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TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
9100 Tét, Fı u. 88. 
 
 
 
263-10/2007. 
 
 
 
 

J  E  G  Y  Z  İ  K  Ö  N  Y  V 
 
 
 
 

Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. augusztus 31-én 
1000 órakor kezdıdı rendkívüli 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, Boros Zoltán, Böröczki Kálmán, 
Dr. Kalmár János, Kereszt Kálmán, Kukorelli Gyula, 
Lang Ferenc, Rendes Róbertné képviselık 
 

Igazoltan távol vannak: Baranyai Zoltán, Borsó László Tamás, Sándor Gábor képviselık 
 
Tanácskozási joggal vesz részt:  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 

Takács Miklós Istvánné dr. aljegyzı 
 
Meghívottak részérıl: Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszönt mindenkit a rendkívüli testületi ülés alkalmából. 
Megállapítja, hogy a képviselı-testületbıl 9 fı jelen van, 3 fı (Baranyai Zoltán, Borsó László 
Tamás, Sándor Gábor képviselık) igazoltan vannak távol, a testületi ülés határozatképes. 
 
 
Meghívóban szereplı napirendi pontok: 
 
1. A Kisfaludy Károly ÁMK új alapító okiratának elfogadása 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
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2. A Kisfaludy Károly ÁMK tantárgyfelosztásának véleményezése 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
3. ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról döntés 

Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Képviselıtársai a meghívót a napirendi pontok feltüntetésével megkapták. Javasolja a 
napirendi pontok kiegészítését az alábbiakkal: az egyik a önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal történı gazdálkodás szabályairól szóló 21/2006. (IX. 28.) rendelet módosítása. A 
másik a Gyenesi üdülıvel kapcsolatos teendık megbeszélése. Javaslatot kér más napirendi 
pontra. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Észrevétele van a rendkívüli testületi ülés összehívásával kapcsolatosan. A SZMSZ-ban 
rögzítve van, hogy a rendkívüli testületi ülésrıl a képviselıket 48 órával elıbb értesíteni kell. 
İk viszont a meghívót tegnap délután kapták meg, még az egy nap sem telt el. Javasolja a 3. 
napirendi pontot, valamint a vagyonrendelet módosítást ne vegyék fel. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Elmondja, hogy a KKÁMK alapító okiratát a tanév megkezdése elıtt el kell fogadni, nem 
lehet elhalasztani a jövı hétre, valamint szükség van rá azért is, hogy az átszervezés 
megvalósuljon. İ szabadságon volt, a múlt héten, kedden jött elıször. A héten a polgármester 
úr két nap nem volt, tegnap is majdnem az alpolgármester úrnak kellett szólni, hogy a 
meghívót aláírja. Az iskola miatt is csúsztak. A tantárgyfelosztást sem lehet elhalasztani, mert 
a polgármester úr aláírása nélkül a jövı héten nem kezdıdhet el a tanítás. Írásos anyag 
készült, ı mindent elkövetett, amit tudott. 
 
dr. Kalmár János képviselı: 
Megjegyzi, a sürgısség miatt kellett összehívni ezt az ülést. Nem tudja, hogy ezzel mi a 
probléma. A kollégák az írásos anyagot megkapták, fel tudtak készülni? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
A 3. napirendi pont olyan téma, hogy bizottsági ülést is kellett volna róla tartani. Továbbra is 
javasolja a 3. napirendi pont levételét, valamint a vagyonrendelet módosítást ne vegyék fel. İ 
ahhoz nem adja a szavazatát, hogy versenytárgyalás nélkül szeretné az önkormányzat az 
ingatlant értékesíteni. 
 
dr. Kalmár János képviselı: 
A képviselı asszonyt mi zavarja? 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kérdése, mért kell 6,5 millióról 10 millióra emelni ilyen hirtelen? 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, az ingatlan hivatalos értékbecslés alapján kerülne értékesítésre. Azért kell 
felemelni 10 millióra, mert a vevı eláll a vételi szándékától, ha rövid idın belül nem tudják 
értékesíteni. Hamarosan itt a tél és akkor az önkormányzatnak kell főteni, karbantartani. Ezt 
kellene végiggondolni. 
 
