a hiány is nagyobb, 75 354 E Ft. Az 
ország jelenlegi helyzetét mindenki ismeri a híradásokból, beszéltem más 
önkormányzatok vezetıivel, mindenhol kb. 10 %-os gazdasági hiány jelenik meg az 
elsı olvasatokban. A Közmeghallgatáson várjuk a javaslatokat, ötleteket, mit mire 
költsünk, és olyan költségvetést tudjunk összeállítani, ami tartható legyen és a kötelezı 
feladatokat tudjuk vállalni!  
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Azt szeretném elmondani, hogy a Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı Bizottság nem 
tárgyalta ezt a költségvetési tervezette én is csütörtökön kaptam meg, mint Képviselı-
társaim. Néhány gondolatot azért szeretnék elmondani. Olvastam a költségvetést és 
nem látom belıle, hogy olyan nagy baj lenne! Kb. 70 milliós hiánnyal indulunk, de 
tudom, hogy a tavalyi tárgyalásoknál is az elsı körben ennyi volt a hiány és tudtunk 
belıle faragni! Nem látom a takarékoskodást! Hol csökkentettünk, mit csökkentettünk, 
nem látom ebbıl az ?! A kiadások oldalán van mit csökkenteni! Mire gondolok, óriási 
a KKÁMK-nál a túlóra díj, 10 millió Ft! Nem tudok emellé a költségvetés mellé úgy 
odaállni, hogy nem látom rajta a takarékosságot, spórolást! Elszomorító az is, hogy 
egy város a 700 milliós költségvetésébıl 4 milliós felújítást tervez be, elfogadhatatlan! 
Arra kérem, hogy részletesen, kimutatásokkal, táblázatokkal, felhívva a figyelmünket, 
hogy hol spórolunk készítsék elı az illetékesek a Pénzügyi – Gazdasági Ellenırzı 
Bizottságnak az ülésére! Igazgató úrtól kérem a tagiskola szerinti megosztásokat, 
részletes kimutatásokat! Szépen kérem legyen rendesen részletesen elıkészítve, 
lássam, mit mire költünk, mennyit, mert ezt ebbıl az elıterjesztésbıl nem látom! 
Hol van a Csíkszenttamási kapcsolatra szánt pénz, a hangosítás, a hulladékkezelés, 
ezek mibıl valósulnak meg? Sokkal több konténerre lesz szükségünk, mibıl? A 
városnap utáni takarítást is vállaltuk! Mibıl fogjuk megvalósítani?! Ezek az én 
gondolataim, az én érzéseim! Természetesen ne a beruházások, pályázatok kárára 
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fordítsunk többet a felújításokra, de akkor is igen kevés! A másik, ami bánt, hogy itt 
lesz a Közmeghallgatás szerdán, mit tudunk mondani az embereknek, mit csináltunk 
2008.-ban mit valósítottunk meg? 2008. sajnos nem Tét városának dicsıséges fejezete, 
mondhatjuk, hogy semmi nem sikerült! Sajnos elgondolkodtam és semmi más nem jut 
eszembe, mint a Széchenyi utcai járdafelújítás! Nem sikerült a hulladék, a biogáz áll, 
nem tudom mi van vele! Sok problémát csak görgetünk magunk elıtt, megoldásokat 
nem találunk soha! Az útjaink állapota katasztrofális! A fogorvosi rendelı elıtt kis 
Balaton van, akkora a tócsa! A Fı utca is tele van kátyúkkal! Az én érzésem szerint 
visszafejlıdtünk a nagyközségi színvonalra, hiába nyertük el a városi rangot! Meg 
merem kockáztatni, lehet még a nagyközségi színvonalat sem ütjük meg! Más kisebb 
települések sokkal szebbek, rendezettebbek! Az utcatábláink állapota katasztrofális, 
hirdetıtábláinkról nem is beszélve! Ismét kérdezem, várom a válaszokat, mit tudunk 
felmutatni? Mert a CBA nem a mi érdemünk, megépítette a vállalkozó! Ezt a 
költségvetést így, jó lélekkel nem tudom támogatni! Ehhez a költségvetéshez most úgy 
kell hozzányúlnunk, hogy 2010 elején fel tudjunk mutatni valamit! A 24. órában van a 
város, vissza kell húznunk, meg kell menteni! De ezekkel a sarokszámokkal nem 
tudom támogatni a költségvetést! Ezek az elsı gondolataim, ezek az én érzéseim! 
Sajnos semmi más nem jut eszembe, de várom azokat, hogy mik valósultak még meg?  
 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı:  
Tisztelt Képviselık, tisztelt lakosság! A hiányunk nem mőködési célú hiány, hanem 
fejlesztési 70 m Ft, ami sajnos a hitelfelvételi kapacitásunkat is meghaladja. 
Elsısorban azt mondom, hogy feltétlenül fontosak, szükségesek a beruházások, ezért 
nagyon fontos, hogy a pályázati forrásainkat tartalékoljuk és megtartsuk! Ezért a 
költségvetésben benn kell tartani kb. 40 millió Ft-ot a pályázati önrészekhez! A 
felújításra is tudom, hogy kevés van betervezve, de bízva a pályázatok sikerébe az új 
épületekkel megszőnnek a felújítási problémáink! A jelenlegi gazdasági helyzet a 
világban, az országban sajnos igen nagy befolyással van az önkormányzatok 
mőködésére is. Egyetértek a Képviselı asszonnyal, hogy a felújítások terén bizony 
nagyon kevés az a 4 millió forint, de ez az egyeztetés még folyamatban van. Már több 
egyeztetést folytattunk a KKÁMK-val a helyi pénzügyes kollegákkal, minden 
javaslatot megvizsgálunk, átdolgozzuk a költségvetést! A KKÁMK-nak csütörtökön 
küldtem egy levelet, hogy juttassa el hozzám a részletes kimutatásokat, mit mire 
költenének, menyit fordítanak túlórára, milyen túlóra az, részletesen intézményenként! 
Szakértıi véleményt is kértem a költségvetéshez, hogy a pályázható összegek mire 
használhatók fel, ott azt az álláspontot adták, hogy természetesen felhasználható 
személyi juttatásokra is, így reméljük, csökkenteni tudjuk a bérek kifizetését! Én is 
mindenki segítségét szeretném kérni és várom a javaslatokat a kiadások csökkentésére, 
a hiány kompenzálására.  
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A KKÁMK költségvetéséhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy igaz, hogy hatalmas 
számok röpködnek, de itt nem csak Tétrıl van szó, hanem Mórichida iskola, 
Gyırszemere iskola és óvoda és Rábacsécsény iskola és Tét iskola, óvoda, bölcsıde, 
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mővelıdési ház, könyvtár, múzeum, a tagiskolák is benn vannak ebbe a 
költségvetésbe! Itt a vertikum sokkal nagyobb, azért röpködnek ilyen nagy számok! 
Amit a kolleganım kifogásolt a helyettesítési díj magas, pont ıneki kellene tudni, 
hogy a szomorú esemény miatt, sajnálatos módon év közben kellett megoldanom 
eltávozott kolleganınk helyettesítését, ez túlórával jár! Ugyanakkor ez nem csak a téti 
iskola helyettesítési és túlórája, hanem az összes tagintézményé is! Mindenhol csökken 
a támogatás, kistérségi, városi vagy intézményi szinten! A központi támogatások 
csökkentek, részletesen megcsináljuk a kimutatásokat, folyamatban vannak és 
megmutatjuk bármikor, hogy hol spórolunk, hol húzzuk meg a nadrágszíjat!  
 
