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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. június 29-én 1600 órakor kezdődő
nyilvános üléséről.
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Szabó Ferenc polgármester
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Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről: Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  határozatképes, 
Sándor Gábor képviselő úr jelezte a távolmaradásának okát. Kérdezem kíván –e valaki 
az előterjesztett napirendi pontok közé valamit felvenni? 

Boros Zoltán képviselő:
A  következő  napirendi  pontokkal  szeretné  kibővíteni  az  előterjesztett  napirendi 
pontokat: 

1. A  KKÁMK  esélyegyenlőségi  intézkedési  tervének  megtárgyalása  és 
elfogadása. 

Indokolásom, hogy a pályázati hiánypótláshoz kell benyújtanunk!  

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

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

70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé 
A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása 
napirendi pontot.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazásra bocsátja a napirendi pontok egységes szerkezetben való elfogadását. 

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

71/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010.  június  29-ei 
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait. 
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.

2. Tét Város Önkormányzat folyószámlahitelének megújításának megtárgyalása.

3. Tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó Alapító Okirat, Szervezeti Működési 
Szabályzat és Szakmai Program elfogadása.  

4. Képviselői interpellációra válasz.

5. KKÁMK óvoda csoportlétszám átlépési kérelem megtárgyalása. 

6. Avar és kerti hulladékok égetésének nyílt téri égetéséről szóló rendelet. 

7. Belvízelvezetés problémájának megtárgyalása. 

8. A 2009-2010-es tanév értékelése. 

9. 2010. évi Városnap tervezett programjának ismertetése. 

10. Egyebek

a. A  KKÁMK  esélyegyenlőségi  intézkedési  tervének  megtárgyalása  és 
elfogadása.

b. KKÁMK  fűtéskorszerűsítés  kivitelezésére  árajánlatok  megtárgyalása, 
elfogadása. 
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő társaim írásban megkapták az előterjesztést, kérdés, hozzászólás? Nemleges 
választ követően szavazást rendel el. 

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

72/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010.  június  29-ei 
Képviselő-testületi  ülésre  készített  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló 
beszámolót.  
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  FOLYÓSZÁMLAHITELÉNEK 
MEGÚJÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót a gazdasági vezetőnek. 

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Köszönöm, ez minden éven előkerül a Képviselő-testületi üléseken, nagyon fontos és 
ezt  szeretném hangsúlyozni,  hogy ez  nem egy tipikus hitel,  nem hitelt  vesz  fel  az 
önkormányzat nem szeretnék ilyen cikkel  találkozni a Kisalföldben,  hanem ez egy 
folyószámlahitel,  ami  rendelkezésre  áll  egy  évi  időtartamba  és  az  átmeneti 
finanszírozási problémákat tudjuk áthidalni vele, amennyiben szükséges, de eddig még 
egyszer sem vettük igénybe, ez egy biztonság, de bízok benne, hogy ebben az évben 
sem kell hozzányúlnunk! 

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

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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73/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
1./ Tét Város Önkormányzat Képviselő Testülete  folyószámlahitel (hitelfajta) 
igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: a bevételek és kiadások időbeni eltolódásának áthidalására
A hitel összege: 20 000 000 Ft, azaz húsz millió forint
A hitel futamideje: 1 év
Hitelfedezet : Az  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  kötelezettséget 
vállal:

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő 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 történő engedményezését.

A  Testület  nyilatkozik  arról,  hogy  a  már  meglévő  hitelekből, 
kezességvállalásokból  és  az  igényelt  hitelbõl  adódó  éves  kötelezettségeit 
figyelembe  véve  nem  esik  az  1990.  évi  LXV.  tv.  88.  §.  /2/  bekezdésében 
meghatározott korlátozás alá. 
2./  Felhatalmazást  ad  a  Polgármesternek  és  a  Jegyzőnek  hogy  az  1./  pont 
szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést 
az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3. TANYAGONDNOKI  SZOLGÁLATHOZ  KAPCSOLÓDÓ  ALAPÍTÓ 
OKIRAT,  SZERVEZETI  MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZAT  ÉS  SZAKMAI 
PROGRAM ELFOGADÁSA.  

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót az előterjesztőnek Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezetőnek.