Ackermann László alpolgármester: 
Megjegyzi, valóban tegnap délelıtt a hivatalban volt az utas tárgyaláson, amikor a jegyzı nı 
mondta neki, hogy délelıtt lehet vissza kell jönnie a meghívót aláírni. A jegyzını azt is 
említette, hogy az ingatlan részletes kifizetésére szeptemberben kerülne sor. Most ha errıl 
nem döntenek, akkor hamar úgy járhatnak, mint elızı esetekben. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Kérdése, hogy lehet az, hogy az ingatlant tavaly 12,5 millióra becsülték fel és ennyiért 
ajánlották fel a doktornınek, az idén pedig 9,5 millióra becsülték. Egy év alatt ennyit vesztett 
az értékébıl az a lakás? A doktornı is megvette volna 9,5 millió Ft-ért. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza, értékbecslés volt. A múlt testületi ülésen már beszéltek róla, hogy az árkülönbözetet 
az ÁFA változás idézte elı.  
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Elmondja, beszélt a doktornıvel és azt mondta, hogy a 12,5 millió Ft az ÁFA nélküli ár volt, 
amiért felajánlották neki a lakást tavaly. 
Mindenképpen versenytárgyalást kell kiírni a doktornı lakására. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Kérdése, lenne rá vevı? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza, igen a felértékelt összegért. A doktornı féle lakás 9,5 millió Ft, a Giczi féle lakás, 
pedig 7,3 millió Ft. A Giczi féle lakásnál, ha a bentlakó veszi meg és egyösszegben fizeti ki, 
akkor 8 % engedményt kap a vételárból. A 7,3 millió Ft-nak a 92%-át kell kifizetnie. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Neki nem a Giczi féle lakással van a gondja, hanem a doktornıével. 
 
Lang Ferenc képviselı: 
Megjegyzi, a Gyıri úti társasház, ahol most a Rendırség van mennyit lett hirdetve, mégse 
tudták eladni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Volt egy olyan javaslata, hogy az elıbbiekben említett vagyonrendelet módosítás és a Gyenesi 
üdülıvel kapcsolatosa teendık megbeszélésével kapcsolatosan döntsön a testület. 
Szavazást rendel el a vagyonrendelet módosítás vonatkozásában. 
 
dr. Kalmár János képviselı: 
Kérdése, kihagyják a Pénzügyi-Gazdasági Ellenırzı Bizottságot a vagyonrendelet módosítás 
ügyében? 
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Szabó Ferenc polgármester: 
Akkor ne vegyék fel a napirendi pontok közé. 
 
 

Kukorelli Gyula képviselı úr 10
25

 órakor a testületi ülésre megérkezett. 

 

 

Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) A Kisfaludy Károly ÁMK új alapító okiratának elfogadása 
 Elıadó:  Szabó Ferenc polgármester 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı  
 
2.) A Kisfaludy Károly ÁMK tantárgyfelosztásának véleményezése 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
3.) ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról döntés 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
4.) Gyenesi üdülıvel kapcsolatos teendık megbeszélése 
 Elıadó: Szabó Ferenc polgármester 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Szavazást rendel el a kiegészített napirendi pontok vonatkozásában. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozza: 
 
 123/2007. (VIII. 31.) Kt. határozat 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a meghívóban szereplı napirendi 
pontokat - a javasolt módosítással együtt - elfogadja. 
Felelıs: Szabó Ferenc polgármester 
Határidı: Azonnal 

 
Meghívó, jelenléti ív a jegyzıkönyv mellékletét képezi! 
 
 
1. A KISFALUDY KÁROLY ÁMK ÚJ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK ELFOGADÁSA 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A képviselı társai az anyagot írásban megkapták. Az elıterjesztıt kérdezi, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Ha felvetıdik valami kérdés, akkor arra válaszol. 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Megjegyzi, az alapító okirat záró rendelkezéseiben található hatályon kívül helyezett 
határozatok számát át kell tekinteni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Javasolja a képviselı testületnek, hogy kérje fel a jegyzı nıt az alapító okirat hatályba léptetı 
rendelkezéseit tekintse át és aktualizálja. 
Szavazást rendel el. 
 
 
 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 124/2007. (VIII. 31.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK (9100 Tét, 
Debrecen u. 3.) alapító okiratának elfogadásáról dönt, az alábbiak szerint: 
 

KISFALUDY KÁROLY 
ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 

I. Általános rendelkezések 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a és 96. § (1) és (2) bekezdése, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) bekezdése, a 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §-ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése 
érdekében Tét Város Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményt 
(továbbiakban intézmény) alapít 2007. szeptember 1-ei hatállyal. 
 