 
Nagy Ottó László képviselı: 
Nem szeretem ezt a szót és nem szeretek erre hivatkozni mindig, de válság van! És ezt 
sajnos már a saját bırünkön érezzük, ez tény! Elvesznek a munkahelyek! Van olyan 
létezı pályázat, a kormány írta ki, hogy az elbocsátásra kerülhetı embereknek, a 
bérüknek az 50-70 %-át átvállalja. Sajnos erre az önkormányzatoknak nem segít, ez 
nekünk nem jelent segítséget! Itt nem lehet embereket elbocsátani! Úgy gondolom, 
csak a személyi juttatásoknál lehet spórolni. Az összes intézményben, a Képviselı 
testületben, a polgármesteri hivatalnál, mindenhol kell megszorításokat véghez vinni! 
Ahol én látok lehetıséget, az egyértelmően az, hogy a személyi juttatások és 
járulékoknál, csak ott lehet csökkenetni! Beszéltem önkormányzatokkal és bizony a 
legtöbb helyen, sajnos az étkezési hozzájárulást megszüntették! Év végén, ha marad rá 
pénz, akkor egybe kifizetik, de addig visszatartják! Ez is egy lehetıség a sok közül! A 
pótlékok, amiket az igazgató úr mondott, meg kell vizsgálni, kinek mi jár, mit muszáj 
adni és mit nem! Amit muszáj adni, én csak azt adnám. Már mondtam régebben is, de 
tényleg meg kéne fontolnunk, hogy az iskola mőködtetését adjuk át a Kistérségnek! 
Tudom, ez sem népszerő döntés lenne, lehet nem is mőködne, de megvizsgálni meg 
lehetne! Ennek megvannak a formái, sokkal gazdaságosabban mőködhetne, nagyon jó 
törvények vannak erre vonatkozóan! Nemcsak 2009-en kell gondolkodnunk, a jövıt 
kell építenünk! Ha átadnánk, megoldódna a problémánk! 2009-ben nem a jövıt kell 
építeni, hanem túl kell élni! Bár a beruházásokat mindenképpen meg kell lépni, ha 
nyernek a pályázatok! Churchill mondta, hogy aki a válságot túléli, az erısebben kerül 
ki! Ha mi túlélünk, megerısödik a város, az intézményeink, erre kell hajtanunk, hogy 
túléljük a válságot!  
 