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
Javaslatot  tettem a Képviselő-testületnek a  múltkori  testületi  ülésen,  hogy van egy 
ilyen lehetőség, hogy pályázatot lehet benyújtani a tanyagondnoki szolgálatra, de Tét 
Város nyújthatja be a pályázatot! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Igen,  be  kell  nyújtani ezt  a  pályázatot,  mert  Szentkúton nem megoldott  az  idősek 
ellátása,  fontos  ez  a  szolgálat!  Ez  úgy  működik,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal 
módosítja  az  Alapító  Okiratát  és  felveszi  az  önként  vállalt  feladati  közé  a 
tanyagondnoki szolgálatot, meghatározza, hogy mit lát el ez a szolgálat, majd megkéri 
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a működési engedélyt, melyhez csatolni kell az Alapító Okiratot, a Szakmai Programot 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
Szeretném javasolni a Képviselő-testületnek, hogy jelenleg a szállítást hagyjuk ki az 
ellátandó feladatokból,  mert  a  leigényelhető  összeg  nem olyan magas,  hogy  abból 
finanszírozható lenne egy kis busz megvásárlása. Amit javaslok az ellátandó feladatok 
közé felsorolni: 
Közreműködés, 

1. az étkeztetésben
2. a házi segítségnyújtásban
3. a közösségi és szociális információk szolgálatában

az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
1. a  gyógyszerkiváltás  és  a  gyógyászati  segédeszközökhöz  való  hozzájutás 

biztosítása

Kereszt Kálmán képviselő:
Más pályázatból nem lehetne buszra pályázni?

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
De igen, csak majd ha már megvan ez a szolgálat és működő szolgálat, akkor tudjuk 
benyújtani a pályázatot, de természetesen csak akkor ha lesz ilyen pályázati lehetőség 
jövőre, mert tavaly így működött. 

Bakos Gábor képviselő:
Ezeket a felsorolt feladatokat akkor úgy látja el a gondozónő, hogy saját gépkocsit 
vesz igénybe?

Szalai Lászlóné TKSÖTT intézményvezető:
Igen. 

Szabó Ferenc polgármester:
Téten a legnagyobb probléma amit meg kell oldani az az étkeztetés, mert Szentkútra is 
ki kell vinni az ebédet. Tudom, hogy nem csak a Szentkút a probléma, hanem Lesvár 
és Ürgehegy is, de véleményem szerint először legyen meg Szentkút és utána jöhet a 
többi is! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Erről már múltkori Képviselő-testületi ülésen döntöttünk! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Igen, azt a határozatot most vissza kell vonni. 

Boros Zoltán képviselő:
Nagyon fontos dolgokat céloz meg ez a szolgálat, de továbbra is probléma a busz 
kérdése, ami tudná a gyermekeket Ürgehegyből és Lesvárról beszállítani az iskolába, 
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óvodába. Ez továbbra is kardinális kérdés! De ezt a kezdeményezést természetesen 
támogatom!

Szabó Ferenc polgármester:
A már meghozott határozatunkat vissza kell vonni. Szavazást rendel el. 

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

74/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő Testülete visszavonja a 2010. április 27-én 
megtartott Képviselő-testületi ülésen hozott 41/2010. (IV. 27.) Kt. határozatát 
visszavonja. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Egyesével kell elfogadni a Tanyagondnoki szolgálat Alapító Okiratát, a Szervezteti és 
Működési Szabályzatot és a Szakmai Programot. 

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

75/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  elfogadja  a  Tanyagondnoki 
Szolgálat Alapító Okiratát, a mellékelt előterjesztés alapján. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

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

76/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  elfogadja  a  Tanyagondnoki 
Szolgálat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,  a  mellékelt  előterjesztés 
alapján. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
11 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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77/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő  Testülete  elfogadja  a  Tanyagondnoki 
Szolgálat Szakmai Programját, a mellékelt előterjesztés alapján.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. KÉPVISELŐI INTERPELLÁCIÓRA VÁLASZ.