  1. Az intézmény típusa: általános mővelıdési központ 
 
  2. Az intézmény neve: Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ 
 
  A tagintézmények neve: 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Bölcsıde, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Napközi Otthonos Óvoda,  
   Gyırszemere 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola, Gyırszemere 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és  
   Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Széchenyi István Általános  
   Iskolája, Mórichida 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Zeneiskola, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház, Tét 
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  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Városi Könyvtár, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Egységes Gyógypedagógiai 
   Módszertani Intézmény, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Egységes Pedagógiai 
   Szakszolgálat, Tét 
  Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Helytörténeti Győjtemény, Tét 
 
  3.  OM azonosító: 030614 
 
  4. Székhelye: 9100 Tét, Debrecen u. 3.   
  Telephelyei: 9100 Tét, Gyıri u. 2. 
   9100 Tét, Fı u. 117. 
   9100 Tét, Debrecen u. 1. 
   9100 Tét, Fı u. 80. 
   9136 Rábacsécsény, Petıfi út 33. 
   9121 Gyırszemere, Fı u. 27. 
   9121 Gyırszemere, Fı u. 23. 
   9121 Gyırszemere, Fı u. 25. 
   9131 Mórichida, Béke u. 21. 
    
  5. Az intézmény mőködési területe: Tét város, Rábacsécsény, Mórichida, Enese, 

Mérges, Kisbabot, Rábaszentmiklós, Árpás, Gyırszemere községek közigazgatási 
területe, a módszertani intézmény tekintetében a tagintézmények által lefedett 
terület. 

 
  6. Az intézmény körbélyegzı lenyomata: a Magyar Köztársaság címere, a “Kisfaludy 

Károly Általános Mővelıdési Központ Tét” körfelirattal 
 
  7. Az alapító neve: Tét Város Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás 
 
  Az alapító címe: 9100 Tét, Fı u. 88. 
 
  8. A fenntartó neve: Tét Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, 
 
  A fenntartó címe: 9100 Tét, Fı u. 88. 
 
  9.  Felügyeleti szerve: Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete,  
   Rábacsécsény Község Képviselı-testülete 
   Gyırszemere Község Képviselı-testülete 
   Árpás Község Képviselı-testülete 
   Mórichida Község Képviselı-testülete 
   Rábaszemtmoklós Község Képviselı-testülete 
   Mérges Község Képviselı-testülete 
   Kisbabot Község Képviselı-testülete 
 
 10. Jogelıd: Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
         Általános Iskola, Gyırszemere 
         Napközi otthonos Óvoda, Gyırszemere 
         Széchenyi István Általános Iskola, Mórichida 
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Az intézmény Tét Város és Rábacsécsény, Gyırszemere, Árpás, Mórichida, Rábaszentmiklós, 
Mérges, Kisbabot Községek Önkormányzatának felügyelete alatt mőködı többcélú helyi 
önkormányzati nevelı-oktató intézmény. Az általános mővelıdési központ jogi személy. 
 
 

II. Az általános mővelıdési központ mőködése 
 
Az általános mővelıdési központ igazgatóból, igazgatótanácsból, nevelıtestületbıl és a 
nevelı-oktató munkát közvetlenül és közvetve segítı közalkalmazottakból áll. Az igazgató a 
nevelıtestület tagja. 
Az általános mővelıdési központ igazgatóját nyilvános pályázat útján Tét Város Képviselı-
testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezetı 
beosztású közalkalmazott. Az általános mővelıdési központ többi alkalmazottja tekintetében 
a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 
Az általános mővelıdési központ közoktatási, közmővelıdési, alapfokú mővészetoktatási 
feladatait az egymással együttmőködı, tevékenységüket összehangoló intézményegységgel 
látja el. 
 
Intézményegységei: 

 Bölcsıde 
 Óvoda (Tét, Gyırszemere) 
 Általános iskola (Tét, Gyırszemere, Mórichida, Rábacsécsény) 
 Alapfokú mővészetoktatási intézmény (Rábacsécsény) 
 Zeneiskola (Tét) 
 Közmővelıdési egység (Tét) 
 Nyilvános könyvtár (Tét) 
 Helytörténeti győjtemény (Tét) 
 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Tét) 
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Tét) 

 
A szervezeti és szakmai tekintetben, önálló intézményegységekben vezetıi megbízást az 
kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetıi megbízásához 
szükséges feltételekkel. Az intézményegység-vezetık megbízása a hatályos jogszabályok 
alapján történik. 
Az intézményegység-vezetık vezetı beosztású közalkalmazottak. 
 
Az általános mővelıdési központban a nevelés és oktatás pedagógiai-mővelıdési program 
szerint folyik. A programok a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. 
 
A téti óvodai egység férıhelyeinek száma: 150, az indítható csoportok száma legfeljebb 6. Az 
óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység sajátos nevelési igényő 
tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda nyitva tartásáról a szervezeti és 
mőködési szabályzatban kell intézkedni. 
 