 
Ackermann László képviselı: 
Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, egy mondatot szeretnék kiragadni a 
beszámolóból: „A 2009. évi költségvetés összeállítása a korábbi évekhez viszonyítva 
nehezebb feladat”. Csak azt szeretném mondani, hogy eddig is nehéz volt, de idén még 
sokkal nehezebb! Mindenkinek, így nekem is a város fejlıdése a legfontosabb! A 
hiányról annyit szeretnék mondani, hogy 70 millió Ft, az igaz, de 40 millió forintot 
félre teszünk a pályázatokra és így máris szinte kevesebb a hiány! De nagyon fontos, 
hogy a pályázatainkhoz kell ragaszkodni! Kultúrház kell, nem szabad lemondani róla, 
de nem a Képviselı-testületen múlt a dolog, hogy nem nyert a pályázat! Úgy ahogy az 
iskola sem a mi hibánk, az egészségcentrum sem! És ami a legfontosabb a 
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Hulladékudvar ügye sem rajtunk múlott! Az Egészségház pályázatra 20 millió Ft-ot 
kell tartalékolni. A Kistérség jó dolog, de nekünk Tétnek kellenek a pályázatok a 
beruházások, nem várhatunk a Kistérségtıl mindent! Az óvodát sem szabad elfelejteni, 
mert az iskola bent van a nagy pályázatok között, de az ovira is kell fordítanunk pénzt! 
A tetıszigetelést, tetıcserét véghez kell vinni, és 2 csoportot kell kialakítani a 
bölcsödének is! Az INO és a csecsemıgondozó is tudom, hogy nagyon rossz 
állapotban van, de ezekre most ráköltenénk a pénzt, és utána megvalósulna a 
Járóbetegellátó Központ, és felesleges pénzkidobás lenne a felújítás! Ezért igen meg 
kell gondolni, hogy mire költjük a pénzt, mert ezek is fontos dolgok, de vannak 
véleményem szerint fontosabbak és én már tavaly is azt mondtam, hogy inkább 
fogadjuk el nagyobb hiánnyal a költségvetést, de a pályázatokról ne mondjunk le! Ezt 
idén is tartom! A pályázatokban bízom, tudom, hogy március 15-e után lesznek ezek 
kiírva!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Az egész költségvetésbıl a 775 millió forintból, 441 millió forint a KKÁMK 
intézményé! Ezt szeretném elıször is tisztázni! Nagyon sok mindent csak 
augusztusban tudtunk meg, hogy nyert vagy nem a pályázat! A Járóbeteg Központ 
pályázatot benyújtottuk, augusztusban kijött az eredmény, de szeptember 15-én már 
hívattak a Minisztériumba, hogy ki lesz újra írva a pályázat szeptember 15.-vel, 
nyújtsuk be! Biztosra mentünk a 7. éve futó pályázatunkkal, az iskola pályázattal, de 
ismét forráshiány miatt elutasították! A pályázati pénzeket nem költöttük el, azok 
megvannak és azokhoz nem is lenne szabad nyúlnunk, mind pénzmaradványban 
megvan, ott van a költségvetésünkben! A Városrehabilitációs pályázatunk is 
sikeresebb lett volna, ha a vállalkozóinkat sikerülne rábeszélni, hogy társuljanak! 
Sajnos az volt a kiírásban az elvárás, hogy a magántıke jelenjen meg a pályázatban! 
De mindenki érdektelen, nem kívánnak semmiben sem részt venni! A 3 pályázatot ha 
összeadjuk, kb. 2 milliárdos befektetések, és az ezekhez szükséges önrészünk megvan, 
elkülönítetten kezeljük a pénzt a számlánkon! Ha ezt a pénz elköltöttük volna 
akármire, akkor lettünk volna pazarlók, ha egy megnyert pályázatot kellett volna 
visszautasítanunk, akkor lett volna igazán nagy probléma! A mai helyzetben nem elég 
azt mondani egy testületi határozattal, hogy az önrész rendelkezésünkre áll, annak a 
pénznek a költségvetési számlán elkülönítetten kell lenni, úgy kell kezelni! Amint ezt 
a pénzt elköltjük, úgy elveszik az a lehetıségünk, hogy pályázhassunk! Minden 
pályázatot meg lehet és meg kell ismételnünk!  
 
