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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt és a kedves megjelenteket, az ülésünket 
megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámban 
megjelent,  a  határozatképesség  biztosított.  Sok  apró  dolog  jött  össze,  amellyel  nem 
várhattunk.  Testületi  ülésünk  két  fő  napirendi  pontból  állna.  Először  szükséges  Hujber 
Zoltánné  nem  képviselő  bizottsági  tag  eskütételére,  ahhoz,  hogy  a  bizottság  elkezdhesse 
gyakorlatban a munkáját.  A második napirendi pont az egyebek, melyet javaslok még két  
alponttal  kiegészíteni.  Az  egyik  a  Koroncó  és  Tét  területén  létrehozni  kívánt  18  lyukú 
Golfpályával  kapcsolatos.  A  második,  pedig  a  testületi  ülések  nyilvánosságának 
megtárgyalásához kapcsolódó előterjesztés.
Kérdése, kinek van egyéb napirendi pont felvételére javaslata?
Amennyiben nincsen, szavazást rendel el.

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

135/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 17-ei ülés napirendi 
pontjait módosításokkal együtt elfogadja.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjai:

1. A Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

2. Egyebek
a.) Hét-tó Golfpálya építési engedélyének meghosszabbítása

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

b.) Városi rendezvények hang és fénytechnikájára ajánlat megtárgyalása
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

c.) INO telefonvonal ügyéről tájékoztatás
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

d.) Tét Város Roma Kisebbségi  Önkormányzat részére helyiség biztosításának 
megtárgyalása
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

e.) Önkormányzati lakás bérbeadásának megvitatása
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

f.) Testületi ülések nyilvánosságának biztosítása érdekében intézkedés
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
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1. A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG NEM KÉPVISELŐ TAGJÁNAK ESKÜTÉTELE

Dr. Kukorelli László polgármester:
Megkérek mindenkit, hogy álljunk fel és felkérem Hujber Zoltánnét az eskü letételére és az 
esküokmány aláírására.
Hujber Zoltánné az esküt letette, az esküokmányt aláírta.
Munkájához sok sikert kívánok.

2. EGYEBEK

a.) Hét-tó Golfpálya építési engedélyének meghosszabbítása

Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm Joó Bálintot, aki azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a Hét-tó Golfpálya építési 
engedély meghosszabbítása ügyéhez a tulajdonosi hozzájárulást biztosítsa az Önkormányzat. 
A  Hét-tó  Golfpálya  létesítmény  megvalósítására  Rábapatona-Koroncó  Építéshatósági 
Társulás 1185-16/2005. számon építési  engedélyt  adott  ki az engedélyes  Alpokút Kft-nek, 
melyhez az Önkormányzat is hozzájárult. Rövidem ismertetem a Hét-tó Golfpálya ügyében 
tett intézkedéseket. 2007. május 29-én a téti rendezési terv módosítása a Golfpálya kapcsán 
elkezdődött. 2008. júliusában az Alpokút Kft. 18 lyukú Golfpálya létesítését tervezte. Az árok 
művelési  ágú területek átminősítése még nem történt meg. A vízjogi engedélyezési  eljárás 
megtörtént,  tulajdonosi  hozzájárulások  megtörténtek.  Bemutatom  a  térképen  a  kijelölt 
területet,  amely kb. 1,2 ha-t foglal magába. A térképen látható fejlesztés megvalósításához 
szabályozási  terv  még  nem  került  módosításra.  Vételi  ajánlatot  tett  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő területre az akkori cég 400-500 ezer Ft értékben. 2008. decemberében a 
0597,  0601,  0603,  0605,  0606 hrsz-ok vonatkozásában  a  testület  meghozta  a  240/2008.  
(XII. 1.) Kt. határozatát.  A továbbiakban ezeket  a területeket  további albetétekre szerették 
volna bontani. A változási vázrajz azonban az ingatlan nyilvántartásban nincs átvezetve. Az 
Alpokút  csődbe  jutott,  az  építési  engedélyt,  az  engedélyt  kérelmező  többször 
meghosszabbította, majd a terveket és a jogokat eladta az új befektetőnek a LADUN 2001. 
Kft.-nek. Az építési  engedély megváltoztatásához, meghosszabbításához a Kft.-nek be kell 
szereznie a fent hivatkozott hrsz-ok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulást. 
Felkérem Joó Bálintot, hogy tegye meg észrevételeit.

