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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. Kérdezem, hogy kíván e 
valaki a napirendi pontok közé felvenni valamit, nekem az egyebek között van több 
témám. 
Tájékoztatásul elmondom, hogy a Győri út és a Fő u. kereszteződésénél a kis iskola és 
a Panzió mögötti kereszteződésben úgy néz ki, hogy megoldódik a vízelvezetés, mint 
kiderült, mikor kivitelezték a gáz bekötést, akkor átfúrták a lefolyót és ezért nem tudott 
a víz elfolyni. Ezt a hibát most kijavítják, ezért le lesz zárva a hétvégén az út egyik 
fele, de jövő héten folytatják a munkálatokat. A munkálatok alatt egy sávon folyik a 
közlekedés. 
Kérdezem, kinek van egyéb napirendi pont felvételére javaslata? Amennyiben nincsen, 
szavazást rendelek el.

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

166/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  november  24-ei  ülés 
napirendi pontjait módosításokkal együtt elfogadja.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Az ülés napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

2. III. negyedév pénzügyi beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Dr. Kukorelli László polgármester

3. A köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

4. Rendeletek hatályon kívül helyezése. 
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

5. 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
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Dr. Kukorelli László polgármester

6. KKÁMK Óvoda nevelési program megtárgyalása. 
Előadó: Boros Zoltán KKÁMK igazgató 

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető

7. 2011. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása. 
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Unger Ferenc könyvvizsgáló

8. Egyebek 

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Felkérem Jegyző Asszonyt, mint előterjesztőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítéseit. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Köszöntöm  a  Képviselő-testületet,  a  kedves  megjelenteket.  Az  előterjesztésemet 
írásban  megkapták  a  képviselők,  a  2010.  október  27-ei  ülésen  hozott  határozatok 
intézkedéseiről  szól  az előterjesztés,  a  KEOP pályázattal  kapcsolatos  megállapodás 
aláírásra került, és továbbítottuk az illetékesek felé. 
Marcal folyó jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása 
KEOP. 7.2.1.1/F – 2008 – 0012 tárgyú projekttel kapcsolatos megállapodás aláírásra 
került  és  továbbítottuk  az  Észak  –  dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőséghez aláírásra.
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Győr  –  Moson  –  Sopron  Megyei 
Tűzoltóság,  Tét  Városi  Tűzoltó  Egyesület  és  Tét  Város  Önkormányzata  között  a 
Együttműködési Megállapodás megkötéséről döntött A megállapodás aláírásra került 
és a többi illetékesnek is aláírás céljából továbbítottuk. 
A Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság tagjai 
megválasztásra kerültek, esküt letették. 
Szabó Ferenc 9100 Tét, Deák u. 35. sz. alatti lakos volt téti polgármester részére az 
1994. évi LXIV. tv. 2 §. 5) bekezdése alapján biztosított végkielégítésén felül, további 
1  havi  illetményének  megfelelő  bruttó  összegű  jutalmat  biztosított,  a  kifizetés 
folyamatban van. Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, szavazást rendelek el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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167/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. október 27-ei 
ülésről készített lejárt határidejű határozatokról a tájékoztatót. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. III.  NEGYEDÉV  PÉNZÜGYI  BESZÁMOLÓJÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A  Pénzügyi  Bizottság  tegnap  tárgyalta  a  III.  negyedéves  pénzügyi  beszámolót. 
Tájékoztatom a jelenlévőket a főbb jellemzőiről a III. negyedéves beszámolónak. Az 
önkormányzati  bevételek  időarányosan  teljesültek,  csökkent  a  pénzkészlet.  Ez  a 
lekötött pénz soknak tűnik, de nem olyan sok a 700 millió forintos költségvetéshez 
viszonyítva. 
Az önkormányzat végzi  az összes intézményének a könyvelési  feladatait,  gazdaság 
tevékenységét. A beszámolóból látszik, hogy hitelt nem kellett igénybe venni annak 
ellenére, hogy a költségvetés elfogadásakor volt tervezve. 
Felkérem Rendes Róbertné elnök asszonyt, tartsa meg tájékoztatóját. 

Rendes Róbertné képviselő:
A Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  hiszen  a  bizottság  javaslata  nélkül  nem lehet 
testület  elé  hozni  a  pénzügyi  tárgyú  beszámolókat.  Pozitív  dologként  értékelte  a 
bizottság,  hogy  a  2010.  évben  költségvetés  stabilitását  megtartottuk  a  szállítói 
tartozásokat  kiegyenlítettük.  Tájékoztatásul  mondom  az  új  képviselő-testületi 
tagoknak, hogy régebben voltak ilyen problémáink. 
A bizottsági  ülés lehetőség volt  kérdéseket  feltenni,  válaszokat  is  kaptunk,  ezért  a 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a III. negyedév pénzügyi beszámolóját. A 
Pénzügyi Bizottság 21/2010. (XI. 23.) PB határozata alapján, Tét Város Önkormányzat 
Pénzügyi Bizottsága javasolja Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 
a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (9100 Tét, Fő u. 88.) 1 
főt a Képviselő testület delegáljon, aki a Kft.-nél az önkormányzati tulajdonosi jogokat 
gyakorolja,  és  ellenőrizze  a  tényleges  pénzügyi  tranzakciókat,  a  Kft.  pénzügyi 
vezetőjével, a belső ellenőrrel és az ügyvezető igazgatóval együtt. Az ellenőrzést azért 
tartja fontosnak, mivel a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. (9100 
Tét, Fő u. 88.) megvalósításának előmozdítására Tét Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 60 millió forint erejéig készfizető kezességet vállalt. 
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Boros Zoltán képviselő: 
Felhívom a figyelmet, hogy a szociális előirányzatok alapján III. negyedévig 23 millió 
szükséges  juttatás  lett  kifizetve,  ebből  is  látszik  a  szociális  helyzet  romlása,  ezt  a 
számok jól mutatják. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A III. negyedéves beszámolót elfogadásra javasolom, szavazást rendelek el. 

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

168/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A IIII. negyedéves pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Javasolom,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  határozatának  megfelelően  Menyhártné 
Pölöskei  Eleonórát  és  engem  bízzon  meg  a  testület  azzal,  hogy  a  Téti  Kistérségi 
Gyógyítóház  Közhasznú  Kft.-nél  tulajdonosi  jogokat  gyakorolva  ellenőrzési 
tevékenységet ellássunk. 
Szavazást rendelek el. 

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

169/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  megbízza  Dr.  Kukorelli  László 
Polgármester Urat és Menyhártné Pölöskei Eleonóra Pénzügyi Csoportvezető 
Asszonyt, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit  Kft.-ben 
(9100 Tét,  Fő u. 88.)  ellenőrizze  a  tényleges pénzügyi tranzakciókat,  a  Kft. 
pénzügyi vezetőjével, a belső ellenőrrel és az ügyvezető igazgatóval együtt. 
Az  ellenőrzést  azért  tartja  fontosnak,  mivel  a  Téti  Kistérségi  Gyógyítóház 
Közhasznú  Nonprofit  Kft.  (9100  Tét,  Fő  u.  88.)  megvalósításának 
előmozdítására  Tét  Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60 millió  forint 
erejéig készfizető kezességet vállalt.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester

Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi csoportvezető
Határidő: Azonnal

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i soros ülés jegyzőkönyve.