 
Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos kér és kap szót:  
Mi igaz abból a hírbıl, amit a Kisalföldben lehetett olvasni, hogy a Sokoró Kft. 
ügyvezetı igazgatója úgy nyilatkozott, hogy ha Tét Város Önkormányzata engedett 
volna az iparőzési adóból, akkor megmaradhattak volna a munkahelyek! Azt is 
mondta, hogy nem többet, mint 0,5 %-ot kellett volna engedni, és nem lett volna 
semmi baj! Mennyi pénz az a 0,5 %, hogy megmenthette volna több száz ember 
munkahelyét?  
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Szabó Ferenc polgármester:  
Igen, én már egyeztettem az igazgató úrral, hogy hogy gondolta ezt a kijelentést és 
tisztáztuk a helyzetet. Ha nincs megrendelés, a cégnek, nincs hova beszállítson, akkor 
nincs munka, nincs munkahely, sajnos ez ennyire egyszerő. Az autógyárak állnak le 
folyamatosan, nincs megrendelése a Sokorónak, ezért nem tudta alkalmazni tovább az 
embereket! A 0,5 %, semmit nem jelent! Megpróbáltunk a Sokoró Kft.-vel közös 
megoldást találni, egyeztettem a KOMSZOL vezetıjével és azt mondta, hogy 40 fıt 
felvesz, külföldi munka után is próbálunk keresni! A katonaság is jelentkezett, aki a 
17-47 éves korú fiatal embereket tud alkalmazni, mint szerzıdéses katona! Az igazi 
segítség szerintem az, hogy próbálunk közösen gondolkodni a Sokoró Kft.-vel és a 
rászoruló embereknek munkát keresni! Az iparőzési adóról annyit szeretnék mondani, 
hogy mi évek óta nem emeltük, 1,7 %-os, míg más önkormányzatoknál sokkal 
magasabb! Képviselı Asszonynak szeretnék válaszolni arra, hogy a fejlesztések nem 
valósultak meg! Szerintem nem a képviselı-testületen múlott egyik fejlesztés sem!  
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Én is azt szeretném mondani, hogy Téten 1,7 % az iparőzési adó, míg például 
Fertıszentmiklóson most módosították 2 %-ról 1,95 %-ra! Évek óta nem emeltünk 
ezen az adón! A fejlesztések elmaradása nem az önkormányzaton, a Képviselı-testület 
bármelyik tagján múlott volna! A biogáz üzem a magas gabonaárak miatt nem valósult 
meg, eddig, nem mondanám, hogy elúszott, jelenleg nem valósult meg! De ha úgy 
alakul a helyzet, akkor természetesen vállalják! A hulladékátrakó ügye, a 
hulladékudvar megépülése sem a Képviselı-testületen múlott! 
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Steszli Tibor tanár úr mondta a Karácsonyi koncerten, hogy : „Elég a dumából, 
cselekedni kellene!” Az ország helyzetére értette és levetítve, ránk értette, hogy végre, 
csináljunk már valamit! Tudom, hogy több intézmény, több iskolát tartalmaz a 
KKÁMK, de azért kértem, hogy részletesen átnézhessük! Tudom, hogy félre vannak 
rakva a pénzek a pályázatokra, tudom, hogy 2009. válság van, de 2008.-ban nem volt 
válság! Ezért nem hivatkozhatunk a válságra a 2008-as évben! Annak idején 
tolmácsoltam a Képviselı-testület felé, hogy rossz az óvodának a tetıszerkezete, azt 
kaptam akkor válasznak, hogy ha nem nyer az iskola pályázat, akkor semmi gond, 
abból a pénzbıl megcsináljuk a felújítást! Nem nyert a pályázat, felújítás sem lett! 
Elfogyott a pénz is! Mindig mindent csak tervezünk, de semmi nem valósul meg! 
Tartalékolunk, várunk, hogy bejöjjenek a pályázatok, de a pici dolgokkal is kellene 
foglalkoznunk, arra is kellene költenünk! Ilyen például az óvoda tetıszerkezetének 
felújítása, ami szintén nagyon fontos, hogy megvalósuljon! A padkák a hirdetıtáblák, 
mind-mind megoldatlan probléma! Már régóta mondogatom a rendırırs helyzetét, mi 
van vele? Ott az épület megoldatlanul, ön már két éve ígéri, hogy rendezzük a 
tulajdoni viszonyokat, aztán lehet értékesíteni vagy bérbe adni! Évek óta mindig toljuk 
a problémákat! Már mindent eladtunk, ott a rendırállomás! A Debrecen utcai telkeket 
is ismét lehet értékesíteni! Elvárjuk a Parlamenti képviselıktıl, hogy mondjanak le a 
tiszteletdíjukról, most javaslom a Képviselı uraknak, hogy most nagyon nehéz a 
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helyzet, a Képviselı-testület most mondjon le a tiszteletdíjáról, de ne a nagy kalapba 
menjen a pénz, hanem csak fejlesztési célra, felújításra mehetne ez a pénz! 4 
javaslatom van, amiket szem elıtt kell tartani a 2009.-es évi költségvetés tervezésénél. 
Az elsı az, hogy rendezzük a Gyıri úton lévı Rendırállomás helyzetét, tudjuk 
értékesíteni vagy bérbe adni. A második javaslatom, a Képviselı-testület mondjon le a 
tiszteletdíjáról, de csak fejlesztési célra! A harmadik, meg kell nézni, hogy ki mennyit 
kap költségtérítésre és minimalizálni ezt a kiadást! Azzal sem értek egyet, hogy 
szüntessük meg az étkezési hozzájárulást! Elég munkahely szőnt meg Téten, mi ne 
arra játszunk, ne szőnjön meg munkahely, ne kelljen senkit sem elküldenünk! 
Mindenkinek le kell mondani valamirıl! Ez a negyedik meglátásom, hogy ne abba 
gondolkodjunk, hogy küldjünk el dolgozót, sem tanárt, sem polgármesteri hivatali 
alkalmazottat, ne az étkezési csekket vegyük el, mert bizony felértékelıdött a mai 
világban az étkezési csekk! Ez az én véleményem, de remélem többen is így 
gondoljuk! Sok dolog nem pénzen múlik, a városképpel pénz nélkül is lehet 
foglalkozni! Fel kell szólítani a boltokat, hogy rakják rendbe a maguk elıtti 
területeket! Azt látom, hogy a város megállt, nincs fejlıdés! Elszomorító a helyzet!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönöm, véleményem szerint a költségvetési témát a közmeghallgatáson folytatjuk! 
 