Szabó Ferenc polgármester:
Képviselő Asszony feltett egy kérdést, átadom a szót. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Májusi Képviselő-testületi ülésünkön feltettem egy kérdést azzal kapcsolatosan, hogy 
mit lehet tudni erről a 60 milliós pályázatról? Bognár Gyöngyi megkeresett engem, 
tájékoztatott a pályázattal kapcsolatosan, Kovács Ferenc Tét Város Röma Kisebbségi 
Önkormányzat elnökével is beszéltem, Ő is elmagyarázta nekem ezt a pályázatot. Én 
ezeket  a  tájékoztatásokat,  válaszokat  elfogadtam.  Hozzáteszem  Bognár  Gyöngyi 
tájékoztatása során azt is mondta, hogy elviszi innen ezt a pályázatot, ha nem tetszik itt 
az embereknek! Én azt válaszoltam, hogy miért nem lehet ezt a nyilvánosság előtt 
tárgyalni? 

Baranyai Zoltán képviselő: 
Azt  szeretném  kérdezni,  hogy  mi  közünk  nekünk  Képviselő-testületnek  ehhez  a 
pályázathoz? Ezt a pályázatot nem az önkormányzat és nem a kistérség bonyolítja! 
Akkor  meg  mindek  mindenről  tájékoztatást  kérni,  örüljünk  hogy  van,  de  nem  a 
feszültséget szítani! 

Szabó Ferenc polgármester:
Egy nagy EU-s pályázatról van szó, embereket próbálnak felzárkóztatni, megtanítják 
őket hogyan lehet állásra pályázni, hogyan tudják jobbá tenni a saját életüket. Ehhez 
jár  technikai  felszerelés,  ami  egy  táska  volt  egy  toll  és  papír,  valamint  a  tanítási 
napokon kapnak egy menüt a Kisfaludy Panzióba, de ez is a pályázat része, másra ezt 
nem tudják elkölteni! Véleményem szerint örüljünk ennek az alapítványnak, mert nem 
volt kötelező ezt Tétre hozni, mondhatták volna, hogy Tét nem kap ebből semmit, de 
örülök neki, hogy minket is bevontak ebbe a programba, ez nagyon jó dolog! 

Kovács Ferenc TVRKÖ elnök:
Annyit szeretnék ehhez a témához hozzászólni, hogy 8 éve működik Téten a Roma 
Önkormányzat, azóta folyamatos támadások érnek minket, de ez volt a legdurvább, 
mert  ebből  az  ügyből  kifolyólag  már  a  családomra  is  tettlegesen  rátámadtak  az 
emberek! Én is azt szeretném mondani a Képviselő Asszonynak, hogy örüljünk, hogy 
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itt van ez a pályázat és nem kell mindig mindenben a rosszat keresni, mert ez egy jó 
dolog,  csak  a  városban úgy  terjedt  el,  ahogy  nem kellett  volna!  Ebből  igen  nagy 
félreértések  lettek  és  sajnos  verekedések!  Ezt  köszönöm a  Képviselő  Asszonynak, 
hogy ezt az egészet megbolygatta és nem az igazság ment ki az utcára!

Rendes Róbertné képviselő: 
Képviselőként utána járok a dolgoknak, tilos, vagy nem szabad? 

Kovács Ferenc TVRKÖ elnök:
Természetesen  utána  lehet  járni,  meg  lehet  kérdezni,  de  amikor  már  engem 
megkérdezett  erről  a  pályázatról,  akkor  már  elhatalmasodott  a  félrebeszélés  egész 
Téten, és minden szál magához vezetett!

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti Bognár Gyöngyi által írt a United Way Alapítvány nevében küldött levelet.

Rendes Róbertné képviselő: 
Ki határozta meg, hogy kik vesznek részt ebben a pályázatban?

Szabó Ferenc polgármester:
Természetesen  az  alapítvány,  mivel  az  egész  pályázatnak  ők  az  ügyintézői,  ők 
pályáztak, ők nyertek és most ők a végrehajtók is! 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5. KKÁMK  ÓVODA  CSOPORTLÉTSZÁM  ÁTLÉPÉSI  KÉRELEM 
MEGTÁRGYALÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem Csécs Károlyné óvodavezetőt, kíván –e szóbeli kiegészítést tenni?