6



3. A KÖZTISZTVISELŐK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL ÉS JUTTATÁSAIRÓL 
SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Az  alakuló ülésen  felhatalmazást  kaptunk jegyző asszonnyal,  hogy vizsgáljuk át  a 
rendeleteket.  A  vizsgálat  során  megállapítottuk,  hogy  a  2/2010.  (II.  05.)  sz.  a 
köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásiról szóló rendeletet pár helyen módosítani 
szükséges. 
Átadom a szót a rendelet előterjesztőjének Jegyző Asszonynak. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A rendelettervezetet a  képviselők írásban megkapták, a rendelet  mindent tartalmaz, 
amit a köztisztviselői vezetői megbízással, illetménypótlékkal, vagyonnyilatkozattal, 
rendkívüli  munkavégzéssel,  helyettesítéssel,  cafeteria  juttatással,  jóléti  és  szociális 
juttatással  és  a  nyugállományú  köztisztviselők  támogatásával  kapcsolatosan  a 
köztisztviselőkre vonatkozik. Nem titkolom, hogy az előző rendeletben elírás történt, a 
3.  §.  3)  bekezdésében  az  alapilletmény  helytelenül  került  kiírásra  ott  nem 
alapilletményről van szó, hanem illetményalapról, a kettő nem mindegy. Szeretném ezt 
a hibát helyrehozni, elfogadásra ajánlom a rendelet elfogadását. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Tájékoztatásul  szeretném  elmondani,  hogy  az  illetményalap  az  38 650  Ft,  azt 
szorozzuk be egy bizonyos szorzószámmal, amit a jogszabály ad meg és úgy kapjuk 
meg az alapilletményt. Tehát nem mindegy, hogy alapilletmény vagy illetményalap.
Kérdés, hozzászólás? 

Zsolnai Ferenc képviselő: 
A  rendelet  3.  §  3)  bekezdése  köztisztviselő  magasabb  iskolai  végzettséggel 
rendelkezik,  akkor 30 %-os pótlék illeti  meg,  ez  mire  vonatkozik,  akkor nem kell 
magasabb iskolai végzettségűt felvenni! 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nem  ez  nem  erről  szól,  egy  példával  tudom  illusztrálni,  hogy  van  egy 
igazgatásszervező végzettségű személy, aki elvégezte a környezetvédelmi igazgatási 
szakértő  iskolát  és  dolgozik  egy  adott  munkakörben,  de  mellette  ellátja  a 
környezetvédelmi feladatokat is, ezért végez úgymond plusz munkát, akkor jár neki a 
30 %-os pótlék. 
Azt mindenképpen leszögezném, hogy ez egy adható kategória! Nem kötelező adni! 

Boros Zoltán képviselő: 
A 8. §. 1) bekezdéssel kapcsolatosan aggályom van, az önkormányzat nem végezni 
pénzintézeti tevékenységet, ha kölcsönt ad az alkalmazottaknak? 
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nem  minősül  annak,  a  köztisztviselői  törvény  tartalmazza,  rendelet  is  vonatkozik 
ennek a szabályaira, hogy hogyan lehetséges ez a kamatmentes hitel. Ez egy működő 
intézmény, minden hivatalban alkalmazzák, ez nem nagy összeg 100-200 E Ft-ról van 
szó,  nem ebből  veszi  meg a  köztisztviselő a  házat ez csak egy segítség,  csak egy 
lehetőség nem is kell vele élni és nem kötelező az önkormányzatnak sem adni! 

Boros Zoltán képviselő: 
Köszönöm szépen, aggályaim eloszlatva! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A költségvetési koncepcióban olvasható, hogy a köztisztviselők cafeteriája 200 E Ft 
maximális összeg lesz, de azt majd a költségvetésnél kell tárgyalni. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek a köztisztviselők 
munkavégzéséről és juttatásiról szóló rendelet elfogadásáról. 

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

11/2010. (XI. 25.) rendelet
a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

4. RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Az  előző  napirendi  pontoz  hasonlóan  az  alakuló  ülésünkön  kapott  felhatalmazás 
alapján a Jegyző Asszony elvégezte a rendeletek felülvizsgálatát és jelezte felém, hogy 
az alábbi rendeleteket hatályon kívül lehet helyezni.
Kérdés,  hozzászólás?  Amennyiben  nincs,  szavazást  rendelek  a  köztisztviselők 
munkavégzéséről és juttatásiról szóló rendelet elfogadásáról. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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12/2010. (XI. 25.) rendelet
a rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5. 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MEGTÁRGYALÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A jelenlévőket szeretném tájékoztatni  arról,  hogy ez a költségvetési  koncepció egy 
tervezet,  ebben  a  koncepcióban  azt  kell  eldöntenünk,  hogy  mit  szeretnénk 
megvalósítani a  következő költségvetési  évben, mit  tartunk prioritásnak. Ami most 
előttünk van az egy szöveges és egy számszaki tervezet! Ebből még nagyon sokat le 
kell faragni, hogy egy biztonságos, teljesíthető költségvetési rendeletet alkossunk meg. 
A  Pénzügyi  Bizottság  tegnap  szintén  tárgyalta  a  koncepciót,  felkérem  Rendes 
Róbertné elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.  