 
 
4. TÁJÉKOZTATÓ A CIVIL SZERVEZETEK 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL.  
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Képviselı társaim írásban megkapták a civil szervezetek beszámolóit, kérdés, 
hozzászólás? Kérdezem, hogy mindenki eleget tett-e elszámoltak-e az egyesületek?  
 
 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı: 
Igen, minden számla megérkezett le van főzve a gazdaságiban, aki szeretné, ott 
megtekinthet a pontos elszámolást!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Játszóház, elszámolt, rendben van? 
 
 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı: 
Igen.  
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Szabó Ferenc polgármester:  
„Együtt Egymásért” Egyedül Élı Nık és Nyugdíjas Klub Egyesület, kérdezem 
Horváth Magdolnát az egyesület vezetıjét, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
 
Horváth Magdolna „Együtt Egymásért” Egyedül Élı Nık és Nyugdíjas Klub 
Egyesület vezetıje: 
Igen szeretnék egy-két szót szólni, hogy tendenciaként mutatkozik, hogy Tétrıl 
elszármazott gyıri lakosok jönnek vissza, csatlakoznak hozzánk ezzel keresve a téti 
gyökereiket, ismerıseiket. Nagyon jól érzik magukat ismét köztünk! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönjük, „Sokoróaljai Segítı Kéz Közhasznú Egyesület” Boros Zoltánné vezetı, 
kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
 
Boros Zoltánné Sokoróaljai „Segítı Kéz” Közhasznú Egyesület vezetıje: 
Köszönöm, nem szeretnék.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni az egyesület 
vezetıje, Vargáné Bandi Mária?  
 
Vargáné Bandi Mária Magyar Vöröskereszt Téti Szervezetének vezetıje: 
Nem köszönöm.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
„Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni az 
egyesület vezetıje, Balassa Dezsıné?  
 