Joó Bálint:
A történet 2003-ban kezdődött Koroncón. A Golf Szövetség vezetője megnézte a területet és 
elmondta, hogy 80 ha területre lenne szükség. Először 25-30 ha területben gondolkodtunk a 
befektető  társammal.  Vásároltunk  különböző  földterületeket.  Elindítottuk  a  fejlesztést.  A 
rendezési  terveket  módosították  Koroncón  és  Téten.  Amiről  a  polgármester  úr  beszélt,  a 
pályát  és  az  ingatlanfejlesztést  is  magában  foglalja.  A  környezetvédelmi,  vízjogi 
engedélyeztetés  elkezdődött.  A  tereprendezés  kapcsán  a  tereprendezésre  építési  engedélyt 
kértek. 2008. nyarától decemberéig új befektető jött megfelelő pénzügyi háttérrel, a szükséges 
nyilatkozatokkal. A 2008. év végi gazdasági változások a céget is elérték. Banki hiteleket nem 
kapott  a  beruházó.  A  befektető  az  üzemeltetéssel  kapcsolatos  dolgokat  megoldaná  és  az 
engedélyeket is szeretné hatályban tartani. Nem szeretném, ha az eddigi tevékenység kárba 
veszne. Tervezett fejlesztésben 20-25 főnek adnának munkalehetőséget.
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Zsolnai Ferenc képviselő:
Örülök a beruházásnak, 25 főnek lenne munkahelye, presztízs lenne a Városnak.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az szeretném megkérdezni, hogy a korábbi terveknek megfelelően szeretnék-e a szóban forgó 
területet megvásárolni?

Joó Bálint:
Igen.  A  Golfpálya  építése  során  a  Marcal  árvízvédelméhez  is  segítséget  nyújthatnának a 
tervezett tavak.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az árok művelési ágú területet nem lehet eladni.

Papp László vezető-főtanácsos:
Javaslom, hogy a rendezési terv módosítása történjen meg az üdülő területre, ami Tétet érinti, 
ehhez van vízjogi létesítési engedély. A Menedzser Mérnöki Iroda Kft. 2005-ben módosította 
a rendezési tervet, majd 2007-ben a Talent-Plan Tervező Kft. készítette volna el a további 
rendezési tervet, azonban még az egyeztetési tárgyalás megszakadt.

Joó Bálint:
Jelenleg csak a pályáról van szó.

Ackermann László alpolgármester:
Örül, szeretné, ha megvalósulna a fejlesztés.

Dr. Kukorelli László polgármester:
A  jogok  új  tulajdonosa  Győr  Város  Polgármesteri  Hivatal  Építéshatósági  Osztályhoz 
benyújtott kérelmében kérte az építési engedély meghosszabbítását, valamint az engedélyes 
nevének megváltoztatását.
Javasolom,  hogy  a  Koroncói  Hét-tó  Golfpálya  létesítmény  megvalósítására  építési 
engedélyezési eljárás során az építési engedélyezési tervnek megfelelően az építési engedély 
meghosszabbítása ügyében eljárjon a LADUN 2001. Kft.
Szavazást rendel el.

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

136/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tét 0597, 0603, 0601, 
0605, 0606 hrsz.-ú területeken a LADUN 2001. Kft. (9700 Szombathely, Maros u. 2.) 
„Koroncó Hét-tó Golfpálya, építési  engedélyezési tervé”-nek megfelelően az építési 
engedélyezésben az építési engedély meghosszabbítása ügyében eljárjon.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal
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b.) Városi rendezvények hang és fénytechnikájára ajánlat megtárgyalása

Dr. Kukorelli László polgármester:
Kapott  egy  levelet  Répcelakról,  amelyben  javasolták,  hogy  a  10  éve  várossá  avatott 
települések  a  10 éves  évfordulót  részben  közösen  ünnepeljék  meg.  Holnap Vecsésen  egy 
találkozó lesz ezzel kapcsolatosan.
Kaptam  egy  levelet  Tét  Város  rendezvényeinek  hang  és  fénytechnikai  lebonyolításával 
kapcsolatosan, melyet ismertetnék.

