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TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
89-22/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 14-én 1600 órai kezdettel megtartott
a l a k u l ó üléséről.

Az ülés helye:

Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak:

Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Dr. Kukorelli László polgármester
Ackermann László, Baranyai Zoltánné, Boros Zoltán,
Hegedüsné Sopf Beáta, Rendes Róbertné, Zsolnai Ferenc
képviselők

Meghívottként jelen van:

Németh Lászlóné HVB elnök

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Csécs Angelika
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Ackermann László korelnök:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy választásunk
után, mint korelnök a mai alakuló ülésünket levezessem. Tisztelt Jegyző Asszony,
Polgármester Úr, Képviselő Társaim a Helyi Választási bizottság elnöke és meghívott
kedves vendégeink nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! A jelenléti ív
alapján megállapítom, hogy 6 fő képviselő közül 6 fő és 1 fő polgármester megjelent,
így a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Megkérdezem képviselő társaimat,
hogy a napirendi pontokhoz van –e valakinek kérdése, javaslata vagy hozzászólása?
Amennyiben nincs, megkérem, hogy szavazzanak kézfeltartással, ha elfogadják a
napirendi pontokat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/2010. (X. 14.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. október 14-ei
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Felelős:
Ackermann László korelnök
Határidő:
azonnal

Alakuló ülés javasolt napirendi pontjai:
1. A Helyi Választási Bizottság
megbízólevelek átadása.
Előadó: Németh Lászlóné HVB elnök

tájékoztatója

a

választás

eredményéről,

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előadó: Ackermann László korelnök
3. A polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Ackermann László korelnök
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
5. A bizottságok megválasztása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással – szükség szerint zárt ülésen –
eskütétele.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
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7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
8. Megbízás adása az SZMSZ és az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív, segédanyag a jegyzőkönyv mellékletét képezik!

Ackermann László korelnök:
Felkérem Németh Lászlónét a HVB elnökét a 2010. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választás végleges eredményének ismertetésére, és a
megbízólevelek átadására.

1.

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A
VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL, MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA.

Németh Lászlóné HVB elnök:
Szeretettel köszöntöm a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) és a
választópolgárok nevében az új képviselő-testület tagjait. 2010. október 3-án
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választáson 3 330 fő
választópolgár volt jogosult szavazásra, a szavazás napján igazolás alapján 2 főt vett
fel a névjegyzékbe a Szavazatszámláló Bizottság, tehát összesen 3 332 fő szavazó
választópolgárral zártuk a névjegyzéket. Szavazóként 1 737 fő jelent meg, ez a
választópolgárok 52,13 %-a.
A polgármester választásnál az érvényes szavazatok száma: 1 720 szavazat volt. A
polgármester jelöltek száma 4 fő volt. Az eredmények a következő képen alakultak:
1.
2.
3.
4.

Fodor Pálné Csécs Katalin
Dr. Kukorelli László
Rendes Róbertné
Szalai Lászlóné Adél

104
743
528
345

Tét Város polgármesteri tisztségét Dr. Kukorelli László Úr nyerte el 743 érvényes
szavazattal, gratulálok.
A képviselőjelöltek száma 25 fő volt. A lakosságszám alapján megválasztható
képviselők száma 6 fő.
A képviselők választásnál az érvényes szavazatok száma: 1 689 szavazat volt.
A megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai és érvényes szavazataik
száma az alábbiak szerint alakult:
1. Ackermann László
620
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2. Baranyai Zoltánné
3. Boros Zoltán
4. Csanda Roland Imre
5. Fodor Pálné
6. Gyöngyösi Ferenc
7. Hegedüsné Sopf Beáta
8. Horváth Magdolna
9. Kalmár Dávid
10. Károlyi Ferenc
11. Kerekes Tibor
12. Kiss Ferenc
13. Kovács Ferenc Tamás
14. Kránicz Ferenc
15. ifj. Merkó Géza
16. Merkó Norbert
17. Nagy Erika
18. Nagy Ottó László
19. Pénzes Ambrus
20. Pusztai Antal
21. Rendes Róbertné
22. Török Tamás
23. Varga Miklós
24. Visi Judit
25. Zsolnai Ferenc