 
Balassa Dezsıné „Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub vezetıje: 
Igen, köszönöm. Egy-két dolog kimaradt a beszámolóból, azt szeretném elmondani. 
Régi emlékeink, év végi számvetéseink. Ismét eltelt egy esztendı, itt van a számvetés 
ideje, benyújtottuk az év végi írásbeli beszámolónkat. A beszámolóból kimaradt, a 
jeles ünnepeken, a helyi rendezvényeken való részvételünk. Anyák napi, Idısek napi, 
Karácsonyi rendezvényeinken való részételünk. A múzeumi kiállításokat is 
rendszeresen látogatjuk. Az Idısek Világnapja alkalmából a Budapesti Kongresszusi 
Központba is kaptunk meghívást október 3.-ra, amin részt vettünk! A megyei 
nyugdíjas-szövetség az idısek világnapja alkalmából Gyırben a Richter – teremben 
tartott koncertet, amin szintén részt vettünk! A beteglátogatás folyamatos, egész 
évben. Köszönöm, hogy meghallgattak és kérem a nyugdíjasklub nevében a 
Képviselı-testületet, hogy a 2009-es évben is a lehetıségekhez mérten támogassanak 
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minket. A rendezvényeinkre a jövıben is hívjuk és várjuk a jelenlévıket! A 
munkájukhoz további sok sikert és erıt, egészséget kívánunk!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönjük a tájékoztatást, Téti Hagyományırzı Egyesület, Köszönetet mondunk azért 
az anyagért, amit összegyőjtöttek, ha most nem lett volna összegyőjtve, lehet soha 
többé nem került volna rá sor. Kíván –e szóbeli kiegészítést tenni az egyesület 
vezetıje, Dr. Brandhuber Ferencné?  
 
 
Dr. Brandhuber Ferencné Téti Hagyományırzı Egyesület vezetıje: 
Igen, köszönjük a Képviselı-testület anyagi segítségét, sajnos nekünk is gondjaink 
vannak az összegyőjtött anyag kiadásával, mert szeretnénk megjelentetni az általunk 
összegyőjtött anyagokat. Ahogy anyagi forrásaink engedik, elıször csak részletekbe. 
Mert amíg nem jut el az emberekhez, addig holt anyag! A kiállításaink folyamatosan 
megújulnak, új és új kiállításokat szervezünk, ahova minden jelenlévıt szeretettel 
várunk. Minden évben nem lehet nagyokat alkotni, de azért én ok sikert kívánok a 
további munkájukhoz és köszönjük az eddigi segítségüket. Én is azt javasolom, hogy 
az apróságokra is fordítsanak pénzt, gondolok az útjelzı táblákra.  
 
 
Kováts Zsuzsanna Téti Hagyományırzı Egyesület: 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselı testület! Elıször azt láttuk, hogy nem 
tudunk elszámolni a kapott pénzzel, de a végén mégis sikerült! Igen a pénz az sajnos 
nagyúr, de sikerült elszámolnunk a kapott pénzzel és maradt is 100 E Ft-unk, amivel 
már el tudunk menni a nyomdába és valamit biztos sikerül több példányban 
kiadatnunk. 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Köszönjük a tájékoztatást, Karsay Sándor Alapítvány, kíván –e szóbeli kiegészítést 
tenni az egyesület vezetıje, Kováts Zsuzsanna?  
 
 
Kováts Zsuzsanna Karsay Sándor Alapítvány vezetıje: 
Köszönöm nem.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Hagyományırzı Kézmőves Szakkör, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni a szakkör 
vezetıje, Langné Balázs Ilona?  
 
 
Langné Balázs Ilona Hagyományırzı Kézmőves Szakkör vezetıje: 
Köszönöm nem.  
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Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület vezetıje, Steszli Tibor, kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni? Ragyogó év után van a zenekar, két külföldi szereplés és májustól 
kezdıdnek a fellépések szinte nem volt egy olyan hétvége sem, mikor nem kellett 
volna menni az egyesületi tagoknak! További sok sikert! 
 
 
Steszli Tibor Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület vezetıje: 
Köszönöm nem.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Tét Város Tőzoltó Egyesület vezetıje, Varga Miklós Zsolt, kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni? Gratulálok a nyertes pályázataitokhoz, sok sikert a munkátokhoz!  
 
 
Varga Miklós Zsolt Tét Város Tőzoltó Egyesület vezetıje: 
Köszönöm nem.  
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja, elszámolás megtörtént?  
 
 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı: 
Igen, rendben van. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Hajnalcsillag Dalkör Egyesület vezetıje, Kereszt Kálmán, kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni? Elmúlt már két éves a Dalkör, dicséretes értékelést kapott a Dalkör, 
gratulálok!  
 
 
Kereszt Kálmán Téti Hajnalcsillag Dalkör Egyesület vezetıje: 
Köszönöm, nem.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Kézilabda Sport Egyesület vezetıje, Bakos Gábor, kíván –e szóbeli kiegészítést 
tenni? 
 
