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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 27-én 1600 órai kezdettel megtartott 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: Spissich Ákos Pannon – Víz Zrt. 
Fodor Pálné külsős bizottsági tag
Bánfi Lajos külsős bizottsági tag
Vargáné Bandi Mária külsős bizottsági tag

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Radics Lilla aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Csécs Angelika
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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. A meghívóban kiküldött 
napirendi pontokhoz van e kérdés, hozzászólás, sorrend cserére javaslat?

Boros Zoltán képviselő:
Szeretném  felvenni  a  6.  napirendi  pontnak  az  iskolaszék  képviselőtagjainak  a 
megválasztását, így egyet csúsznának a további napirendi pontok. 

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

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

122/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. október 27-ei 
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait, az alábbi kiegészítéssel: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
2. A Pannon – Víz Zrt. tájékoztatója a KEOP. 1.2.0/1F – 2008 – 0240 azonosító 

számú pályázattal kapcsolatosan.
3. Marcal folyó jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának 

javítása KEOP. 7.2.1.1/F – 2008 – 0012 tárgyú projekt megtárgyalása. 
4. Tűzoltósággal együttműködési megállapodás megtárgyalása és elfogadása. 
5. Bizottságok megválasztása, eskütétele és esküokmányok aláírása.
6. Az iskolaszék képviselőtagjainak a megválasztása.
7. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010. (III. 18.) rendelete 

a  helyi  önkormányzati  képviselők,  bizottsági  elnökök,  bizottsági  tagok 
tiszteletdíjáról szóló rendelet megtárgyalása. 

8. Egyebek
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: azonnal
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Az ülés napirendi pontjai:

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

2. A Pannon – Víz  Zrt.  tájékoztatója  a  KEOP. 1.2.0/1F – 2008 – 0240 
azonosító számú pályázattal kapcsolatosan.
Előadó: Horváth Gyula Győrszemere Község polgármester

Macher Zoltán Pannon – Víz Zrt. üzemmérnökség vezető

3. Marcal  folyó  jobb  parti  árvízvédelmi  részöblözet  árvízvédelmi 
biztonságának  javítása  KEOP.  7.2.1.1/F  –  2008  –  0012  tárgyú  projekt 
megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Papp László építésügyi ügyintéző

4. Tűzoltósággal  együttműködési  megállapodás  megtárgyalása  és 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

5. Bizottságok megválasztása, eskütétele és esküokmányok aláírása.
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

6. Az iskolaszék képviselőtagjainak a megválasztása.
Előadó: Boros Zoltán KKÁMK igazgató

7.  Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010. (III.  18.) 
rendelete  a  helyi  önkormányzati  képviselők,  bizottsági  elnökök,  bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

8. Egyebek
Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Meghívó, hirdetmény jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Képviselő  társaim  írásban  megkapták  az  előterjesztést,  felkérem  Jegyző  Asszonyt 
ismertesse előterjesztését. 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Tisztelt  Képviselő-testület!  A  Képviselők  írásban  megkapták  az  erről  szóló 
előterjesztést, a 2010. szeptember 21-ei és a 2010. október 14-ei ülésről készült ez a 
tájékoztató, amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatos kérdésük merül fel, válaszolok. 