548
607
237
496
235
566
502
118
160
415
360
77
218
239
156
142
64
253
69
746
248
134
56
515

A Képviselő-testület tagjai:
1. Ackermann László
2. Baranyai Zoltánné
3. Boros Zoltán
4. Hegedüsné Sopf Beáta
5. Rendes Róbertné
6. Zsolnai Ferenc

620
548
607
566
746
515

1db kifogás érkezett a Fidesztől a mozgó urnás szavazással kapcsolatosan, a kifogást
beérkezése napján a HVB megtárgyalta és a szükséges intézkedéseket meghozta, az
Országos Választási Irodához fordult állásfoglalás kérésért. A Területi Választási
Irodától a választ a szavazás napján megkaptuk, amely alapján egyértelművé vált,
hogy a Szavazatszámláló Bizottságok a meglévő jogszabályoknak megfelelően nem
vizsgálhatják, hogy ki a mozgásában gátolt személy.
A magam nevében a Helyi Választási Bizottság és a választópolgárok nevében erőt,
egészséget és jó munkát kívánok a megválasztott új képviselő-testület tagjainak,
szeretném átadni a megbízóleveleket.
A Képviselő-testületi tagok átveszik a megbízóleveleket.
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Ackermann László korelnök:
Köszönöm a mindenre kiterjedő és pontos tájékoztatást, köszönöm a megbízólevelek
átadását, további jó erőt, egészséget kíván a HVB elnökének és az egész bizottságnak.

2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER
ESKÜTÉTELE.
Ackermann László korelnök:
Az 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 19. § (1) bekezdése alapján a települési
képviselők az alakuló ülésen, illetve a megválasztásukat követő első ülésen az Ötv. 32.
§ szerint esküt tesznek. A képviselők együtt teszik le az esküt, a polgármester úr pedig
külön. Tisztelettel kérem, hogy álljanak fel, majd a képviselők mondják velem az eskü
szövegét úgy, hogy az „Én” szó után mindenki a saját nevét mondja.
A képviselők az esküt leteszik.
Ackermann László korelnök:
Felkérem a képviselőket az esküokmányok aláírására.
A képviselők aláírják az esküokmányokat.
Ackermann László korelnök:
Képviselő társaim aláírásukkal hitelesítették az esküokmányokat. Felkérem a
Polgármester Urat az eskü letételére.
A polgármester a képviselő-testület előtt az alpolgármester előolvasására az esküt
letette.
Ackermann László korelnök:
Felkérem a polgármestert az esküokmány aláírására.
A polgármester aláírta az esküokmányt.
A képviselői és a polgármesteri eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A megbízó levelek és az esküokmányok eredetben átadásra kerültek a polgármester és
a képviselő testületi tagok részére.
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3. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA.