A gyırszemerei óvodai egység férıhelyeinek száma: 75, az indítható csoportok száma 
legfeljebb 3. Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. Az óvodai egység sajátos 
nevelési igényő tanulókat integráltan, csoportokban foglalkoztathat. Az óvoda nyitva 
tartásáról a szervezeti és mőködési szabályzatban kell intézkedni. 
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Az általános iskolai egység 8 évfolyamot mőködtethet. Az általános iskolai egységbe (1-8 
évfolyamon) felvehetı tanulók száma legfeljebb 1090 fı. 
 
Székhelyiskola: Tét (1-8. évfolyam) 
Tagiskolák: Gyırszemere (1-8. évfolyam), Rábacsécsény (1-8. évfolyam), Mórichida (1-6. 
évfolyam). 
 
Feladatuk: 
Az általános iskolai nevelés, oktatás biztosítása, tehetséggondozás, képesség-kibontakoztató 
és integrációs felkészítés, a cigány etnikumhoz tartozó tanulók oktatása a külön jogszabályban 
megfogalmazottak alapján, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatása, napközi 
otthonos, tanulószobai ellátás, szervezett iskolai intézményi étkeztetés, mindennapos testedzés 
biztosítása, bejáró gyerekek ellátása. Emelt szintő oktatás biztosítása magyar nyelv és 
irodalom, matematika és testnevelés tantárgyból, valamint alternatív pedagógiai módszerek 
alkalmazása a Pedagógiai Programban foglaltak szerint („Dalton terv”). Diáksport, gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása. 
 
A nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók nevelése önálló, 
speciális csoportokban és integrált formában is történhet. 
 
A Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ rábacsécsényi tagintézménye alapfokú 
mővészetoktatást is folytat.  
 
Telephelyei:  
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény (9136 Rábacsécsény, Petıfi u. 33. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Széchenyi István Általános Iskola (9131 
Mórichida, Béke u. 21.) 
Általános Iskola, Enese (9143 Enese, Petıfi u. 24.) 
 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Zeneiskola 
Telephelyei: Tét, Debrecen u. 3. 
  Tét, Gyıri u. 2. 
  Tét, Fı u. 80. 

 
Mővészetoktatás (Tét, Rábacsécsény) felmenı rendszerben 1-12 évfolyamon max. 312 tanuló. 
Az alapfokú mővészetoktatás 1-12 évfolyamon folyhat zenemővészeti, táncmővészeti és 
képzımővészeti ágakon. 

� Zenemővészeti ágon mőködı tanszakok: 
Szintetizátor (10 fı), zongora (30 fı, 2 csoport), citera (30 fı, 2 csoport), furulya (30 
fı, 2 csoport), fuvola (4 fı), klarinét (14 fı) , szaxofon (2 fı), kürt (4 fı), trombita (15 
fı), tenorkürt (6 fı), harsona (3 fı), tuba (4 fı), ütı (5 fı). 

� Táncmővészeti ágon mőködı tanszakok: 
Néptánc (45fı, 3 csoport), társastánc (15fı, 1 csoport), modern tánc (30 fı, 2 csoport) 

� Képzımővészeti ágon mőködı tanszakok: összesen: 65fı 
grafika, festészet, ötvös-tőzzománc, textilmővészet, kézmőves 
 

Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény feladata: gyógypedagógiai tanácsadás, 
logopédiai ellátás; fejlesztı felkészítés; utazó gyógypedagógiai szolgálat; szakmai 
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szolgáltatások: szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógusképzés, továbbképzés, 
önképzés, tanulók, szülık tájékoztató tanácsadó szolgálata, speciális pedagógiai 
segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak. 
 
Egységes pedagógiai szakszolgálat feladata: logopédiai ellátás, nyelv- és beszédfejlesztés; 
gyógytestnevelés, konduktív pedagógiai ellátás, a többségi óvodáskorú gyermekek és iskolás 
tanulók körében, valamint a sajátos nevelési igényő gyerekek egyéni és csoportos speciális 
terápiás fejlesztése, iskolára felkészítése, integrált nevelés-oktatásban részesülı sajátos 
nevelési igényő gyermekeknek speciális pedagógiai segítségnyújtás, pályairányítás segítése. 
 
A közmővelıdési egység közremőködik a felnıtt lakosság, a gyermek és ifjúsági korosztály 
számára a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában, 
mővelıdési igények felkeltésében és kielégítésében. Tét város gazdasági, társadalmi 
adottságainak megfelelıen a spontán és az intézményes hatások figyelembevételével segíti a 
személyiség fejlıdését, hogy megfelelhessen különbözı társadalmi szerepeinek. 
 