Az ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Zsolnai Ferenc képviselő:
Sokan a rendezvényeinken keresztül ítélik meg a települést, valamint a hivatalt. A Hajtó úrral 
kötött  szerződésünk  nem  volt  valami  sikeres.  Véleményem  szerint  a  városnapot  profi 
szervezővel kellene megoldani.

Boros Zoltán képviselő:
Ez csak egy ajánlat, azt kell eldönteni, hogy külső rendezvényszervezőket veszünk-e igénybe 
vagy  saját  rendezésben  saját  szervezeteink  segítségével  oldjuk  meg  a  városnapot,  hiszen 
amennyiben külső szervezőt veszünk igénybe, akkor ilyen ajánlatokkal nem nekünk, hanem a 
külső szervezőnek kell foglalkozni.

Rendes Róbertné képviselő:
A városnap pénzkérdés  és  hozzáállás  kérdése  is.  Az  elmúlt  két  évben  a  városnapok egy 
fillérébe  sem kerültek  az  önkormányzatnak,  kivéve  a  díjakat,  bár  ezt  kevesen  hitték  el  a 
településen. Hajtó úrnak csak a területet kellett odaadni. Véleményem szerint több ajánlatot 
kell  bekérni.  A  Kolontárért  tartott  est  is  jól  tükrözi,  hogy  a  helyi  Civil  szervezetek  is 
megfelelő színvonalú rendezvényt tudnak biztosítani.

Dr. Kukorelli László polgármester:
A rendezvényszervezésre meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. 

Rendes Róbertné képviselő:
Javasolom, felhívás közzétételét a rendezvényszervezésre, ötletládát a hivatalba és felhívást a 
Szülőföldem újságba.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Később visszatérünk a rendezvényszervezéssel kapcsolatos teendőkre.

c.) INO telefonvonal ügyéről tájékoztatás

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Október végén jártam látogatóban az Idősek Napközi Otthonába és azt tapasztaltam, hogy 
nincs önálló telefonvonaluk és Internetük, amely a beszélgetés, a kapcsolattartás alapja már 
napjainkban. Internetre  a foglalkozások szervezése során is  szükség lenne.  A telefonvonal 
közös  a  védőnőkével,  nincs  az  INO-nak  külön  vonala.  Amikor  a  védőnők  használják  a 
programjukat,  akkor  az  INO-ban nem tudnak telefonálni.  Két  lehetőség  van.  Az  egyik  a 
Gyenesdiási üdülő vonalát át lehetne telepíteni ide, hiszen az üdülő bérlője tudomásom szerint 
nem tart rá igényt. A második lehetőség egy külön telefonvonal bekötése, amely nem lehet túl 
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drága,  így  megoldódna  az  INO  problémája.  Az  INO-t  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
üzemelteti ezért is kellene függetleníteni a védőnőktől.

Boros Zoltán képviselő:
A telefon nem lehet kérdés. Szükséges és intézkedni kell a vonal ügyében.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendel el.

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

137/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
1. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli László 

polgármester urat, hogy a téti önkormányzat tulajdonában lévő Gyenesdiási üdülő 
(Gyenesdiás, Tulipán u. 3.) telefonfővonala ügyében tárgyaljon a bérlővel, illetőleg 
a T-Home-al a telefonfővonal áthelyeztetése ügyében.

2. Amennyiben a Gyenesdiási üdülőből a telefonfővonalat nem sikerül áthelyeztetni, 
úgy új fővonal kérése ügyében tegye meg az intézkedéseket a Tét, Fő u. 37. szám 
alatti önkormányzati ingatlan telefonbekötésével kapcsolatosan.

Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Értelem szerint

d.) Tét  Város  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat  részére  helyiség 
biztosításának megtárgyalása

e.) Önkormányzati lakás bérbeadásának megvitatása

Dr. Kukorelli László polgármester:
A  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat  választásokig  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
irodaházában  kapott  szobát,  irodát.  A  választások  után  közölték  a  Kisebbségi 
Önkormányzattal,  hogy nincs érvényes szerződése,  és a Társulásnak szüksége van a teljes 
irodaház összes helyiségére. Alaposan utána néztem a dolgoknak és megállapítottam, hogy 
Tétnek nincs belterületi részein szabad kapacitású építménye, helysége. Egy lehetőség adódik 
a  házasságkötő  terem  (volt  Pártház)  melletti  helyiség.  A  későbbiekben  remélem  a 
Gyógyítóház befejezésével  további helyiségek szabadulhatnak fel  kb.  május környékén.  A 
labor és a fizikoterápia is átköltözik a Kistérségi Gyógyítóházba. Javaslom, hogy egyenlőre 
más helyiség felszabadulásáig adjuk használatba a házasságkötő terem melletti helyiséget.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Az egyedül állók 20-30 ember munkáját nem kellene tönkre tenni. Javaslom, más helyiségben 
gondolkodjunk, pl. a rendőrség épületében lévő lakásba.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem  a  testületi  ülések  helyszínéről  van  szó,  mert  azt  a  városháza  nagytermében  fogják 
megtartani, hanem egy állandó iroda helységre van szükségük.

Boros Zoltán képviselő: 
Tét tulajdonában van a Kistérségi Irodaház épülete.
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
A volt rendőrségi épület a rendőrségé, az új rendőrségi épülettel mi lesz az majd január 1-től 
az új vezetés hozzáállásától függően kiderül.

Zsolnai Ferenc képviselő:
A házasságkötő  terem melletti  helyiséget  esküvő alkalmával  és  más rendezvények  esetén 
állófogadására is használják és javaslom, a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlant biztosítsa az 
Önkormányzat a Roma Kisebbség számára. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Több ember  keresett  meg,  akik  nehéz  helyzetbe  vannak.  Az előző  javaslat  miatt  azt  kell 
eldönteni,  hogy  a  Rákóczi  u.  1.  szám alatti  lakást  lakás  céljára  bérbe  akarjuk-e  adni.  A 
Rákóczi u. 1. szám alatti lakás szabad.

Rendes Róbertné képviselő:
Javaslom, hogy a polgármester úr járjon el a Kistérségnél, hiszen ő a társulás elnöke, hogy fél 
éven keresztül még biztosítsák továbbra is ott az önkormányzat működését.

Zsolnai Ferenc képviselő:
Milyen gyakorisággal használnák az irodát?

Pusztai Antal TVRKÖ elnök:
Működő  önkormányzatról  van  szó,  amelynek  vannak  feladatai.  Napi  legalább  4  órás 
ügyfélfogadást  szeretnének.  Ennek  ellenére  kompromisszum  készek  mindenbe.  A  régi 
gyakorlat az volt,  hogy egy vagy két hónapban egyszer jöttek össze.  Mi másként akarunk 
működni.

Lascsik Ferencné TVRKÖ képviselő:
Ők igazán szeretnének dolgozni, nem úgy mint az előző testület.  Sok roma kisebbség van 
Téten. Kell őket képviselni.

Ackermann László képviselő:
Pat  helyzetben  van  az  önkormányzat.  A  kistérségi  rendőrállomás  épületében  lévő  szabad 
lakást először meg kellene nézni.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Megpróbálja felvenni először a Kistérséggel a kapcsolatot.

Boros Zoltán képviselő: 
A  volt  TSZ  iroda  épületét  átadtuk  a  kistérségnek,  ő  azt  csinál  vele  amit  akar.  A 
házasságkötőben a termet az egyedül élők kitakarították, feldíszítették. Átmenetileg szorult 
helyzetben  van az önkormányzat.  Az átmeneti  helyzetben  a Varga házat  javaslom átadni, 
amíg más helyiség nem szabadul fel. A Győri úti lakás fenntartása roppant költséges lenne.  
Természetesen ebben az esetben rászoruló családnak nem adhatjuk át a Varga házat.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Először  azt  kellene  eldönteni,  hogy  bérbe  adjuk,  vagy  ne  adjuk  bérbe  az  önkormányzat 
egyetlen szabad lakását.
Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

138/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a téti Önkormányzat tulajdonában lévő 
Tét, Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlant nem adja bérbe.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Két javaslat hangzott el a Roma Kisebbségi Önkormányzat elhelyezésével kapcsolatban. Az 
egyik, hogy tárgyaljak a kistérséggel az elhelyezéséről, a másik a Rákóczi u. 1. szám alatti 
lakás bérbeadása. Szavazást rendel el.