Ackermann László korelnök:
A következő napirendi pont a polgármesteri illetmény megállapítása. Felkérem
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a polgármesteri
illetményre vonatkozó jogszabályokat.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Tisztelt új Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr, tisztelt jelenlévő lakosok!
Gratulálok mindenkinek a sikerekhez és sok szeretettel köszöntöm Önöket
hivatalunkban!
Az 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban Pttv.) 3. § (2) bekezdés alapján: „ A
képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az
alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja
meg:
Szorzószám:
- 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó
önkormányzat esetén 12,5-13,5”.
Jelenleg a köztisztviselői illetményalap 38 650,- Ft (Ktv. 43. § (1) bek. szerint), Téten
főállású a polgármester, illetményének megállapítása az 1994. évi LXIV. törvény
(Pttv.) és Ktv. 43. § (1) bekezdés szerinti szorzószám alapján történik.
A képviselő testület minimum 483 125,- Ft, és maximum 521 775,- Ft között
állapíthatja meg, megválasztásától, összegszerűen. A polgármesteri foglalkoztatási
jogviszony választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony.
Az Alkotmány 44. § (3) bekezdése alapján a polgármester megbízatása az új
polgármester megválasztásáig tart.
A Pttv. 4/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester illetményének a választást
követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye,
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb.
Előzetes egyeztetés alapján Dr. Kukorelli László polgármester úr, azt szeretné, ha az
illetménye a minimum szinten lenne meghatározva. Ezen az összegen majd a
későbbiek folyamán lehet változtatni.
1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 4. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye,
tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Személyes érintettségemet szeretném bejelenti, nem kívánok a döntéshozatalban részt
venni.
Ackermann László korelnök:
Szavazást rendel el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
112/2010. (X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kukorelli László Polgármester
Úr bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s
egyúttal elfogadja, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: Azonnal
Ackermann László korelnök:
Előzetes egyeztetés alapján kérem, hogy a minimum polgármesteri illetményt állapítsa
meg a képviselő-testület dr. Kukorelli László Polgármester Úr részére.
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
113/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Dr. Kukorelli László Polgármester Urat (sz.: Győr, 1973. 03. 22., an.: Szemeti
Klára, lakcím: Tét, Fő u. 107.) 2010. október 3-án megválasztották Tét Város
Polgármesterének, az esküt 2010. október 14-én letette Tét Város
Önkormányzat Képviselő-testülete előtt.
A képviselő-testület az 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (2) bekezdése alapján a
polgármester
illetményét
megválasztásától
483 100
Ft/hó,
azaz:
négyszáznyolcvanháromezer- egyszáz forint/hó összegben határozza meg.
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: Szövegben adott
Ackermann László korelnök:
Elsősorban gratulálok a Polgármester Úrnak, munkájához jó erőt, egészséget kívánok!
A költségátalányt – egyeztetést követően – a polgármester úr jelenleg nem kívánja
igénybe venni. Csak a tényleges számlával, vagy kiküldetési rendelvénnyel igazolt
költségeket kéri elszámolni, melyekről utólag beszámol a testületnek. 3 hónap múlva a
tényleges munkavégzés után visszatér a költségátalány megállapítására a testület.
Átadja az ülésvezetést a Polgármester Úrnak.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen a korelnöknek, jelenleg még Alpolgármester Úrnak az ülés eddigi
levezetését, most engedjék meg, hogy köszöntsek mindenkit, örülök, hogy ilyen szép
számban megjelentek a lakosság részéről és érdeklődnek a munkánk iránt. Annak
ellenére, hogy ez nem egy ünnepi testületi ülés, itt nagyon sok kötelező feladatot kell
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megtennünk, nagyon sok olyan kérdésről kell döntenünk, ami áttételesen függ össze az
önkormányzat működésével, a település jövőjével. Bízom benne, hogy az
elkövetkezendő időkben is ilyen szép számban vesznek részt a képviselő-testületi
ülésünkön és akkor a nyilvánosság teljes mértékben eléri a célját.