 
Bakos Gábor Téti Kézilabda Sport Egyesület vezetıje: 
Igen, sajnos én nem jó híreket szeretnék megosztani a jelenlévıkkel. A beszámoló 
készítésekor nem volt biztos, de azóta sajnos véglegesen feloszlott a nıi kézilabda 
csapat. 4 éve alakult a nıi csapat, a problémát abban látom, hogy sajnos nem jöttek 
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fiatalok, hogy játszanak. Nem érdekli a fiatalokat a sport! Jó edzık kezében 
tanulhattak, edzhettek! Nagyon sok munka volt benne és sajnos mind hiába! Jelenleg 
még a férfi kézilabda megvan, de ott is a legfiatalabb tag 19 éves, és nincs utánpótlás! 
Nem merek jósolni, de ott is megfigyelhetı ez a tendencia! Próbálkoztunk eddig is 
minél több fiatalt bevonni, de nem érdeklıdnek!  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Sajnálattal hallom, azért kívánok kitartást az egyesületi munkához és bízom benne, 
hogy a fiatalok meglátják a jó lehetıséget a kézilabdában és csatlakoznak!  
Diabetes Klub, egy különleges klubról van szó, nagyon fontos felvilágosító 
tevékenységet végeznek. Kérdezem a klubvezetıt, Nagy Bélát kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni?  
 
 
Nagy Béla Diabetes Klub vezetıje: 
Igen, talán csak annyit, hogy sajnos nagyon kevesen vagyunk, pedig tudjuk, hogy 
Téten sokkal több cukorbeteg van és sajnos sok közte a fiatal! Csak akkor keresnek 
már meg minket, mikor nagyobb a baj, pedig, ha idıben eljönnének, akkor tudnánk 
nekik idıben segíteni! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Polgárır Egyesület, vezetıje Kereszt Kálmán, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
 
Kereszt Kálmán Téti Polgárır Egyesület vezetıje: 
Mindenkinek a rendelkezésére állunk továbbra is temetésekkor, lakodalmakkor, 
rendezvényekkor, bármilyen probléma van, lett autónk egy öreg Skoda, azzal járjuk az 
utcákat éjjel.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
„Csillagfény” Téti Majorette Egyesület, vezetıje Czifrik Sarolta, kíván –e szóbeli 
kiegészítést tenni? 
 
 
Czifrik Sarolta „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület vezetıje: 
Igen, köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagy fájdalmam, hogy annak 
idején itt Képviselı-testületi ülésen kaptunk ígéretet a Hajtó Péter úrtól, hogy 50 E Ft-
al támogat minket, de sajnos mind a mai napig nem érkezett meg az a pénz!  
 
 
Borsó László képviselı: 
Azt szeretném kérdezni, hogy hogy volt az a dolog, hogy ki tudtatok volna menni 
Lengyelországba az Európa bajnokságra? De miért hiúsult meg? 
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Czifrik Sarolta „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület vezetıje: 
Igen, kijutottunk volna, de sajnos anyagi keretünk nem volt rá. Sajnos egyre kevesebb 
a fellépés, idén nem tudom lesz –e egyáltalán olyan önkormányzat, akinek lesz arra 
pénze, hogy hívjon majorette fellépıket, és sokszor az is megtörténik, hogy nem 
utalják a pénzt, vagy csak kevesebbet, így futunk a pénzünk után!  
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Az Ifjúsági-, Kulturális-, és Sport Bizottság tárgyalta a városnapot, kérdezem 
képviselı társamat, errıl nem volt szó? 
 
 
Borsó László képviselı: 
Igen volt errıl szó, azt mondta a Hajtó úr, hogy rendezni fogja tartozásait, a 
villanyszerelést és a majorette csoportot is.  
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlıdésért Alapítvány vezetıje, Boros Zoltán kíván –e 
szóbeli kiegészítést tenni?  
 
 
Boros Zoltán Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlıdésért Alapítvány vezetıje: 
Köszönöm nem. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Téti Sokoró FC, látjuk a kiadásaik több, mint a bevételük, elszámolás rendben? 
 