Rendes Róbertné képviselő: 
Tegnap megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérdéseket tehettünk fel a koncepcióval 
kapcsolatosan, megkaptuk a válaszokat is.  Néhány dolgot  szeretnék kiemelni, hogy 
mit tart fontosnak a Pénzügyi Bizottság, hogy mit kellene jobban átnézni és hol lehetne 
spórolni. 
Először a Pénzügyi Bizottság át fogja tanulmányozni a megbízási szerződéseket, azt 
látjuk egy sarkalatos pontnak a költségvetésben, ott lehetne spórolni. A másik téma a 
konyhák élelmiszer-beszerzése, mert az új kormány engedélyezi a helyi vállakózóktól 
az  alapanyagok  beszerzését,  át  kell  nézni,  hogy  hogyan  jövünk  ki  jobban  és  ha 
lehetséges, akkor helyi vállalkozóktól vegyük meg a termékeket. Mind a két témát 
meg fogja vizsgálni a Pénzügyi Bizottság és kiderül, hogy hol lehet spórolni. 
A koncepciót  a  Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra  javasolja a képviselő-
testületnek. 
Mint képviselő szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a Téti Takarékszövetkezet, a helyi 
bankunk vezesse az önkormányzat számláját. Természetesen kérjünk be árajánlatokat 
a többi banktól is és kiderül, hogy ki ad jobb árajánlatot, szerintem ott is lehetne sokat 
spórolni, hogy hol vezeti az önkormányzat a folyószámláit. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Egyébként november 15-ig, a választások évében a költségvetési koncepciót december 
15-ig kell elkészíteni. Most vagyunk a tervezési szakaszban, ténylegesen most csak azt 
kell  eldöntenünk,  hogy  mik  a  terveink.  A  költségvetési  koncepciót  a  költségvetés 
helyben  képződő  bevételeinek,  az  önkormányzat  kötelezettségeinek,  gazdasági 
programjában  meghatározott  feladatainak  figyelembevételével  kell  összeállítani. 
Ebben a tervezési  szakaszban kell  és  lehet áttekinteni a  következő évre  vonatkozó 
szakmai  feladatokat  és  elképzeléseket.  A  koncepció  előkészítése  időszakában  kell 
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számba  venni  a  forráslehetőségeket  és  rangsorolni  a  feladatokat,  valamint  a 
megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését. 
Összefoglalva tehát a koncepció készítés lényege az, hogy kerüljön meghatározásra a 
költségvetés tervezésnek a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és 
felhalmozási  jellegű  kiadások  finanszírozásán  felül  mutatkozik  –e  szabad 
forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni 
a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével. 
A Pénzügyminisztérium honlapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló  törvényjavaslat  első  változata  T1498  számon,  amely  alapját  képezi  a 
költségvetési koncepció összeállításának. 
Az önkormányzatnak működési hiánya nincs, fejlesztési hiányunk van, 95 millió forint 
nagyságrendű. Arra is figyelnünk kell, hogy tavaly a hitelfelvételi korlátunk 51 millió 
forint volt, ezt a következő évben lejjebb kell vinni 40-45 millió lehet maximálisan. A 
költségvetés tárgyalásakor már pontosabb számokat tudunk! Az is fontos tény, hogy 
kevesebb a gyermeklétszám, így a normatívánk is kevesebb lesz, így iskolai berkekben 
is  meg  kell  nézni,  hogy  hol  lehet  karcsúsítani.  Ez  a  magas  fejlesztési  hiány  a 
pályázatok miatt van, sok pályázatunk nyert, ami jó, csak szinte az összes olyan, hogy 
előfinanszírozni kell a költségeket az önkormányzatnak és utólag lehet leigényelni a 
pénzt. Ha nem fejlesztene tét Város Önkormányzata, akkor nem lenne 
semmilyen  hiányunk,  de  fejleszteni  kell,  ezért  várom  a  képviselő  testülettől  a 
javaslatokat, hogy hol tudunk karcsúsítani. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
A költségvetési törvénytervezet alapján a 2011.-es évre vonatkozóan az önkormányzat 
40 millió forinttal kevesebb pénzt fog kapni az államtól. Összesen 77 millió forintot 
kell beállítani a pályázatokra, nem elkölteni, hanem szabaddá tenni. Ez az összeg úgy 
jön  össze,  hogy  20  millió  forint  az  iskola  pályázat  önrésze,  az  Egészségháznál 
továbbra is fizetni kell az önerőt és a működtetést, 20 millió forintot kell a következő 
évben erre elkülöníteni. Az INTERREG pályázat abszolút utófinanszírozású pályázat 
olyannyira, hogy a gesztor önkormányzat a Csallóközben van, először majd odautalják 
csak  a  támogatási  összeget  és  a  kivitelezések  után  kapja  meg Tét  a  pénzt,  erre  a 
projektre 35 millió forintot kell fordítani. Az óvoda pályázatunk is nyert és az Idősek 
Napközi Otthonának a felújítása is nyertes pályázat. Ezért vannak ezek a nagy számok, 
de ezek a beruházások a tétiek komfortérzetét emelik a városban, a pályázatok minden 
téti lakosnak csak az érdekeit szolgálják! 
A  problémát  sok  esetben  az  jelenti,  hogy  kifizeti  az  önkormányzat  a  számlát  és 
benyújtja  az  ellenőrző  szervnek  az  igényt,  aki  ½-1  évet  ül  rajta,  mire  engedi  a 
kifizetést.
Köszönjük  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatait,  várok  még  további  javaslatokat  a 
képviselőktől, az intézményvezetőktől és a civil szervezet vezetőitől. Kérek mindenkit 
az együttgondolkodásra! 

Ackermann László képviselő:  
Ez a pályafutásom során a 11. költségvetési koncepció, a tapasztalatom az, hogy nem 
kell  megijedni  ettől  a  magas forráshiánytól,  minden évben így  kezdtük,  de  mindig 
sikerült lefaragni minimálisra a forráshiányt. 
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Olvasom az előterjesztés  szöveges  részében,  hogy  megszűnik  a  TEKI  és  a  CÉDE 
pályázat,  ezt  szomorúan  olvasom,  mert  azokon  a  pályázatokon  mindig  sikerült 
nyernünk, ha nem is sokat, de legalább minden évben fel tudtunk újítani egy utcát. Ha 
ez a forrás megszűnik, akkor miből tudunk erre fordítani, ezen is el kell gondolkodni.

Boros Zoltán képviselő:
Ez  a  koncepció  a  jövő  évi  költségvetéshez  jó  indulópont,  hogy  a  költésvetés 
tervezésének  nekiálljunk.  A  bevételi  oldalunk  nem  fog  változni,  sajnos,  ezért  a 
kiadásokat tudjuk csökkenteni. Tudom, a normatív finanszírozások zuhantak, el kell 
gondolkodnunk  az  intézménynél.  Egyetértek  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslataival,  a 
helyi  vállalkozókat  ahogy  a  kormány  megengedte,  hogy  helyiektől  vásároljuk  a 
terményeket már bevezettük a konyháinkon, persze a gazdaságosság határain belül. 
Sajnos volt olyan helyi vállalkozó, akivel nem tudtunk megegyezni az árakban, akkor 
azt  a  terményt  természetesen  onnan  szerzem  be,  ahol  olcsóbb  és  így  nem  lehet 
kikerülni a Metro áruházat. 
Az iskola pályázatot kérem, hogy támogassa a jövő évi költségvetés tervezésekor a 
képviselő-testület,  12  éve  próbálkozunk  és  pályázunk  erre  a  bővítésre,  eddig 
sikertelenül,  de  bízom benne,  hogy  most  sikerül.  Az  új  képviselő  testületi  tagokat 
szeretném arról tájékoztatni, hogy 12 éve 400 millió forintra lehetett pályázni. Jelenleg 
300 millióra lehet pályázni, ebből sajnos nem tud az egész projekt megvalósulni, de 
ezt a lehetőséget sem szabad elengedni. Ha nyer a pályázat, akkor 2011. szeptembernél 
előbb  nem tud  megindulni  a  tényleges  munka  addig  előkészítő  munkálatokat  kell 
végezni. A 2012-es évben biztos, hogy 20 millió forintnál több kell, de remélem, hogy 
a 2012-esköltséhvetés tervezésénél ezen kell majd törnünk a fejünket. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
A  konyhák  élelmiszervásárlásánál  támogatom  a  helyi  vállalkozóktól  a  termények 
beszerzését, mert ezt a lehetőséget arról az oldalról is meg kell vizsgálni, hogy ha a 
helyi vállalkozót támogatom, akkor nő a helyi vállalkozó profitja, így nő az iparűzési 
adó bevétele az önkormányzatnak. Ez a Pénzügyi Bizottság feladata lesz, kérem erről 
az oldalról is vizsgálják meg ezt a témát. A 2012-es költségvetési évre bízok benne, 
hogy az INTERREG pályázatból visszajön a 35 millió forintunk és akkor nem lesz 
gond az iskola kivitelezésekor. 