Az általános mővelıdési központ nyilvános könyvtárt mőködtet, amelynek feladata, hogy 
győjteményét folyamatosan fejlessze, feltárja, megırizze, gondozza és rendelkezésre 
bocsássa, tájékoztasson a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, biztosítsa más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt 
vegyen a könyvtárak közötti dokumentum – és információcserében. Ellátja az iskolai 
könyvtári feladatokat. 
 
Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát az intézmény igazgatója készíti el és a 
szakalkalmazotti testület fogadja el. 
A szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá, amelyet az alapító okirat 
életbe lépése után három hónapon belül kell benyújtani. 
 
 

III. Az általános mővelıdési központ feladatai 
 

Az intézmény alapfeladata (szakfeladat szerint) 
 

TEÁOR szám: 80.10 Alapfokú oktatás 
80121-4 Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Felvehetı maximális tanulólétszám: 20x26 fı = 520 fı 
 19x30 fı = 570 fı 
 Évfolyamok száma: 8 
 
80131-3 - Alapfokú mővészetoktatás; 
 

• zeneiskolai tagozat 
Tanszakok megnevezése:  szintetizátor, zongora, , citera, furulya fuvola, 

klarinét, szaxofon, kürt, trombita, tenorkürt, harsona, 
tuba, ütı. 

 Felvehetı maximális tanulólétszám: 157 fı 

• Táncmővészeti tagozat 
Tanszakok megnevezése: néptánc, társastánc, modern tánc 

 Felvehetı maximális tanulólétszám: 90 fı 
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• Képzımővészeti tagozat 
Tanszakok megnevezése:  grafika, festészet, ötvös-tőzzománc, textil mővészet, 

kézmőves 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 65 fı 
 
80122-5 -Sajátos Nevelési Igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása 
 - Tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása. 
 - Logopédiai tevékenység a beszéd - és nyelvi fejlıdésben akadályozottak, a 

tanulási zavarral, tartós tanulási nehézséggel küzdı gyermekek speciális 
fejlesztése, valamint, akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésnek tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 

 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 1-4 o.-ban 13 fı 
      5-8 o.-ban 15 fı 
 
80511-3 Napköziotthonos és tanulószobai ellátás 
 Felvehetı maximális tanulólétszám: 
 napközi: 8 csop. x 26 fı= 208 fı 
 tanulószoba: 5 csop. x 30 fı= 150 fı 
 
80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
 Felvehetı maximális gyermeklétszám: 6 x 25 fı = 150 fı 
          3 x 25 fı =  75 fı 
 
80112-6 Sajátos Nevelési Igényő gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 

a  Sajátos Nevelési Igényő gyermekek körébıl: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók 
vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével, valamint a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı gyermekek integrált óvodai nevelése az illetékes 
szakbizottság szakvéleménye és javaslata alapján 
- A beszéd- és nyelvi fejlıdésben akadályozottak logopédiai fejlesztése 

80521-2 Egységes pedagógiai szakszolgálat 
85321-3 Bölcsıdei ellátás TEÁOR szám: 85.31 
 Felvehetı maximális gyermeklétszám: 12 fı 
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgálat 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
92181-5 Közösségi - mővelıdési tevékenység 
92312-7 Könyvtári tevékenység 
92182-6 Közösségi színterek tevékenysége 

 
Az általános mővelıdési központ vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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IV. Kiegészítı tevékenysége 
 
Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött 
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználását célzó szolgáltatások nyújtása térítés 
ellenében. 
 TEÁOR szám: 80.42 
 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
 
 

V. Az intézmény gazdálkodása 

a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggı jogosítványok 
 

Az intézmény feladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a 132, 133, 138/2, 139/2, 
140/2 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 3. szám, a 180 helyrajzi számon 
nyilvántartott Tét, Gyıri u. 2. szám, a 195/1 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Fı u. 117. 
szám, a 134 és 136 helyrajzi számon nyilvántartott Tét, Debrecen u. 1. szám a 128 helyrajzi 
számon nyilvántartott Tét, Fı u. 80. szám alatti ingatlanokat és épületeket. 
 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ Rábacsécsényi Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény mőködtetése és vagyona a társulási szerzıdésben kerül 
megfogalmazásra. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ gyırszemerei Napköziotthonos Óvoda és 
Általános Iskola mőködtetése és vagyona a társulási szerzıdésben kerül megfogalmazásra. 
Kisfaludy Károly Általános Mővelıdési Központ mórichidai Széchenyi István Általános 
Iskola mőködtetése és vagyona a társulási szerzıdésben kerül megfogalmazásra. 
 
Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben 
(1992. évi XXXVIII. törvény) és végrehajtási rendeletben, valamint az önkormányzat 
rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása érdekében. 
Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az általános mővelıdési központ önálló bankszámlával rendelkezik. 
A költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Kisfaludy Károly 
Általános Mővelıdési Központ látja el. 
Az intézményegységek közötti munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét külön 
megállapodás tartalmazza. 
A KKÁMK igazgatója gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. 
 
Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökbıl, munkaterv 
alapján látja el. 
Az általános mővelıdési központ költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. 
 
 

VI. A költségvetési szerv megszőnésére vonatkozó szabályok 
 
Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 
továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. LXXIX. törvény és a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
vonatkozó rendelkezései. 
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VII. Záró rendelkezések 

 
Az alapító okirat Tét Város Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007. év. szeptember hó 
01. napjával lép életbe. 

Az alapító okiratot Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 124/2007. (VIII. 31.) 
határozatával jóváhagyta. 

Ezen alapító okirat hatályba lépésével egyidejőleg Tét Város Önkormányzat Képviselı-
testületének 151/2006. (IX. 28.) határozatával elfogadott alapító okirat hatályát veszti.  

Felelıs:  Szabó Ferenc polgármester 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı 
Boros Zoltán KKÁMK igazgató 

Határidı:  Azonnal 
 
Elıterjesztés és az alapító okirat tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2.) A KISFALUDY KÁROLY ÁMK TANTÁRGYFELOSZTÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A képviselı társak az anyagot írásban megkapták kérdés, hozzászólás lenne-e? 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Az 5-8. osztályos oldalon a túlóra rovatban felül van 3 fı + 2 fı. Kérdése, ez többletmunkáért 
járó kereset kiegészítést jelent? 
 
Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes: 
Válasza, igen. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Kérdése, erre a többletmunkára mennyi óra van adva, 10 óra? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Válasza, nem pénzügyi keretkérdés. 
 
Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes: 
Megjegyzi, csoportbontást jelent. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
A táblázat közepe táján van 1-1 óra. Kérdése, ez óraátadás? 
 
Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes: 
Válasza, óraadót jelent. Mivel igazgató helyettes lett az informatikát már tovább nem tudja 
tanítani, ezért Mórichidáról jár át egy tanár tanítani. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Akkor a 3 óra a testnevelésnél is ilyet jelent? 
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Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes: 
Válasza, igen. Rábacsécsényben nincs testnevelés tanár, ezért az itteni jár át oda tanítani. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Köszöni. 
 
Kereszt Kálmán képviselı: 
Kérdése, erre szükség van? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Válasza, igen. Megjegyzi, mindenki tudja a változásokat. Csak két évre megy vissza, 2 
kollégája nyugdíjba vonult és egy gyógypedagógus is elment. Nem vett fel helyettük senkit. 
Az elızıekhez képest próbálják tartani az órakeretet. Megjegyzi továbbá, az óraadók utazását 
az fizeti, aki a feladat ellátást igényli. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Az év elején elfogadták az iskola költségvetését. Kérdése, túllépték a keretet a túlórák miatt? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Válasza, nem lépték és nem is fogják túl lépni. A túl óra nem több. Jogszabályváltozás történt, 
amiben a kötelezı óraszámot 22-re emelték. A múlt tanévben a tanár 23 órát látott el az idén 
22 órát lát el besorolási béren. 
 
Böröczki Kálmán képviselı: 
Az 5-8. osztályos oldalon van olyan, hogy óraadó 8 óra, itt nem lát kötelezı óra feltüntetést. 
Kérdése, iskolán belüli, vagy iskolán kívüli pedagógus oldja meg? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Válasza, iskolán kívüli pedagógus. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
A tanulószoba rovatban a felsısöknél van 15 óra az értelmi fogyatékosoknál, pedig 6 óra. 
Kérdése, nem lenne célszerőbb kiváltani a túlórát megbízási díjjal? 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Egyetért a polgármester úrral, de ez létszámkérdés. Pár forint megtakarítást pályakezdıvel 
jelentene. Egy tanító végzettséggel ezt nem lehet betölteni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Kérdése, a felsıbe, ahol 5 pedagógusnak van 3 órája, ami 15 óra? Heti 15 órára is lehetne 
megállapodást kötni kezdı pedagógussal. 
 
Boros Zoltán képviselı: 
Ha a képviselı-testület hozzá járul, hogy 1 éves idıtartamra megbízási szerzıdéssel kezdı 
pedagógus lássa el a tanulószobás dolgokat, akkor 1 hónap haladékot kér és a következı 
testületi ülésre utána jár. Azt viszont nem szeretné, ha idegen látná el ezt a feladatot. 
Megjegyzi, a nyugdíjba vonult kollégái matek szakosok voltak, ezért a közeljövıben matek és 
informatika szakost fel kell vennie. 
Megjegyzi továbbá, a tantárgyfelosztáson a tanulószoba nem múlik, azt csak a tanításhoz kell 
elfogadni. 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Megjegyzi, a tantárgyfelosztást nem kell elfogadni, csak a polgármester úrnak kell aláírnia. 
 