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

139/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
1. Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Dr.  Kukorelli  László 

polgármester urat, hogy a Kistérségi Társulásnál járjon el az ügyben, hogy a Roma 
Kisebbségi Önkormányzat számára helyiséget további félévre biztosítsa a Társulás.

2. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Rákóczi u. 1. szám alatti lakást bérbe adja 
az Önkormányzat Tét Roma Kisebbségi Önkormányzatnak.

Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

f.) Testületi ülések nyilvánosságának biztosítása érdekében intézkedés

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Kaptam egy e-mailt, amely a testületi ülések nyilvános közvetítését sürgeti. A kérdés többször 
felmerült  már,  így  időszerű  lenne  konkrét  intézkedéseket  tenni.  Javaslom,  hogy  adjon  a 
testület  felhatalmazást,  hogy  járjak  el  az  ügyben,  hogy  a  SAT  SIGNAL  Kft.  milyen 
költséggel, milyen technikával és hány háztartásban tudná biztosítani a közvetítést. A másik 
lehetőség egy megfelelő minőségű web kamera megvétele és a hozzá kapcsolódó informatikai 
háttér biztosítása.

Zsolnai Ferenc képviselő:
Az a véleményem, hogy legyen közvetítés, de egyre többen mondják le a szolgáltatást, mert 
kevés a csatorna és sokat kell érte fizetni. Jó ötletnek tartom az internetes közvetítést. Egyre 
több ember rendelkezik már számítógéppel.

Boros Zoltán képviselő: 
A TV adáshoz komoly technikai háttér kell. A web kamera megvételét preferálja. Szerintem 
sokkal kevesebbe kerülne, mint a sugárzás a Sat Signál-nál vagy máshol.
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendel el.

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

140/2010. (XI. 17.) Kt. hat. 
1. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli László 

polgármestert, hogy tárgyaljon a SAT SIGNAL Kft-vel, hogy milyen technikával, 
milyen költségekkel és hány háztartásban tudná biztosítani a szolgáltatást.

2. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli László 
polgármestert,  amennyiben  nem  megfelelő  az  1.  pontban  foglalt  tárgyalás 
eredménye,  úgy  az  internetes  közvetítés  megoldásának  lehetőségét,  költségeit 
beszélje meg az informatikussal.

Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Az  Európai  Kulturális  Iroda  megkeresett  egy  ajánlattal,  mi  szerint  2011.  februárjában 
megjelenő ismeretterjesztő  kiadványban „Akikre  büszkék vagyunk” egy oldal  megjelenést 
biztosít Tét Város részére. A megjelenési hozzájárulási költségvonzat 40.000.- Ft, melyet már 
megrendeltünk az idő rövidségére tekintettel.

A képviselők tudomásul vették, hogy megrendelésre került a kiadvány, amelyben Kisfaludy 
Károlyra vonatkozó leírás szerepel.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Ismertetem  főbb  vonalakba  Kozmann  György  olimpikon  levelét,  melyben  a  „Hogyan 
válasszunk sportágat?”  című könyvre  hívja  fel  a  figyelmet.  A könyv célja  egyértelmű:  a 
magyar  sport  jövője,  de  nyugodtan  mondhatom,  hogy  minden  magyar  ember  egészséges 
életmódjának  megteremtése  érdekében  szakszerű  és  szubjektív  receptet  ad,  hogy  kinek 
melyik, milyen sportág a legmegfelelőbb. Kettő példányt gondolt belőle megrendelni, melyet 
elhelyeznének a könyvtárban, hogy könnyebb legyen a fiataloknak sportágat választani. A 
könyv egy-egy példánya 11990.- Ft-ba kerül.