Rendes Róbertné képviselő: 
A költségvetés elfogadása úgy zajlik, hogy 2 fordulóban tárgyalja a képviselő-testület 
és akkor tartunk közmeghallgatást is. Kérem, hogy azon a közmeghallgatáson a helyi 
vállalkozók,  a  civil  szervezet  vezetői  és  minden téti  lakos segítsen  nekünk,  várjuk 
ötleteiket a spórolási lehetőségek megtalálására. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm  a  kiegészítő  hozzászólásokat,  amennyiben  nincs  több  kérdés  vagy 
hozzászólás szavazást rendelek el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

170/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat 2011. évre tervezett költségvetési koncepcióját. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A 2011. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

6. KKÁMK ÓVODA NEVELÉSI PROGRAM MEGTÁRGYALÁSA. 

Boros Zoltán KKÁMK igazgató: 
Jogszabály írta elő az óvoda nevelési program átdolgozását, ezt az óvodai programot 
kollegáimmal elkészítettük, Váginé Smodics Gabriella független közoktatási szakértő 
véleményezte  a  programunkat,  a  véleményezésének  az  összegzését  szeretném 
ismertetni a jelenlévőkkel, magáért beszél. 
A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Tét Óvodai Nevelési Programja 
teljes  egészében  összhangban  áll  az  óvodai  nevelés  országos  alapprogramjával. 
Megjelennek benne mindazok a fontos tartalmi elemek, melyek alapját képezhetik a 
napi pedagógiai munka magas színvonalú végzésének. 
A  dokumentum  logikai  felépítése  megfelel  a  belső  tartalomnak  és  eleget  tesz  a 
programelméleti elvárásoknak. Formai megjelenítése esztétikus, könnyen áttekinthető, 
szerkezete világos. Nyelvezete közérthető, ugyanakkor szakmailag igényes. 
A  program  szemlélete  humanisztikus,  elfogadó,  nagy  hangsúlyt  fektet  a  szociális 
kompetenciák megalapozására, a környezettudatos magatartás kialakítására. 
A program készítőinek az elkészült dokumentumhoz gratulálok, a nevelőtestületnek a 
program alapján eredményes, jó munkát kívánok, 
A fenntartó önkormányzat számára a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ 
Tét Óvoda Nevelési Programját elfogadásra javaslom. 

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető: 
A mi óvodánk alaptevékenysége - az alapvető óvodai ellátás biztosítása: óvodás korú 
gyerekek ellátása, nevelése, iskolai életre való felkészítése. Ezen kívül vállalunk még 
plusz  feladatokat,  melyekkel  szeretnénk  óvodánkat  vonzóbbá  tenni  a  szülők  és 
gyerekek számára.  Ilyen vállalásunk például: 

• A Sajátos Nevelési igényű kisóvodások nevelése, fejlesztése
• A Halmozottan Hátrányos Helyzetű kisgyerekek ellátása. Óvodai nevelésünk 

gyerekközpontú,  befogadó,  a  szabad  játékra  elegendő  időt  hagyva,  nagyon 
sokfajta  tevékenységi,  tapasztalási  lehetőségeket  kínálunk a  gyerekeknek,  de 
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szem előtt tarjuk, hogy a speciális fejlesztést igénylő gyerekek nevelése nem 
hathat hátrányosan az egészséges társakra. 

• Ezért szervezünk a kisóvodások számára művészeti, mozgásos, lehetőségeket: 
zene-ovit,  játékos  németet,  zenés  relaxációt,  ovis  hittant,  ovi-tornát,  ovis  –
mazsorettet,  minden kisgyerekből  előbújhat a  tehetséges  oldala,  elindulhat  a 
kibontakozás útján, amihez nálunk az oviban már az alapokat már igyekeztünk 
megadni.

• Alapvető  tevékenységformáink:  játék,  mese,  vers,  zenei  nevelés,  rajzolás, 
mintázás,  kézimunka,  mozgás,  külső  világ  tevékeny  megismerése, 
környezetismeret,  munka  jellegű  tevékenységek,  és  a  játékba, 
tevékenykedésekbe beleszőtt tanulás.

• Szeretjük az ünnepeket! Ezek teszik óvodai életünket színesebbé, gazdagabbá. 
Megismertetjük  a  gyerekeke  a  néphagyományokhoz  kapcsolójeles  napokat, 
olyan projekt heteket szervezünk, melyben minden óvodai csoport megmozdul, 
sőt  a  tágabb környezetünk,  tagjai  is  részt  vesznek benne   -    nyugdíjasok, 
önkéntes tűzoltók,  egyedül élők, Nagyon hangulatos MÁJUSFA ÁLLÍTÁS, 
GYEREKNAPI PALACSINTA SÜTÉSEK zajlanak óvodánk fali közt. 

• Nagyon fontos számunkra a szülői  házzal való jó kapcsolat!  Elkényeztetnek 
bennünket,  önzetlen  támogatásaikkal!!   Minden  évben  véleményt 
nyilváníthatnak a nagycsoportos szülők az óvodában folyó munkáról, örömmel 
valósítjuk meg ötleteiket, javaslataikat!

•  A  tornatermünk  adta  lehetőségeket  a  gyerekek  mozgásfejlesztésében  már 
bölcsődés  kortól  kihasználjuk,  minimum heti  három alkalommal tud minden 
óvodai  csoport  itt  eltölteni  1-1  órát.  A  felszerelésünket  folyamatosan 
fejlesztjük, általában pályázatos lehetőségekből, szülői felajánlásokból. A kinti, 
udvari lehetőségeink kicsit szűkösek, kevés az udvari játék, ki kell szednünk a 
régieket, mert elhasználódtak, az elmúlt időszakban ezt nem tudtuk megfelelően 
fejleszteni. Ebben várnánk a Tisztelt Fenntartónk segítségét!

• Mi  is  keressük  az  anyagi  forrásokat:  papírgyűjtést  szervezünk,  könyvek, 
fényképek  jutalékából  minden  csoport  szépíti  a  csoportszobáját,  frissíti  a 
játékállományát.  NAGY  vállalkozás:  ADVENTI  VÁSÁR  Kérem,  a  Helyi 
Óvodai Nevelési programot hagyja jóvá a tisztelt Képviselőtestület!