 
A tantárgyfelosztást a képviselı-testület Szabó Ferenc polgármester úr és Boros Zoltán 
képviselı úr által tett kiegészítésekkel és javaslatokkal együtt tudomásul veszi. 
A tantárgyfelosztást Szabó Ferenc polgármester úr aláírásával látja el. 
 

Elıterjesztés és a tantárgyfelosztás a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3.) ÖNHIKI-S PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL DÖNTÉS 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Átadja a szót Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı nınek. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Elmondja, jegyzıkönyvi kivonat ment ki a testület felé. Gondolkodtak a pályázaton, 
amennyiben a felhalmozási kiadások és az ingatlan értékesítések nem haladják meg azt a 
mértéket, amely kizáró ok lenne a pályázatból, akkor ezt érdemes lenne megpróbálni. 
Azonban, ha szeptember végén ezek a bevételek bejönnének az ingatlan értékesítésekbıl, 
akkor már ezt a pályázatot nem lehetne megpróbálni. Veszíteni nem veszítenének vele, a 
kimenetele bizonytalan. Véleménye szerint meg kell próbálni. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megjegyzi, a megye városai közül Csorna, Fertıd, Pannonhalma minden évben rendszeresen 
élt ezzel a lehetıséggel. Esetenként Kapuvár és Óvár. Véleménye szerint ezt a pályázatot be 
kell adni. Ha a mőködési költségeik meghaladják a finanszírozott részét, akkor azt kiegészíti 
az állam. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Tavaly olvasott róla, hogy Fertıd pályázott, akkor megkérdezte Laki Gábornét, hogy ık miért 
nem adnak be ilyen pályázatot? Akkor ı felsorolta, hogy miért nem, de azt nem említette, 
hogy a vállalkozás miatt nem lehet. Kérdése, mennyi a megpályázott összeg? 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Elmondja, leválogatást kell kérni a Kincstártól. Különbözı adatokat szolgáltatnak az 
önkormányzat felé a pályázathoz, amelynek alapján ki tudják tölteni. A lehetıséget meg kell 
ragadni. A kimenetele bizonytalan. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Megjegyzi, ahhoz, hogy a leválogatás megkezdıdhessen testületi határozat kell. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzı: 
Megjegyzi, magához a pályázathoz kell testületi döntés. 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazást rendel el. 
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 Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
8 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozza: 

 125/2007. (VIII. 31.) Kt. határozat 
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet minta szerinti határozati 
javaslatot elfogadja azzal, hogy a konkrét adatokat ki kell munkálni és az adatok 
tükrében az ÖNHIKI-s pályázathoz szükséges végsı határozatot a pályázati határidı 
letelte elıtt meg kell hozni. 
Felelıs:  Szabó Ferenc polgármester 
  Laki Gáborné pénzügyi csoportvezetı 
Határidı: 2007. szeptember 30. 

A határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 

4.) GYENESI ÜDÜLİVEL KAPCSOLATOS TEENDİK MEGBESZÉLÉSE 

Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, 2 pályázat érkezett, amit áttekintettek, de mindegyik 
pályázatban hiányosságok vannak. Az egyik pályázónál az a gond, hogy konkrétumot nem 
jelölt meg. Azt mondta, hogy 1 év után nyilatkozik arról, hogy mik lennének azok a feladatok, 
amiket elvégezne. A másik pályázó nem konkretizálta, hogy milyen felújításokat, mikorra 
készítene el. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2 pályázóval meghívásos tárgyalást 
folytassanak le és csak utána döntsenek róla. 

Boros Zoltán képviselı: 
Megjegyzi, ı is benne volt a bíráló bizottságban a pályázat bontásnál. A pályázatok 
megfeleltek a pályázati kiírásnak. Újólagos megbeszélést javasol. 

Szabó Ferenc polgármester: 
Elmondja, ahhoz, hogy a 2 pályázóval tárgyalni tudjanak, ad hoc bizottságot kellene 
létrehozni. Kérdése, ki vállalja, hogy a bizottságban részt vesz? 

Boros Zoltán képviselı: 
Megjegyzi, az egyik pályázó az ı volt dolgozója és nem a legjobb hangulatban váltak el 
egymástól, ezért attól fél, ha bármilyen véleményt fog mondani, az a személye ellen irányuló 
véleménynyilvánítást tesz. Vállalja továbbra is, csak az a kérdés, hogy másnak ez nem jelent-
e támadást? 