4.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az önkormányzatnak meg kell határozni azt, hogy milyen bizottságok működnek a
képviselő-testület mellett, ennek megfelelően ki kell alakítani a bizottsági struktúrát,
felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy az ezzel kapcsolatos jogi hátteret ismertesse és
utána a képviselő társaimmal meghatározzuk, hogy milyen módon álljanak fel a
közeljövőben az új bizottságok.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A 2010. október 3-át követő szavazás után, ma 2010. október 14-én megalakult az új
Képviselő-testület. A Képviselő-testületnek és a bizottságainak a működési rendjét,
szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) rögzíti, mely
módosítására fél év áll rendelkezésre. Mindenképpen szükséges, hogy legalább azokat
az alapvető bizottságokat létrehozzuk, melyek a napi munkához elengedhetetlenek.
Ilyen bizottság az Ügyrendi Bizottság, amely elsősorban a vagyonnyilatkozatok
rendszerezésével, kezelésével és egyéb szervezeti kérdésekkel hivatott foglalkozni. A
másik megalkotásra kerülő bizottság a Pénzügyi Bizottság, amelyet kötelező
megalkotni. A Pénzügyi Bizottságnak az előző bizottságtól eltérően külsős, nem
képviselő tagjaik is lehetnek.
A rendeletmódosításra csak abban az esetben van szükség, ha az új képviselő-testület
az előző testülettől eltérő szabályokat állapít meg. Az SZMSZ-nak van egy 25. §.,
amelyben felsoroljuk a bizottságokat, amennyiben ettől eltérő bizottsági struktúra
kerül kialakításra, akkor ezt a szakaszt módosítani kell. A bizottsági nem képviselő
tagoknak esküt kell tennie, mert az eskü letételéig a jogaikat nem gyakorolhatják,
kötelezettségeiket nem teljesíthetik. Ezért fontos, hogy az új képviselő testületi
tagokon kívül a külsős bizottsági tagok is letegyék az esküt és akkor megkezdődhet a
tényleges munka.
Mivel a név és címjegyzék az SZMSZ 1. sz. függelékében található, ezért rendelet
módosításra a települési képviselők számának csökkenése miatt nincs szükség. A
bizottságok tagjait a jelenlegi SZMSZ 2. sz. függeléke rögzíti, igazából emiatt sem
lenne szükség rendeletmódosításra, hanem a testület döntését követően megfelelő
tartalomra módosítható.
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5. A BIZOTTSÁGOK MEGVÁLASZTÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen Jegyző Asszonynak a tájékoztatást. Emlékeztetőül mondom a
képviselő-társaimnak és a jelenlévőknek, hogy az előző képviselő-testület 5
bizottságot hozott létre.
A Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrző Bizottságot, amely 5 főből állt, 1 elnök, 2 képviselő
és 2 külsős tag.
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, amely szintén 5 főből állt, 1 elnök, 2
képviselő és 2 külsős tag.
Szociális és Egészségügyi Bizottságot, amely szintén 5 főből állt, 1 elnök, 2 képviselő
és 2 külsős tag.
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság amely szintén 5 főből állt, 1 elnök, 2 képviselő
és 2 külsős tag.
Ügyrendi Bizottságot, mely 3 főből állt, 1 elnök és 2 képviselő volt a tagja.
Az látszik, hogy ez egy előző testületi létszámra volt kitalálva, 12 fős képviselőtestülethez, a polgármester és alpolgármester nem vehet részt a bizottságokban, ezért
most összesen a 7 tagú a testület miatt, maradt 5 fő képviselő akik működtetik majd a
bizottságokat.
Előzetesen úgy gondolom, hogy sok az 5 bizottság. Véleményem szerint, az Ügyrendi
Bizottságot mindenképpen létre kell hozni, sokszor nem kell ülésezniük, mert sok
feladatuk nincs, ez nem egy megterhelő bizottság.
Szociális kérdésekben mindenképpen dönteni kell, ezért kell egy Szociális Bizottság.
Pénzügyi Bizottságnál nincs mit mérlegelni, mert az Önkormányzati törvény
kimondja, hogy 2 000-nél több lakosú településen kell, de azt nem mondja ki, hogy
nem lehet összevonni másik bizottságokkal.
Ne feledkezzünk még el olyan kérdésekről, melyekre önálló bizottságok működtek,
mint a településüzemeltetési, kulturális, ifjúsági, sport feladat. Egy olyan bizottság
kellene, ami felöleli mindegyik területet, mert ezek is fontosak.
Kérem, tegyünk javaslatot, hogy 2 – 3 – 4 bizottság legyen, várom az ötleteket.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Javasolom a 4 bizottság létrehozását, mert a szociális bizottságot és a pénzügyi
bizottságot nem lehet összevonni, mert két nagyon különböző téma. A
településüzemeltetés, kulturális, ifjúsági, sport témák ezek mehetnek egy nagy
bizottságba, és az ügyrendi bizottságot is létre kell hozni.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kíván-e valaki kiegészítéssel élni?
Megbeszéltük ezt a bizottsági felállást, határozati javaslatot teszek, hogy az SZMSZnek megfelelően tudjuk módosítani a struktúrát.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

-

114/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14-én megtartott
alakuló ülésen az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött.
Pénzügyi Bizottság
Szociális bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: Azonnal