 
Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı: 
Ebben most nem vagyok biztos, meg kell néznem.  
 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A focisták kapják a legtöbb támogatást és tavaly sem számoltak el idıben! Fontos 
lenne, hogy elszámoltak –e?! Mielıtt még a témát lezárjuk, a Téti Sokoró FC kapja a 
legtöbb támogatást, ezért nem kielégítı válasz számomra, a gazdasági vezetıtıl, hogy 
nem emlékszik, ez fontos! Most nézzük meg, hogy elszámoltak, rendbe van –e a 
január 15.-ei elszámolás? 
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Szabó Ferenc polgármester:  
A pénzügyön megtekinthetı az összesítés! Remélem az összes civil szervezet sorra 
került, mindenkinek sok sikert kívánok és jó együttmőködést az egyesületen belül, 
egymásért, Tétért! 
Kérdezem képviselı-társaimat, hogy elfogadják –e a beszámolókat? 
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 14/2009. (II. 02.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Játszóház, Együtt Egymásért” 
Egyedül Élı Nık és Nyugdíjas Klub, Sokoróaljai Segítı Kéz Közhasznú 
Egyesület, Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete, Életet az Éveknek Téti 
Nyugdíjas Klub, Téti Hagyományırzı Egyesület, Karsay Sándor Alapítvány, 
Hagyományırzı Kézmőves Szakkör, Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Tét 
Város Tőzoltó Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja, Téti 
Hajnalcsillag Dalkör Egyesület, Téti Kézilabda Sport Egyesület, Diabetes Klub, 
Téti Polgárır Egyesület, „Csillagfény” Téti Majorette Egyesület, Téti Fiatalok 
Szellemi és Testi Fejlıdésért Alapítvány, Téti Sokoró FC civil szervezetek 
2008. évi tevékenységükrıl szóló beszámolókat elfogadja.  
A 2008. évre kapott támogatás elszámolása minden civil szervezet esetében 
határidıre megtörtént.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: Értelem szerint.  

 
 
 
5. GYİR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÉRELME. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodás módosításáról van szó, 
tulajdonképpen az ágazati besorolások változása miatt kell ezt a módosítást 
elfogadnunk. Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követıen szavazást rendel el.  
 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 10 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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 15/2009. (II. 02.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyır Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását, 
mely a szakágazati besorolásokat és szakfeladat-rendnek megfelelıen 
módosítja.  
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Határidı: Értelem szerint.  

 
 
Zsolnai Ferenc jelenlévı téti lakos kér és kap szót: 
A Környei doktor úr praxisát csak ez a fiatalember pályázta meg, vagy voltak más 
jelentkezık is? Mert én egy kicsit szkeptikus vagyok, ide mindig csak gyakorlott orvos 
jött! Nem feltétlenül bízom a tudásában, legfıképpen attól félek, hogy gyakorlatlan! 
 
 
Baranyai Zoltán képviselı: 
Azért, mert fiatal nem ítélném el, valahol el kell kezdeni a munkát! 
 
 
Szabó Ferenc polgármester:  
Nem szabad így nekiállni! Ez a fiatalember elvégezte az egyetemet, utána elvégzett 3 
év gyakorlatot, olyan helyre menti ki, ahol egy professzor felügyeletével 
praktizálhatott. Sokkal jobb egy fiatal agilis orvos a településnek, a betegeknek, mint 
idejön egy szakmájával nem foglalkozó, kiégett idısebb orvos! Magyarországon nem 
lehet jelenleg eladni a praxisokat! Én azt mondom, ne ítélkezzünk elıre, fogadjuk 
szeretettel, és kérem, hogy segítsék a munkájába a doktor urat!  
 
 
Boros Zoltán képviselı: 
A rezidens éveit Hatvanba töltötte, ott volt háziorvos, és ott felügyelték a munkáját, 
olyan doktor, aki akkreditált családorvos! Volt egy rezidensvezetıje professzor ás 
konzultáltak, megbeszélték a felmerülı problémákat! Fiatal, friss a tudása, bízom 
benne, hogy eredményes lesz a munkája! 
 
 
Borsó László képviselı: 
A jelenlegi orvosképzésben Magyarországon rezidensképzés van, ami azt jelenti, hogy 
kijönnek az orvosi egyetemrıl és elmennek, például sebész rezidensnek, az alatt az idı 
alatt ık már mőthetnek is! Tehát ı már túl van egy 3 éves rezidensképzésen, mikor İ 
már praktizált, 3 év gyakorlaton van túl! A másik, ami fontos szerintem, hogy 
örüljünk, hogy lesz Téten orvos, mert a statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon 
jelenleg 800 betöltetlen háziorvosi praxis van! Sajnos a végzett orvosaink elmennek 
nyugatra, mert ott sokkal jobban keresnek, több megbecsülést kapnak.  
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Szabó Ferenc polgármester: 
Megköszöni a részvételt, egyéb felvetés, hozzászólás nem lévén a nyilvános ülést 1700 
órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
Szabó Ferenc       Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester       jegyzı 
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Bakos Gábor       Baranyai Zoltán  
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