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Elolvastam a szakértői véleményt, anyukákat is megkérdeztem, hogy mi a véleményük 
az óvodáról,  mindenkitől  azt a  választ  kaptam, hogy teljes mértékben meg vannak 
elégedve. Természetesen megkérdeztem a legfőbb bírálót a kis unokámat és Ő is azt 
mondta, hogy szeret az óvodában, ezért én is elfogadásra javasolom ezt a programot. 
Győrszentiváni ismerősöm is mondta, hogy a téti óvoda jó híre egészen addig eljut! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Elfogadásra javasolom a programot a szóbeli kiegészítések tükrében. Szavazást 
rendelek el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

171/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Kisfaludy  Károly 
Általános Művelődési Központ Tét Óvodai Nevelési Programját. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A szakértői vélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

7. 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
A belső ellenőrzésünk a Téti Kistérségen keresztül valósul meg. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Jegyzői  feladat  a  belső  ellenőrzés  elfogadtatása  a  képviselő-testülettel,  kistérségi 
szinten oldjuk meg ezt a feladatot, a Megoldás 2006. Kft. ügyvezető igazgatója Unger 
Ferenc  könyvvizsgáló  urat  körünkben  köszönthetem,  Ők  végzik  a  belső 
ellenőrzésünket  már  évek  óta,  van  egy  szempontrendszer  mi  alapján  és  mit  lehet 
vizsgálni, ebből az évek folyamán már sok mindent kiszedtünk, minden évben 2 témát 
kell elfogadni. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (11) alapján a helyi 
önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet ellenőrzést végez

- a képviselő-testület hivatalánál;
- a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél;
- a  helyi  önkormányzat  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt  működő 

gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél;
valamint  a  helyi  önkormányzat  költségvetéséből  céljelleggel  juttatott  támogatások 
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.
A  belső  ellenőrzési  tevékenység  során  szabályszerűségi,  pénzügyi,  rendszer-  és 
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.

Az Önkormányzat költségvetési  intézményeinek belső ellenőrzését  a Téti  Kistérség 
Többcélú  Társulása  látja  el.  A Társulás  megbízási  szerződést  kötött  Unger  Ferenc 
vállalkozóval, hogy 
Tét Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, az Önkormányzat költségvetési 
intézményeinek, a Társulás Munkaszervezetének és a Társulás által fenntartott,  Tét 
város  közigazgatási  területén  székhellyel  rendelkező  intézményeknek  a  belső 
ellenőrzését ellássa. 
Az ellenőrzési terv összeállításakor az alábbi szempontokat vettem figyelembe:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-i soros ülés jegyzőkönyve.

14



- az ellenőrzési tervnek kockázatelemzésen kell alapulnia;
- az ellenőrzési kapacitás 20-30%-át el kell különíteni rendkívüli ellenőrzésekre;
- az ellenőrzési tervbe az utóellenőrzéseket is be kell iktatni;
- az  ÁSZ  2008-ban  végzett  ellenőrzésének  tapasztalatait  az  ellenőrzés  során 

figyelembe kell venni.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm  körünkben  Unger  Ferenc  könyvvizsgáló  urat,  felkérem  tartsa  meg 
beszámolóját. 

Unger Ferenc Megoldás 2006. Kft. ügyvezető igazgató:
Először  találkozunk  ebben  a  körben,  először  szeretnék  gratulálni  az  új  képviselő-
testületnek a sikeres választásokhoz. Igen, a kistérség keretein belül látjuk el most már 
évek óta a belső ellenőrzési feladatainkat, a belső ellenőrzésnek meg vannak a maga 
jogszabályai, melyek alapján kell eljárnunk. Úgy zajlik a belső ellenőrzés, hogy első 
sorban megtervezzük, hogy mit vizsgálunk a következő évben ezt tesszük most, majd 
végrehajtjuk az ellenőrzést a tárgyévben és beszámolunk a képviselő-testület felé. A 
Belső ellenőrzési  Stratégiánk is  2010-es  év  végével  hatályát  veszti,  elkészítettük  a 
következő időszakra szóló stratégiát, kérem a képviselő-testületet, hogy azt is legyenek 
szívesek elfogadni. 
A  belső  ellenőrzéssel  kapcsolatosan  bárkinek  kérdése  van,  szívesen  állunk  a 
rendelkezésére! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy a most kiosztott belső ellenőrzési tervet a fogdja el. 
Szavazást rendelek el. 

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

172/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat 2011. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervét. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Tét Város Önkormányzat 2011. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terve a jegyzőkönyv  
mellékletét képezi. 
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8. EGYEBEK 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Rendes Róbertné képviselő asszony javaslata az volt, hogy kérjünk be árajánlatot a 
Téti Takarékszövetkezettől a folyószámlánk vezetésére. Azzal egészíteném ki, hogy 
kérjünk  be árajánlatot  a  jelenlegi  bankunktól,  az  OTP Banktól,  a  másik  helyi  téti 
banktól a K&H Banktól és a Téti Takarékszövetkezettől. 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. 

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

173/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Dr.  Kukorelli 
László  polgármester  urat,  hogy  árajánlatokat  kérjen  be  az  önkormányzat 
folyószámlájának  vezetésére  a  Téti  Takarékszövetkezet  Banktól,  az  OTP 
Banktól és a K&H Banktól. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kukorelli László polgármester:
A november 17-ei ülésen kaptam feladatokat. 
Az egyik feladatom volt az INO telefonvonal ügyével kapcsolatosan, hogy a 137/2010. 
(XI.  17.)  Kt.  határozat  szerint  a  téti  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Gyenesdiási 
üdülő (Gyenesdiás, Tulipán u. 3.)  telefonfővonala ügyében tárgyaljak a bérlővel. A 
tárgyalás megtörtént, írásban nyilatkoztak, hogy lemondanak a telefonfővonalról, így a 
gyenesdiási üdülőből a telefonfővonalat sikerül áthelyeztetni, a Tét, Fő u. 37. szám 
alatti önkormányzati ingatlanba.

A  másik  feladatom,  Tét  Város  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat  részére  helyiség 

biztosításának megoldásával kapcsolatban a 139/2010. (XI. 17.) Kt. határozat szerint, 

járjak  el  a  Kistérségi  Társulásnál,  azért,  hogy  a  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat 

számára helyiséget  további félévre  biztosítsa  a  Társulás.  Szalai Lászlóné TKSÖTT 

intézményvezető írásban nyilatkozott arról, hogy az intézmény 5 helyiségből áll. Ebből 

egy  nem  alkalmas  ügyfélfogadásra,  amit  kimondottan  szociális  helyiségnek 

használunk és ott történik postázás, fénymásolás és minden más technikai munka. A 

szakfeladatok  száma  pedig  7  féle.  Ebből  állandó  helyiséghasználatot  követel  5. 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a legutolsó helyiség, miben ügyfélfogadáson 

kell  egy  családgondozónak  ügyfelezni.  2010.  09-tól  az  iskoláztatási  támogatás 

megvonásához tartozó eseti gondnokság is ide került.
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Közösségi  ellátás:  Pszichiátriai  beteg  kötelező  létszám  40  fő,  napi  feladatellátás 

ügyfelezéssel összekötve és munka rehabilitációval: Minden hétfő Szent Cirill Methód 

alapítvány   támogatott  foglalkoztatása.  Csoportos  foglalkoztatás   és  AFSZ-es 

elszámolással, valamint szigorú ellenőrzéssel összekötött.