Csécs Károlyné óvodavezető:
Köszönöm, annyit szeretnék hozzászólni, hogy örülök neki, hogy nem fogy Téten a 
gyerek, hanem egyre több gyermeket iratnak be az óvodába, nem csak téti gyerekekről 
van szó, hanem a szomszédos falvakból és az egész kistérségből érkeznek óvodánkba 
olyan szülők,  akik ide szeretnék járatni a  gyermeküket.  Ezt köszönhetjük a hosszú 
nyitva tartásunknak, mert reggel 6 órától lehet már hozni a gyereket délután 5 óráig. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a csoportlétszám bővítést, mert így 
biztos, hogy minden gyereket fel tudunk venni az óvodába. 
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Boros Zoltán képviselő:
Igen, azzal egészíteném ki, hogy örülök én is a sok gyermeknek, elegendő lenne ez a 
létszám 6 csoportra, de inkább bővítjük a meglévő 5 csoportot, mert egy újabb csoport 
az azt vonzza magával, hogy két új óvónő és egy dajka! De megpróbálunk spórolni! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző ismerteti a mellékelt előterjesztést. 

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

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

78/2010. (VI. 29.) Kt. hat.
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010/2011-es  tanévben 
hozzájárul,  hogy  a  KKÁMK  Napközi  Otthonos  Óvoda  csoportlétszámai  a 
melléklet szerint 20 %-os mértékben eltérjenek a maximális csoportlétszámtól.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető

Határidő: Értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

6. AVAR  ÉS  KERTI  HULLADÉKOK  ÉGETÉSÉNEK  NYÍLT  TÉRI 
ÉGETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET. 

Szabó Ferenc polgármester:
Előttünk van az előterjesztés és a rendelet, -e rendelet megalkotása azt szolgálja, hogy 
ezek után irányított dolog lesz a kerti  hulladék és avar égetése. Meg van szabva a 
rendeletünkben,  hogy  mikor  lehet  égetni.  A  Településfejlesztési-  és  rendezési 
Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a témát átadom a 
szót  a  bizottság elnökének Boros  Zoltán képviselő úrnak tájékoztassa  a  képviselő-
testületet a bizottság döntéséről.

Boros Zoltán képviselő:
A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. 
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Böröczki Kálmán képviselő:
Már nagyon régóta  sürgetem ezt a  rendeletet,  örülök,  hogy elkészült,  mint  a  helyi 
Tűzoltóság vezetője is, mert nagyon nagy káosz volt ezen a téren eddig! Ezek után 
szabályozva van, mit lehet, mit nem és aki ettől eltér, azt kérem szankcionálni! 

Bakos Gábor képviselő:
Milyen módja van a bejelentésnek?

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Természetesen ez a rendszer akkor tud jól működni, ha együtt dolgozik a hivatal és a 
lakosság,  csak  akkor  tudjuk  megfékezni  a  nemkívánatos  égetéseket!  A  bejelentés 
módja lehet telefon, vagy személyesen bejön az ügyfél a polgármesteri hivatalba, de az 
a legjobb eset, amikor tetten tudjuk érni a szabálytalankodót!

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

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

8/2010. (VI. 30.) rendelet
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

7. BELVÍZELVEZETÉS PROBLÉMÁJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
A rendkívüli időjárásnak és emberi trehányságnak köszönhetően sajnos nagyon sok 
helyen áll a pincékben a víz, ezért tartom szükségesnek, hogy alkosson a Képviselő-
testület  egy  rendeletet,  melyben  kötelezni  tudjuk  azokat  a  lakosokat  akik  direkt 
betemették az árkukat, hogy bontsák ki és állítsák vissza az eredeti állapotot, mert egy 
ember  miatt  szenved  sokszor  egy  egész  utca!  A Településfejlesztési-  és  rendezési 
Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a témát átadom a 
szót  a  bizottság elnökének Boros  Zoltán képviselő úrnak tájékoztassa  a  képviselő-
testületet a bizottság döntéséről. 

Boros Zoltán képviselő:
A  bizottság  úgy  gondolja,  hogy  először  minél  gyorsabban  ki  kell  küldeni  egy 
figyelemfelhívó levelet,  hogy az emberek tegyék rendbe az árkaikat,  utána lehet a 
rendelet alapján eljárni. 
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13

Szabó Ferenc polgármester:
Véleményem szerint ne írjunk levelet, azzal nem megyünk semmire, mert aki eddig 
rendbe tartotta az árkát azok az emberek ezek után is rendbe fogják tartani! 