Dr. Kukorelli László polgármester:
A szűkös képviselő-testületi létszám és az anyagi lehetőségek miatt javaslom, hogy a
Pénzügyi Bizottságban és a Szociális Bizottságban 2 fő képviselő és 1 fő nem
képviselő tag legyen, az Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselő taggal és a
Városüzemeltetési Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő bizottsági taggal
működjön.
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
115/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi fővel határozza meg a
bizottságokat:
- Pénzügyi Bizottságban 2 fő képviselő és 1 fő nem képviselő tag
- Szociális Bizottságban 2 fő képviselő és 1 fő nem képviselő tag
- Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselő taggal
- Városüzemeltetési Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő
bizottsági tag
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: Azonnal
Dr. Kukorelli László polgármester:
A Képviselő-testület fenti határozatai miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat 25. §át módosítani kell.
Javaslom, hogy a rendeletet a fenti tartalommal módosítsuk. Szavazást rendelek el.
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
10/2010. (X. 15.) rendelet
a többszörösen módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelet Tét Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A nem képviselő bizottsági tagoknak is esküt kell tenni, hogy a bizottság működni
tudjon, ezért most ezen a képviselő-testületi ülésen nem teszünk javaslatot azokra a
bizottságokra, ahol külsős személy is szerepel, hanem az Ügyrendi Bizottságot tudjuk
megalapítani, mert abban a bizottságban csak képviselő lehet tag. A többi bizottság
összetételéről a következő képviselő-testületi ülésen döntünk, a külsős tagok felkérését
követően.

6.

ALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA TITKOS SZAVAZÁSSAL –
SZÜKSÉG SZERINT ZÁRT ÜLÉSEN –, ESKÜTÉTELE.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az Ötv. 34. § (1) bekezdése szerint titkos szavazással az én javaslatomra társadalmi
megbízatású alpolgármester választásáról kell dönteni a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére. Felolvasnám a vonatkozó jogszabályi
hivatkozásokat.
„Ötv. 34. §. (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább
egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása
megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását
visszavonja.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal
részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester
jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és
amennyiben
az
önkormányzati
választáson
települési
képviselőnek
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megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az
alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem
választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával
megszűnik.”
Hosszasan gondolkodtam, mert nekem kell jelölni, elmondanám, hogy milyen
szempontokat vettem figyelembe. Elsősorban azokat a szempontokat, hogy egy
polgármester munkájában nagyon – nagyon kiszámíthatatlan, hogy mikor van szükség
az Ő helyettesítésére. A tervezett szabadságokkal nincs gond, de vannak olyan
feladatok, amik nem tervezhetők, van olyan eset is, hogy egyszerre 3 helyen kell
megjelenni egy polgármesternek és előfordulhat az is, hogy váratlanul kell elmenni
egy hosszabb időre valahova, mikor a polgármester helyettesítését el kell látni.
Ezeket a legfontosabb szempontokat figyelembe véve javaslom a képviselő-testület
felé, hogy a jelenlegi alpolgármestert, Ackermann László képviselő urat válassza meg
a testület alpolgármesternek. Egyrészt 2003. márciusától látja el az alpolgármesteri
feladatokat, „benne van a dolgokban”, tudja mit kell csinálni, rálátása van a
feladatokra, nyugdíjas, viszonylag könnyen mobilizálható, mert akinek munkahelye
van, annak főnöke is van, nem biztos, hogy annyira örül ha az alkalmazott sokszor
hiányzik.
Mindezeket figyelembe véve, alpolgármesternek jelölöm Ackermann Lászlót,
kérdezem beleegyezik e a nyilvános ülésbe vagy zárt ülés tartását kéri?
Ackermann László apolgármester jelölt:
Igen beleegyezem a nyilvános ülésbe.
Személyes érintettségemet szeretném bejelenti, nem kívánok a döntéshozatalban részt
venni.
Dr. Kukorelli László polgármester
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
116/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann László képviselő úr
bejelentését a személyes érintettségére vonatkozóan tudomásul veszi, s egyúttal
elfogadja, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: Azonnal
Dr. Kukorelli László polgármester
Tekintettel arra, hogy titkos szavazással történik a szavazás, szavazatszámláló
bizottságot kell választani magunk közül.
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Javaslatot teszek a szavazatszámláló bizottság elnökének Rendes Róbertné képviselő
asszonyt, Zsolnai Ferenc képviselő urat az egyik tagnak és Baranyai Zoltánné
képviselő asszonyt a másik tagnak. Elfogadják a jelölést és beleegyeznek e a nyílt
ülésen történő tárgyalásba?
Rendes Róbertné képviselő:
Igen.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Igen.
Baranyai Zoltánné képviselő:
Igen.
Dr. Kukorelli László polgármester
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
117/2010. (X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14-én az alakuló
ülés keretében az alpolgármester választás – titkos szavazással történő –
lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról döntött.
A képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságba
- Rendes Róbertné képviselőt elnöknek
- Baranyai Zoltánné képviselőt tagnak
- Zsolnai Ferenc képviselőt tagnak delegálja.
A képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságot az alpolgármester
megválasztására hozza létre, eseti megbízatása az alpolgármester
megválasztásával megszűnik.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Értelem szerint
Titkos szavazás.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Rendes Róbertné SZSZB elnök:
A Szavatszámláló Bizottság ellenőrizte a szavazatokat, majd összesítette, a szavazatok
úgy alakultak, hogy 4 igen 2 nem.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Kihirdetem az alábbi határozatot.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2010. (X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára alpolgármesternek Ackermann László Képviselő
Urat választja meg, 2010. október 14-től.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Értelem szerint
Dr. Kukorelli László polgármester:
Felkérem Ackermann László Alpolgármester Urat az eskü letételére.
Az alpolgármester Dr. Kukorelli László polgármester előmondása alapján leteszi az
esküt, aláírja az esküokmányt.
Az alpolgármesteri eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A megbízólevél és az esküokmány eredetben átadásra került az alpolgármester
részére.

7. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Javasolom az alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítását.
1994. évi LXIV. törvény 4. §. (2) bekezdés alapján, a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású alpolgármesternek
a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg,
b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg
úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
1994. évi LXIV. törvény 4. §. (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a
polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti az (1)
és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj megállapítását, illetőleg az (1) és (2)
bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja.
1994. évi LXIV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye,
tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.
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Tájékozódtam az önkormányzatnál, hogy mennyi volt eddig az alpolgármester úr
illetménye. Eddig bruttó 90 000 Ft összegben került meghatározásra.
Úgy gondolom, hogy egyenlőre, hasonló összegben határozzuk meg a tiszteletdíjat az
alpolgármester úrnak.
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Javaslom, hogy Alpolgármester Úr tiszteletdíját bruttó 90 000 Ft-ban határozzuk meg.
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2010. (X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann László
Alpolgármester Úr tiszteletdíját 2010. október 14-étől bruttó 90 000 Ft/hó, azaz:
kilencvenezer forint/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Laki Gáborné pénzügyi vezető
Határidő: Szövegben adott
Ackermann László alpolgármester:
Pár gondolatot, ha megengednek a képviselő-társaim, nagy megtiszteltetés ez nekem,
az 5. ciklust kezdem képviselőként és a 3. ciklusomat, mint alpolgármester is. Nagy
megtiszteltetés nekem és úgy gondolom, hogy ezzel élni szeretnék, a lakosság érdekeit
fogom képviselni, a városnak a fejlődését elősegíteni. Arra kérem képviselő-társaimat,
hogy segítsék a munkámat, remélem, hogy közösen Polgármester Úrral, Jegyző
Asszonnyal és a Képviselő-testülettel a város érdekeit szolgálva tudom ezt a tisztséget
betölteni.
AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Az alpolgármester megválasztását követően már tisztább a kép, mert tudjuk, hogy
melyik képviselő társunk választható meg bizottsági elnöknek vagy tagnak. Kérem a
Képviselő-társakat, hogy az Ügyrendi Bizottság összeállítására tegyenek javaslatot.
Ackermann László képviselő:
Javasolom Zsolnai Ferenc, Baranyai Zoltánné és Boros Zoltán képviselő társaimat a
bizottságba.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kit javasolnak elnöknek?
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Boros Zoltán képviselő:
Mivel a bizottság leendő tagjaként megszólítottak, ezért javaslom Zsolnai Ferenc
képviselő társamat elnöknek.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Az Ügyrendi Bizottságban elnöknek javasolom Zsolnai Ferenc képviselő urat és
tagnak javasolom Baranyai Zoltánné és Boros Zoltán képviselő társakat.
Kérdezem, hogy elfogadják e a jelölést.
Baranyai Zoltánné képviselő:
Igen, elfogadom.
Boros Zoltán képviselő:
Igen, elfogadom.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Igen, elfogadom.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendel el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