Családi Napközi:  2010-től családi napközi koordinátort kell alkalmazni, jogszabály 

módosítás miatt-naponta 2 óra ügyfelezést és központi adminisztrációt, havi jelentést 

(8 telephely

Támogató  Szolgáltatás:  Fogyatékkal  élők  támogatása,  ide  tartozik  a  szállító 

szolgáltatás is. Napi „embertelen” adminisztráció, zárt helyiség négy ember, hasznos 

és  haszontalan  kilométerek  napi  kiszámolása,  másnapi  szállítólevél,  ide  nem lehet 

bemenni.  Ezt  nézte  a  Mák  5  napig.  5  kilométer  1  feladategység  …….  6000 

feladategység egy év. Ennek elszámolása fenntartói feladat, de mi végezzük. 

Házi  segítségnyújtás:  2010.  júniusi  elszámolásig  17000  eset,  ennek  az 

adminisztrációja napi szinten a központban zajlik,  kiegészülve a 2010. szeptemberi 

jogszabály  módosítással,  amikor  intézményvezetői  hatáskörbe  tette  a  gondozási 

szükségletet  vizsgáló  bizottság  működését  is,  ami  eddig  a  Tét  Város  Hivatalában 

történt.

Az Intézmény működése, amikor nincs ügyfélfogadás:

Havonta:

Ingyenes Jogi Segítségnyújtó szolgálat- Győrből

Hetente- munkaközvetítő Győrből

Alkalmanként:  Munkavállalók  tesztírása,  a  rendszeres  szociális  segélyezettek 

beilleszkedési programja és a közösségi gondozottak munka rehabilitációja miatt.

Minden péntek értekezlet és minden családgondozó pénteken a központban van, mert a 

21 településnek az iktatott anyaga itt van. 

Minden  utolsó  péntek  nagyértekezlet,  mert  a  fizetési  papíroknak,  étkezési 

utalványoknak és minden hivatalos anyagnak ki kell érni, mert helyettesítőkkel együtt 

60  dolgozó van.

Az ügyfélforgalom a mai napig kb. 600 fő.

Ebben az esetben a határozat második lehetősége lép életbe, miszerint a Rákóczi u. 1.  
szám  alatti  lakást  bérbe  adja  az  Önkormányzat  Tét  Roma  Kisebbségi 
Önkormányzatnak.
Tegnap  áthoztuk  az  önkormányzat  épületébe  a  számítógépet,  az  iratokat  és  a 
kisebbségi önkormányzat megnevezését tartalmazó táblát. 

A héten jelentkezett nálam a Telenor Kft. képviselője, mert van egy flottás rendszer az 
önkormányzatnál,  melybe szinte minden alkalmazott  tag.  Ebben a flottában ingyen 
beszélhetünk. Nagyon sok tag van ebben a flottában, benne van az iskola, a kistérség 
és nem csak a téti kistérség, hanem a győri és a csornai kistérség is ezt a flottarendszert  
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használja.  Ez  jelentős  megtakarítást  hoz  az  önkormányzatnak  és  a  tagoknak  is 
egyaránt. Egy megállapodás lett  aláírva 2008-ban, ez most lejárt,  és újra köthetjük 
2011-től.  Kérdezem  a  képviselő-testületet,  hogy  aláírjam  –e  a  megállapodást. 
Természetesen  aki  magánember  benn  van,  az  mindenki  saját  magának  fizeti  a 
számláját.  A  percdíjak  is  kedvezőbbek  lettek.  Kérem  a  testület  felhatalmazását, 
tekintve, hogy ők uralják a fél megyét, ne váltsunk szolgáltatót. 

Boros Zoltán képviselő:
Javasolom a megállapodás aláírását, mert a Telenor egyre inkább térnyerő kezd lenni. 
Ezt az is bizonyítja, hogy a piaci árak alá tud menni. 

Baranyai Zoltánné képviselő: 
Javasolom, hogy ebbe a flottába vonjuk be a rendőrséget is, mert múlt héten volt egy 
eset, egy idős nénihez belopakodó tolvajok mentek be, gyorsan a családsegítőt sikerült 
felhívnia,  azaz engem, én azonnal hívtam a rendőrséget,  de  csak a 107-es számon 
tudtam elérni őket. Végül az ügy megoldódott és elkapták a tolvajokat, de jobb lenne, 
ha ilyen éles esetben kapásból tudnánk hívni az éppen szolgálatban lévő rendőröket. 

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Én is flottába vagyok és ott is minden személy vihet be plusz főt, itt is működik ez a  
rendszer?

Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, csak az a kérésem, hogy én lássam, hogy kit szeretnének behozni a dolgozók, 
mert csak hozzátartozót engedek be a flottába, mert nehogy felálljon az a probléma, 
hogy megszakad a kapcsolat a dolgozó és a barát között, majd elfelejti fizetni a volt 
barát a számlákat és akkor letiltják az egész rendszert, ha az önkormányzat nem fizeti  
ki. További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. 

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

174/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Dr.  Kukorelli 
László polgármester urat, hogy aláírja a Telenor Kft.-vel a szerződést. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Dr. Kukorelli László polgármester:
A kistérség és az önkormányzat között köttetne az a megállapodás, amit most tudtunk 
kiosztani testületi ülésen. Nem szeretném ezt most elfogadtatni a testülettel, hanem 
egy  elvi  állásfoglalást  szeretnék kérni  a  testülettől,  hogy  egyáltalán tárgyalhatok e 
ebben  az  ügyben  a  kistérséggel.  Jegyző  Asszony  szemfüles  volt  és  elcsábította  a 
kistérség  gazdasági  vezetőjét  az  önkormányzathoz.  Még  nem  tudták  megoldani  a 
gazdasági  vezető  pótlását  a  kistérségnél,  de  a  kistérségnek  működnie  kell.  A 
megállapodás  arról  szól,  hogy  amíg  nincs  gazdasági  vezető  a  kistérségben,  addig 
Szakács Krisztián látja el a gazdasági vezetői feladatokat is és Menyhártné Pölöskei 
Eleonóra a korábbi gazdasági vezető pedig a könyvelési feladatokat látná el. Szakács 
Krisztián  ezt  a  feladatot  elláthatja,  mert  iskolája  megvan  hozzá,  csak  nem  tud 
könyvelni. A Kistérségi Tanács jövő hét hétfőn tárgyalja a problémát, hogy ez a többi 
polgármesternek is megfelel e. Az Államháztartási törvény alapján van lehetőség arra, 
hogy  ezt  a  feladatot  időlegesen  más  költségvetési  szerv  lássa  el.  A  megállapodás 
pontosításokra szorul, például csak határozott időre engedélyezzük ebben a formában a 
feladatellátást.  A  kistérségi  feladatellátás  térségi  anyagi  eszközökből  lenne 
finanszírozva. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Az itteni 8 órás munkaidejében ezt a feladatot Menyhártné Pölöskei Eleonóra nem 
tudja  elvégezni,  de  8  órán  túl  semmi  akadálya  annak,  hogy  ellássa  a  kistérségi  
gazdaság  feladatokat  is.  Gazdasági  vezetőnek  vettem  fel  a  Nórát,  ezért  plusz 
feladatainak elvégzéséhez csak így járulok hozzá. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő: 
Kérdezzük meg az érintettet, hogy egyáltalán vállalja e ezt a feladatot?