Boros Zoltán képviselő:
Javaslom a levél kiküldését is! Továbbá javaslom, hogy a rendelet megalkotása után 
évente  két  alkalommal  a  polgármesteri  Hivatal  alkalmazottja  ellenőrizze  az  árkok 
állapotát és ahol problémát, változást észlel, azt szankcionáljuk! 

Nagy Ottó László képviselő:
Fel kell mérni mindenképpen az egész települést és fel kell deríteni hol van probléma, 
ki a hibás és az elhagyott házaknál is meg kell keresni a tulajdonosokat! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Jelen  esetben  tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  belvízelvezető  rendszer 
karbantartása  önkormányzati  alapfeladat,  amit  nem  terhelhetünk  rá  a  lakosokra, 
aggályaim vannak ezzel  a  rendelettel  kapcsolatban lehet,  hogy  hatályon kívül  kell 
helyeznünk! Természetesen az a lakos aki szándékosan betemette az árkát, ezzel kárt 
okozva az önkormányzatnak, azt lehet szankcionálni! De csak abban az esetben, ha 
bizonyítható a szándékos rongálás! 

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslom, hogy először szavazzunk a levél kiküldéséről. 

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

79/2010. (VI. 29.) Kt. hat.
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  településfejlesztési-  és  rendezési 
településüzemeltetési  és  környezetvédelmi  bizottságának  a  2/2010.  (VI.  24.) 
határozatát,  mely  alapján  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szabó  Ferenc 
polgármestert  minden házhoz a mellékelt levelet azzal a kiegészítéssel, hogy 
ezen munkálatok elvégzésére 30 nap áll a lakosság rendelkezésére. 
Továbbá  a  rendeletet  visszaküldi  Településfejlesztési-  és  rendezési 
Településüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának a rendelettervezetet 
tovább dolgozásra. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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8. A 2009-2010-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSE. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdezem igazgató urat, hogy kíván –e szóbeli kiegészítést tenni? 

Boros Zoltán KKÁMK igazgató:
Arról  szeretnék  beszámolni,  hogy  a  kompetencia  mérési  eredményei  iskolánknak, 
tanulóinknak nagyon jók lettek, az országos szint felett teljesítettünk. A kábel tévén és 
a helyi újságban is ismertetem a részletes eredményeket. 

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

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

80/2010. (VI. 29.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009-2010-es tanévről 
szóló beszámolót.  
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: Értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

9. 2010.  ÉVI  VÁROSNAP  TERVEZETT  PROGRAMJÁNAK 
ISMERTETÉSE. 

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Borsó László képviselőnek az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 
elnökének. 

Borsó László képviselő:
A  bizottság  megtárgyalta  a  Rock-fesztivál  eseményeit  és  a  Városnapra  tervezett 
programot is. 

A  Rock-fesztivált  pozitív  eseménynek  nyilvánította  a  bizottság  és  szeretné,  ha  a 
továbbiakban is Tét helyet adna ennek a rendezvénynek. 
A Városnap augusztus 27-28-án lesz megrendezve, Hajtó Péter rendezvényszervező 
szeretné elhívni Fenyő Miklós művész urat. Természetesen a helyi szervezetek idény 
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is felléphetnek. Az öltöző előtti területre állítanánk fel a téti színpadot és a fölé is sátrat 
emelnénk. 

Szabó Ferenc polgármester:
Mindig késve kezdi el a rendezvényszervező úr a propagandát, kérem a városnapnak a 
propagandáját már augusztus elején elkezdeni. 

Kereszt Kálmán képviselő:
Nekem tavaly sem tetszett  a Városnap, rettentően drága volt  a büfé, a  vendéglátás 
semmi  sem  volt,  mi  felléptünk,  de  még  vízzel  sem  kínáltak  meg  minket!  A 
Polgárőröknek a Rock fesztivál után sem és még egyáltalán egy rendezvény után sem 
kaptunk köszönetet a munkákért! 

Borsó László képviselő:
A vendéglátásba nem tudunk beleszólni, az a rendezvényszervező dolga, ha úgy ítéli 
meg a Képviselő-testület, hogy nem jó a Hajtó úrral dolgozni, akkor lehet mással is 
szerződést kötni! 