A képviselő-testület a könyvek megrendeléséhez beleegyezését biztosította.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
November 12-én megbeszélés  volt  Tényőn Leusden testvérvárossal kapcsolatban. Leusden 
egy 30 ezer lakosú kisváros, mely anyagiakban sokkal jobban áll, mint Tét. A térség iskolái, a  
Tűzoltóság tartja a testvérvárossal a kapcsolatot, ám ez a kapcsolat egy kicsit nehézkesebbé 
vált.  Most  azonban új  alapokra  szeretnék  helyezni,  a  megvalósítható  együttműködésre.  A 
kapcsolattartó  Farkas  Gabriella  tényői  hölgy,  aki  napi  szintű  kapcsolatot  tartana  a 
Leusdeniekkel. Hétfőig várnak egy nevet, akin keresztül Téttel a kapcsolatot tudják tartani.
Kérem a testületet, hogy a téti kapcsolattartó személyére hétfőig tegyenek javaslatot.
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
Munkába  állásomkor  nem  rendelkeztem  számítógéppel  a  hivatalba.  Jelenleg  kölcsön 
számítógéppel  dolgozom.  Kérem,  hogy  a  testület  járuljon  hozzá  200.000  -  250.000.-  Ft 
összegig egy Laptop vásárlásához.

A képviselő-testület hozzájárul a Laptop vásárláshoz.

Zsolnai Ferenc képviselő:
Munkámhoz szükség van, hogy tanácsokat kapjak a lakosságtól. Ezért javaslom civil fórum 
létrehozását, amely egy lakossági fórum, amelynek lényege,  hogy a Téten működő kb. 16 
civil  szervezet  fórumán  választanának egy  civil  szószólót,  aki  részt  vehetne  tanácskozási 
joggal az üléseken. Kérem, hogy az SZMSZ módosításakor vegyék figyelembe ezt a kérést.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Megoldhatónak tartom, bár nem biztos, hogy szerencsés mindent az SZMSZ-ben rögzíteni.

Ackermann László képviselő:
Két  ügyben  megbízatást  kaptam.  Az  első  megbízatás  a  Debrecen  utcai  járda  repedésével 
kapcsolatos,  melyet  Varga  úrék  elkészítettek  a  héten  bitumenes  kiöntéssel,  amely 
megakadályozza  a  víz  beszivárgását.  A  vállalkozó  megígérte,  ha  bármi  probléma  lesz  a 
járdával, tavasszal kijavítja függetlenül a garancia lejártától.
A második megbízatás az volt, hogy elmenjek Vaszarra a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás  ülésére.  A  Hulladékgazdálkodási  Társulásban  a  régi  polgármester  úr  volt  36 
település képviselője. A társulás új képviselőt választott, de mivel Téten nem lett sem átrakó 
állomás, sem hulladék udvar, így a vaszari polgármestert választották meg képviselőnek.

Boros Zoltán képviselő:
Péntek  11  órakor  megemlékezést  tartunk  Kisfaludy  szülőházánál,  halála  180.  évfordulója 
alkalmából és egyben felhívnám a figyelmet az Adventi rendezvénysorozatunkra is.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Kisfaludy Károly november 21-én halt meg, ezért a volt polgármester, az alpolgármester és 
jómagam Tétről megyünk a Kerepesi úti temetőbe a sírjához koszorúzni és ott csatlakozik 
hozzánk dr. Kukorelli  István Tét  Város díszpolgára, valamint reményeink szerint a Tétiek 
baráti körének több tagja.

Horváth Magdolna téti lakos kér és kap szót:
Köszönöm a támogatást, mert rendkívül fontosnak tartom a torna lehetőségét, a mozgás nem 
csak a testnek, a léleknek is fontos. Ugyanakkor örülök, hogy a kisebbségnek is megoldódik a 
problémája.

Hegedüs Lászlóné téti lakos kér és kap szót:
Márciusban csatlakoztam a csapathoz, és elmondhatom, hogy rendkívül összetartó társaságról 
van szó.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Örömmel  tájékoztatom  a  lakosságot,  hogy  egy  régóta  húzódó  probléma  fog  megoldódni 
reményeim szerint még a hónap végéig. A csornai üzemmérnökség vezetője ígéretet tett arra, 
hogy a hónap végéig félpályás útlezárással újracsövezik a Győri út, Fő utca kereszteződést és 
így megszűnik az az áldatlan állapot, amely esőzések alkalmával tapasztalható.
Megköszöni a részvételt, az ülést 1830 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rendes Róbertné Zsolnai Ferenc 
Képviselő képviselő
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