Menyhártné Pölöskei Eleonóra gazdasági vezető: 
Nem tudok mást tenni, természetesen elvállalom, hiszen ezt az évet én kezdtem el a 
kistérségnél és nekem is kell befejeznem. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő: 
Azt szeretném kérdezni Erzsi nénitől, hogy tényleg elmegy nyugdíjba januártól?

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Igen, befejezem ezt az évet és elmegyek nyugdíjba, ezért a Nóra csak a beszámolóig 
tudja ellátni azt a plusz feladatot, onnantól teljes embert követel ez az állás. 

Boros Zoltán képviselő:
Határozott ideig támogatom a megállapodást, de ami itt van előttünk megállapodásban 
tényleg vannak anomáliák.  Át  kell  tekinteni  és  csak  a  zárszámadás végéig  szabad 
engedélyezni. 
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Javaslom,  hogy  a  testület  hatalmazzon  fel,  hogy  ebben  a  témában  további 
tárgyalásokat  kezdjek  a  kistérségnél  és  a  szükséges  javításokat  a  megállapodásban 
tegyük meg. 
Szavazást rendelek el. 

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

175/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Dr.  Kukorelli 
László polgármester urat, hogy a Téti Kistérséggel a Téti Polgármesteri Hivatal 
gazdasági vezetőjének Kistérségben történő munkavégzéséről szóló mellékelt 
megállapodása  tárgyában tárgyalásokat  folytasson,  és  kizárólag  a  beszámoló 
elkészítéséig engedélyezze Menyhártné Pölöskei Eleonóra kistérségben történő 
munkavégzését. Ez a munkavégzés a 8 órás napi időkereten felül történhet. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  felmerült,  hogy  az  intézmény  tantárgyfelosztását  nem 
kaptuk meg, a mai ülésre is csak a téti intézmény tantárgyfelosztása került kiosztásra. 
Nem járultam hozzá, hogy a túlórák kifizetésre kerüljenek. A tegnapi ülésen megbízott 
a Pénzügyi Bizottság, hogy szerezzem be a tantárgyfelosztást, vállaltam ezt a feladatot, 
és felhívtam Boros Zoltán igazgató urat, hogy juttass el hozzánk írásban az anyagot. 
Áttehetjük  ezt  a  témát  a  decemberi  Képviselő-testületi  ülésre,  de  addig  nem 
engedélyezem a túlóra kifizetéseket, amíg nincs elfogadott tantárgyfelosztás. 

Boros Zoltán képviselő:
Mint érintett felszólalok, a tanévkezdéskor másra figyeltünk, akkor volt a választás és 
elmaradt a tantárgyfelosztás elfogadása. Én nem hoztam, a hivatal nem kérte, ez közös 
mulasztásunk.  Az a kérésem, hogy mivel  teljes  éves  a költségvetés  ez rendeletben 
elfogadott  keret.  Javasolom,  hogy  a  szeptember  –  október,  2  havi  túlóra  kerüljön 
kifizetésre, a költségvetési rendeletre való hivatkozással. A következő testületi ülésre 
behozzuk az egész intézmény tantárgyfelosztását, a tagintézményekét is. Véleményem 
szerint jogosan megtörténhet a kifizetés. Unger Ferenc könyvvizsgáló úr véleményét 
kérdezem az egészről. 

Unger Ferenc könyvvizsgáló: 
Eddig  szeptemberben  megtörtént  a  jóváhagyás,  hisz  ez  az  alapja  a  túlóráknak  a 
költségvetésben  szerepel,  nem  én  vagyok  döntési  helyzetben,  igazából  nincs,  ami 
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alátámassza  a  kifizetéseket.  Kétoldalú  a  dolog,  igen  is  meg  nem  is!  Nincs  ami 
alátámassza  a  kifizetéseket,  de  nem  lennék  az  igazgató  úr  helyébe  a  munkaügyi 
bíróságon! 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő: 
Nézem a táblázatokat és nem értem, hogy mi ez az 50 %-os növekedés?

Boros Zoltán képviselő:
4 éve megengedte a képviselő-testület, hogy 1-1 csoport angolt indítsunk 5-8-ig. Ezt a 
feladatot a kötelező feladatellátás felett vállaltuk! 655 órát látunk el, ebből kötelező 
óraszám 631, a többit elvállalhatjuk, amennyiben ezt a fenntartó finanszírozza, akkor 4 
éve  megszavazta  a  képviselő-testület,  ezért  vannak  ezek  a  plusz  órák.  Ez  heti 
bontásban 20 túlórát jelent és 3 művészeti túlóra. Amennyiben úgy dönt a jelenlegi 
képviselő-testület,  hogy  ezek az  órák  feleslegesek,  akkor  nem kötelező  ezt  ellátni, 
visszavonja  az  akkori  döntést  és  nem  lesz  angol  oktatás  felsőben  és  nem  lesz 
előkészítő a nyolcadik osztályosoknak. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem derül ki számomra világosan ebből az összesítésből, hogy mennyi a kötelező óra 
és mit vállalt Tét Önkormányzata? 

Boros Zoltán képviselő:
24 óra pluszt vállaltunk. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Úgy gondolom, hogy a decemberi ülés nem december végén lesz, hanem kb. 15-e 
környékén, ezért én úgy gondolom, hogy akkor kellene erre a témára visszatérni, mert 
akkor  látnánk  az  egész  tantervfelosztást  a  tagiskolákkal  együtt.  Javaslom,  hogy 
ameddig a pénzügyi bizonylati  háttere  nincs meg ennek a tranzakciónak, addig ne 
utaljuk el a pénzt. 

Boros Zoltán képviselő:
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha ez a pénz most nem kerül utalásra, akkor 
csak a januári fizetéssel kapják meg a kollegák és tudjuk, hogy most jön Karácsony! 

Fodor Pálné KKÁMK igazgató h.: 
Elnézést kérek, hogy nem hoztuk be az egész tantárgyfelosztást, de nem szoktuk, csak 
a téti iskolát. Az önként vállalt feladatunk a művészetoktatás is. A többi fenntartó 
Mórichida és Rábacsécsény nem kéri a tantárgyfelosztást. 

Rendes Róbertné képviselő: 
A polgármester úr múlt héten nem írta alá a túlórákat a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
tárgyalásra került ez a téma, felkérem Laki Gáborné pénzügyi vezetőt, hogy legyen oly 
kedves és ismertesse az aggályait a jelenlévőkkel. 
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Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Azt nem értem semmi rossz indulat nélkül, hogy volt aggályom az esélyegyenlőségi 
pályázattal kapcsolatosan, hogy lehet ennyi túlóra, mikor folyamatosan pályázatokat 
nyer az intézmény a további órák adására. Azokból a pályázatokból nem lehetett volna 
ezt finanszírozni? 