120/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságban
elnöknek választotta Zsolnai Ferenc képviselő urat és tagnak választotta
Baranyai Zoltánné képviselő asszonyt és Boros Zoltán képviselő urat. Az
Ügyrendi Bizottság rögzítése az SZMSZ-ban rögzítésre kerül.
Felelõs:
Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidõ: értelem szerint
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok.
A polgármesternek és a képviselőknek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van,
megbízólevelük átvételétől számított 30 napon belül. Az ehhez szükséges
nyomtatványok a mai alakuló ülésen kiosztásra kerülnek. Ezeket a nyilatkozatokat
kezeli majd az Ügyrendi Bizottság.
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8. MEGBÍZÁS ADÁSA AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATÁRA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Az SZMSZ felülvizsgálatára mindenképpen megbízást kell adni a képviselőtestületnek, de javaslom, hogy az önkormányzat összes rendeletének felülvizsgálatára
is adjunk Jegyző Asszonynak megbízást, mert felgyorsult világban élünk, a jogalkotás
is felgyorsult, a Parlamenti jogalkotás különösen felgyorsult. Sorra jelennek meg az
újabb módosító szabályok és újabb rendeletek. Azt nem szabad engednünk, hogy az
önkormányzatnál hatályba lévő, az önkormányzat területén érvényes rendeletek, az
állampolgárokra kötelezettségeket megállapító rendeletek esetleg ellentétesek
legyenek központi jogszabályokkal. Ezért lényeges az, hogy mihamarabb megtegyük a
rendeletek felülvizsgálatát természetesen köztük kiemelten kezelve az SZMSZ
felülvizsgálatát.
Kérdés, hozzászólás? Nemleges választ követően szavazást rendel el.
Határozati javaslatot ismerteti.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
121/2010.(X. 14.) Kt. határozat
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Kukorelli László
Polgármester Urat és Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyzőt, hogy a hatályos
jogszabályoknak megfelelően az SZMSZ átfogó felülvizsgálatát – az alakuló
ülést követő 6 hónapon belül – végezzék el, illetve az önkormányzat területén
hatályba lévő hatályos rendeletek jogszabályok alapján a felülvizsgálatát szintén
végezzék el és terjesszék be elfogadásra a képviselő-testületnek.
Felelõs:
Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidõ: Szövegben adott
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kíván –e valaki hozzászólni?
Rendes Róbertné képviselő:
Október 24-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja rendez egy
jótékonysági gálaestet a kolontári katasztrófa áldozatok javára, szeretettel hívjuk és
várjuk a képviselőket, a lakosokat és a befolyt összeget a kolontári polgármesternek és
a jegyzőnek lesz átadva személyesen. Belépődíj nincs, de ki lesz rakva egy doboz és
mindenki annyit dob bele, amennyit rászán e célra.
Megragadom az alkalmat, nagyon sokan összejöttünk sok – sok szeretettel várunk
mindenkit 2010. október 24-én a Művelődési Házba!
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Zsolnai Ferenc képviselő:
Most szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak az embereknek
a szavazatát, akik rám szavaztak.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az alakuló ülést 1705 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Ackermann László
Képviselő

Baranyai Zoltánné
képviselő
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