Rendes Róbertné képviselı: 
Kérdése, nem lehetne, ha a 2 pályázót zárt ülésre hívnák meg és akkor mindegyik képviselı 
tag is ott van? 

Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza, rendben van. A 2 pályázóval egyeztetett idıpontban összehívják a zárt ülést. 
 
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatás képpen elmondja, hogy a 12 házhelyre egyösszegő ajánlat érkezett a CBA 
tulajdonosától. Ma bejelentkezett Zölderdı Tamás ingatlanfejlesztı, aki kéri az adatokat a 12 
házhelyrıl mert, mint befektetı gondolkodik rajta. 
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Tegnap volt a Pannon-Víz Zrt-nél egy kezdı tárgyalás. Két dolgot kell tisztázniuk. Az egyik a 
Tét, Gyömöre, Kajárpéc és Sokorópátka tulajdonában lévı szennyvíztisztító. Mindenképpen 
2015-ig bıvíteni kell. Tegnap kiderült, hogy Tényı és Gyırszemere terveit 3 féle képen adták 
be. Az egyik változatban Gyırhöz csatlakoznának, a másikban önálló telepet építenének a 
harmadikban, pedig Téthez csatlakoznának. A szakhatóságok a Téthez való csatlakozást 
fogadták el. Ha ide csatlakoznának, akkor a felújítás is megtörténne az összes költségnek a 
80%-át fedezné. Erre majd elküldik a számításokat, hogy mi mennyi és a testületeknek 
határozatot kell errıl hozni. 
 
 
A Leaderrel kapcsolatos program felgyorsult. Csütörtökön este 6 órakor lesz az ikrényi 
sportcsarnokban az alakuló ülése a Leadernek. A bejegyzett civil szervezetek is tagjai 
lehetnek. Aki tagja valamelyik civil szervezetnek javasolja, hogy mindenképen vegyen részt. 
 
 
Hétfı délután megy a CALLIS-ba. Az önkormányzat mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy a szélkerekek megvalósuljanak. Azt látja, hogy a rendszer kezdett lelassulni, ezért 
megkereste azt a hölgyet, aki a biogáznál is közvetítı volt. Megkérdezte tıle, hogy a kerekek 
beszerzésében tud-e segíteni? Kedvezıen alakult a dolog. Úgy néz ki, hogy 5-10 kerék 
szállítást is el lehet intézni. Tovább kell lépni és felállítani minél elıbb. Ha menne mind a 23 
kerék, akkor az az önkormányzatnak jelentıs iparőzési adó növekedést jelentene. 
 
Rendes Róbertné képviselı: 
Megjegyzi, olvasta a polgármester úr nyilatkozatát a Kisalföldben, amiben azt nyilatkozta, 
hogy 1 kerékre nincs építési engedély. Kérdése, most hogy kell érteni a 23-ra van 1-re meg 
nincs? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza, azt a CALLIS nyilatkozta, A Badicztagi lakosok tudomása szerint megfellebbezték, 
de határidın kívül. 
 
dr. Kalmár János képviselı: 
Kérdése, a szennyvíztisztító bıvítés hálózat bıvítéssel is járna? 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Válasza, igen. Ha a bıvítés elindul és befogadják Tényıt és Gyırszemerét, akkor Tét-
Szentkútra is el kell vinni. Akkor az ottani fejlıdés is tovább folytatódna. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a Pannon-Víz Zrt. anyagárban megcsinálná a 12 telek 
közmővesítését. Ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy egybe eladja, akkor végig kell 
gondolni, hogy a közmőveket ki és hogyan teteti le, mert, ha most a CBA Áruház 5 telekre 
épül, akkor teljesen felesleges az 5 telekre mindenütt kiállást csinálni. Ha egy valaki veszi 
meg, akkor vele meg kell egyezni. 
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Boros Zoltán képviselı: 
Köszöntet mond a testület tagjainak, hogy az iskola költségvetését elfogadta, így el tudták 
végezni az iskoláknál a felújításokat. Az alsó iskola udvara szép és balesetmentessé vált. A 
felsı iskolában, pedig elvégezték az ablakcseréket és a festést. Még egyszer is köszöni. 
 
 
Szabó Ferenc polgármester: 
Köszöni a megjelenést. Egyéb hozzászólás, felvetés nem lévén az ülést 1125 órakor bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Szabó Ferenc      Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
 
 
 
Lang Ferenc      Rendes Róbertné 
képviselı      képviselı 
 
 