Boros Zoltán képviselő:
Ezek a pályázatok, konkrétan az esélyegyenlőségi pályázat az a hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatására és plusz óráira  van,  nem tarthatok belőle matematikát 
vagy történelmet! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Kérdezem  akkor  a  képviselő  testületet,  hogy  szokásjog  alapján  elfogadjuk  e  Tét 
tantárgyfelosztását, vagy várjunk, amíg az összes tagiskola tantárgyfelosztása itt nem 
lesz?

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Ki  kell  fizetni  ezeket  a  pénzeket,  mert  a  vezetőnek  a  fejét  veszik  és  a  pénzért  a 
dolgozók megdolgoztak, és jön Karácsony! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az önkormányzat gazdálkodásáért én vagyok a felelős!

Boros Zoltán képviselő:
Nem csak én mulasztottam!

Rendes Róbertné képviselő: 
A túlórákban letanított órák vannak, a szeptember október havi pénzeket kapja meg a 
pedagógus decemberben. 2 hónapot ledolgoztak ezt most fogadjuk el!
Erre van pénzkeret, következő félévben elfogadjuk a tantárgyfelosztást. Itt van előttem 
a  téti  iskola  tantárgyfelosztása,  ez  így  van,  tudom igazolni  a  kollegákat,  mindenki 
ledolgozta a túlóráit, javaslom, hogy ezt a tantárgyfelosztást most fogadjuk el. 

Boros Zoltán képviselő:
Szeptember,  október,  november  már  eltelik  lassan,  kérem,  fogadjuk  el  a 
tantárgyfelosztást, nem jó ez így tudom, de köztes megoldást kell keresni! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezt meg kell oldani mindenképpen!

Ackermann László képviselő:
Legyen  ez  most  tanulságos,  sportszerűen  állt  az  igazgató  úr  a  kérdéshez,  csak  a 
teljesített ledolgozott órákat fizessük ki, a költségvetésben benn van, fizessük ki! 
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Megoldás  amennyiben,  csak  a  téti  iskolát  nézve  látjuk,  hogy  ki  mit  hol  csinál, 
elfogadhatjuk. Remélve, hogy ezek a számok két hónap múlva sem lesznek mások! 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A tantárgyfelosztást nem fogadtuk el, augusztusban szoktuk elfogadni, de sajnos most 
túl sűrű volt a munka elmaradta, mi nem kértük, Igazgató Úr nem küldte. Elnézést 
kérek  én  is,  de  a  tantárgyfelosztás  egy  tanigazgatási  dokumentum,  amely  több 
komponensből  áll.  A  jogszabály  részletesen  rögzíti,  hogy  mi  mindent  kell 
tartalmaznia. A pedagógusok nevét, letanított óraszámát, kötelező óraszámot, túlórát, 
órakedvezményt  és  még sorolhatnám.  A tagintézményekét  is  jó  lenne látni.  A téti 
iskoláét a téti önkormányzatnak van kompetenciája elfogadni! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Az áttanító kollegáknál túlórák vannak, azokat ki fizeti?

Fodor Pálné KKÁMK igazgató h.: 
Egy kollega egy szakfeladatot nem tud könyvelésileg, pénzügyileg teljesíteni, ezért 
kell az áttanításokat megbízási szerződéssel csinálnunk. 

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Ez a probléma! 

Boros Zoltán képviselő:
Egyik értelemben megosztom, másik értelemben nem! 

Laki Gáborné pénzügyi vezető 
A tagintézmények jönnek ki jól az egész társulásból. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el. 

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

176/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Kisfaludy  Károly 
Általános Művelődési Központ Téti Általános Iskolájának 2010-2011. tanévre 
vonatkozó tantárgyfelosztását. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

A 2010.-2011. tanév tantárgyfelosztása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Boros Zoltán képviselő:
Az óvodabővítéssel kapcsolatosan tájékoztatom a jelenlévőket, hogy folyik a tervezés, 
kérem, hogy a polgármesterünk adjon felhatalmazást  a tervezőnek, hogy megbízást 
kapjon az engedélyeztetésre.  Továbbá az önkormányzat nevében hatalmazzuk fel  a 
polgármester  urat,  hogy  nyilatkozatot  tegyen  a  parkoló  közterületen  való 
megvalósításához. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el. 

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

177/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Németh  Péter  a 
Talent  Plan  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  hogy  A  bölcsödék  és  közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése című pályázat az 1/2010. (I. 19.) ÖM 
rendeletben  lévő  pályázat  projektben  elnyert  óvoda  bővítéshez  a  terveket 
elkészítse és az engedélyeztetési eljárást az önkormányzat nevében lefolytassa. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Rendes Róbertné képviselő: 
Képviselő-testület támogatásom kérem, a szentkúti lakosok nevében szólók, utcanév 
változtatást kérek, mert téten és Szentkúton is van utca. A nagyobb probléma akkor 
van, ha a mentőszolgálat munkatársai tévesztik el a lakcímet! Segítséget  kérnek az 
utca lakói mert ők már 4 helyen laktak, de változatlanul ott élnek, ahol eddig! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezt a helyzetet Győr és Ménfőcsanakhoz tudom hasonlítani, mert ott is ez a probléma, 
mert Győrnek a része, ugyanígy Tétnek is része Szentkút! Közigazgatásilag csak Tét 
van, Szentkút nincs, csak része! Ezért abban kell gondolkodni, hogy más nevet kapjon 
a  Kis  utca,  közterület  elnevezés  kell.  De  leülünk az  érintettekkel  és  megbeszéljük 
velük! 

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Szeretnék rákérdezni, hogy az Ürgehegyi lakosok is téti lakosok, és ugyanúgy igénybe 
vehetik a közszolgáltatásokat, mert a buszmegálló ügye még mindig nem oldódott 
meg! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az ürgehegyiek téti lakosok, de ez teljesen más helyzet, mint Szentkút! 
Buszmegálló ügye folyamatban van. 
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Ackermann László képviselő:
Tárgyaltam a Roma Kisebbségi Önkormányzattal és arra az elgondolásra jutottunk, 
hogy közös Mikulás felvonulást kell tartanunk! több hintó lenne, feldíszítjük azokat, és 
a Mikulások körbejárnák a települést, elhozva a gyermekeknek az ünnep örömét! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Javaslom, hogy Tét Város Önkormányzata 30 E Ft-al támogassa a Mikulásünnepséget, 
és így a Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzatával együtt 40 E Ft értékben tudunk 
szaloncukrot venni. Szavazást rendelek el. 

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

178/2010. (XI. 24.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Mikulás ünnepséghez 30 E Ft-tal 
járul hozzá. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kukorelli László polgármester:
Megköszöni a részvételt, az ülést 1830 perckor bezárja.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Ackermann László Baranyai Zoltánné 
Képviselő képviselő
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