Boros Zoltán képviselő:
Az a vendéglátós aki drágán adja, az legközelebb biztos, hogy nem jön ide, mert olyan 
drágán nem veszik meg tőle! Utasítani utasíthatjuk a Hajtó urat, hogy rendes ellátás 
legyen! 

Borsó László képviselő:
Még egy programra szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, Hajnal Nikolett 
szervezésében kerül megrendezésre július 18.-án a téti Művelődési Házban a II. Téti 
Nótaest. Kérem a Képviselő-testületet támogassuk a kezdeményezést vagy anyagilag, 
vagy legalább csak menjünk el az előadásra! 

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

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

81/2010. (VI. 29.) Kt. hat.
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010-es  évre 
vonatkozó Borsó László IKSB elnök által előterjesztett Városnap rendezvényre 
vonatkozó programokat. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Borsó László képviselő:
Határidő: Értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29.-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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10 EGYEBEK

A. A  KKÁMK  ESÉLYEGYENLŐSÉGI  INTÉZKEDÉSI 
TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Átadom a szót Boros Zoltán igazgató úrnak. 

Boros Zoltán képviselő:
Köszönöm,  ismert  Képviselő-társaim  előtt,  hogy  benyújtottuk  a  Debrecen  utcai 
általános iskola bővítésére a pályázatot, hiánypótlásként érkezett ez a felszólítás, hogy 
nyújtsuk be az intézmény Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését. Eddig is rendelkeztünk 
ilyen  programmal,  de  sajnos  nem  volt  jó,  mert  csak  Tétre  vonatkozott,  holott 
tartalmaznia kell  Győrszemere és Rábacsécsény, mint tagiskolák programjait  is.  Ez 
most a módosítás, kérem a Képviselő-testületet az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 
módosításának elfogadását!

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

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

82/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Kisfaludy  Károly 
Általános Művelődési Központ Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését, a mellékelt 
dokumentáció alapján. 
Felelős: Szabó Ferenc 

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

B. KKÁMK  FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS  KIVITELEZÉSÉRE 
ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
A  Településfejlesztési-  és  rendezési  Településüzemeltetési  és  Környezetvédelmi 
Bizottság  megtárgyalta a témát, felkérem a bizottság elnökét tájékoztasson a bizottság 
döntéséről. 
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Boros Zoltán képviselő:
Ismerteti a bizottság határozatát:
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testület  Településfejlesztési  és  Üzemeltetési 
Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 4/2010.  (VI.  24.)
T.R.Ü.K.B  határozata  alapján,  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottsága  javasolja  Tét  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy a MEKAM Kft. Víz,-, Gáz- és Fűtéstechnikai Szaküzlet 
(9012  Győr-Ménfőcsanak,  Győri  u.  65/a.)  árajánlatát  fogadja  el  az  iskola 
fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére, azzal a kikötéssel, hogy a Mofém márkájú ½”-os 
ürítőcsapot rendeljék meg a kivitelezéshez. 

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

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

83/2010. (VI. 29.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság 4/2010. (VI. 24.) határozatát, mely alapján, Tét Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  MEKAM  Kft.  Víz,-,  Gáz-  és 
Fűtéstechnikai Szaküzlet (9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 65/a.) árajánlatát 
fogadja  el  az iskola  fűtéskorszerűsítésének kivitelezésére,  azzal  a  kikötéssel, 
hogy a Mofém márkájú ½”-os ürítőcsapot rendeljék meg a kivitelezéshez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Ferenc polgármestert a megrendelő 
aláírására a szükséges eszközök további beszerzésére. 
Felelős: Szabó Ferenc 

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Boros Zoltán képviselő:
Továbbá szeretném az alábbi határozatot még ismertetni a Képviselő-testülettel:
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testület  Településfejlesztési  és  Üzemeltetési 
Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2010. (VI. 24.)
T.R.Ü.K.B  határozata  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
Településfejlesztési  és  Üzemeltetési  Bizottsága  javasolja  Tét  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy a Kis utca – Kisfaludy utca és a Tűzoltó szertár között 
lévő utat javítsák meg. 

Szabó Ferenc polgármester:
Tudok a problémáról, már intézkedtem. 
További kérdés hozzászólás nem lévén az ülést 19 00 órakor bezárja. 

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bakos Gábor Baranyai Zoltán 
képviselő képviselő
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