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

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

123/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. október 27-ei 
Képviselő-testületi  ülésre  készített  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló 
beszámolót.
Felelős: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2. A PANNON – VÍZ ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A KEOP. 1.2.0/1F – 2008 – 
0240 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOSAN.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Megjelent  nálam  Macher  Zoltán  a  Pannon  –  Víz  Zrt.  Nyúli  Telephelyének 
üzemmérnökség – vezetője a napokban, hogy írjam alá azt a nyilatkozatot, amelyben 
kérjük  a  vízjogi  létesítési  engedély  kérelemben  és  a  tervdokumentációban  az 
engedélyes  nevének  módosítását,  amely  a  szennyvíztisztító  bővítéséhez  szükséges. 
Előkerestettem az erről szóló 6/2010. (II. 04.) Képviselő-testületi határozatot, amely 
azt tartalmazza, hogy Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Győrszemere és 
Tényő települések szennyvízcsatornázása, az összegyűjtött szennyvizek átvezetése a 
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téti szennyvíztisztító telepre, a téti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése 
Tét és Gyömöre önkormányzataival együtt” elnevezésű KEOP – 7.1.2.0/1F-2008-0240 
azonosítószámú pályázat  kapcsán hozzájárul  a  „Győrszemere  és Tényő települések 
szennyvízelevezésére,  a  téti  szennyvíztisztító  telep  bővítésére,  korszerűsítésére 
létrejövő  Önkormányzati  Társulás”  megalakulásához  és  egyben  elfogadja  az 
Önkormányzati  Társulás  megállapodását.  A  Társulási  Megállapodás  aláírására 
felhatalmazta a képviselő-testület Szabó Ferenc polgármestert, akkor Ő ezt aláírta itt 
van a kezemben ez a megállapodás is. Akkor szó nem volt arról, hogy mi vagyunk az 
engedélykérők, és hogy nekünk kell ezt a bővítést  ilyen módon felügyelni,  kérni a 
vízjogi  létesítési  engedélyt.  Azt  tudjuk,  hogy  ez  a  KEOP  7.1.2.0-ás  pályázat 
önkormányzatoknak van kitalálva, tehát a Pannon – Víz Zrt., mint engedményes nem 
tud erre pályázni, ezért van szükség, hogy aláírjam ezt a nyilatkozatot, én így tudom. 
Ez egy nagyon fontos napirend, ezzel a napirenddel kapcsolatosan két meghívottunk is 
van,  egyik  meghívottunk  Horváth  Gyula  Győrszemere  polgármestere,  a  másik 
meghívott személy Macher Zoltán a Pannon – Víz Zrt. Nyúli Üzemmérnökségének a 
vezetője, őt helyettesíti Spissich Ákos, akit köszöntök az ülésünkön, felkérem, hogy 
tartsa meg beszámolóját.

Spissich  Ákos Pannon  –  Víz  Csatornamű  és  Fürdő  Zrt.  Nyúli  Üzemmérnökség 
üzemmérnökség – vezető helyettes, szennyvízágazat – vezető:
Köszöntöm a jelenlévőket,  én helyettesítem Macher Zoltán üzemmérnökség vezető 
urat. Beszéltem Horváth Gyula Győrszemere polgármester urával és Ő tájékoztatott, 
hogy beteg, elnézést kér, de nem tud részt venni a mai ülésünkön. 
A  KEOP1.2.0/1F-2008.  0240  azonosító  számú  pályázattal  kapcsolatosan  az 
alábbiakról  szeretném  tájékoztatni  a  Képviselő-testületet.  17  éve  épült  a  téti 
szennyvíztisztító üzem, 1994-ben volt az átadás, Tét és Gyömöre települések számára. 
A létesítmény túlterhelté vált, a jogszabályok változtak, indokolttá vált beruházások 
eszközlése. A Pannon – Víz Zrt. a szükséges beruházásokat elvégzi, ehhez jön Tényő 
és  Győrszemere  2  milliárdos  projektje,  így  az  intenzifikálás,  telepbővítés  tervezés 
részét pályázati részből meg lehet valósítani, a Pannon – Víz Zrt. a lebonyolító lesz. A 
tervet a tulajdonos kérheti meg, mert csak úgy pályázhatunk a KEOP-ban. Az eljárási 
illetéket  a  Pannon  –  Víz  Zrt.  már  rendezte.  Véleményem  szerint  az  engedélyes 
változtatásának kérése nem ütközik semmilyen jogszabályba, ezért a téti polgármester 
úr aláírhatja már az előzőleg megküldött nyilatkozatot. Enélkül a nyilatkozat nélkül 
Győrszemere és Tényő nem tud pályázni. 

Ackermann László képviselő:
Tét Város Önkormányzatának be kell nyújtania ezt a pályázatot, mert ezzel Tét csak 
nyer! 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Azért jó ez a pályázat, mert jelenleg nem lehet rákötni a szennyvízre, többet nem bír el  
a  rendszer,  ezzel  a  bővítéssel  Tét  csak nyer,  mert  lesz  szabad kapacitásunk.  Jelen 
pillanatban, ha nyitunk Téten egy utcát, nem tudjuk megoldani a szennyvízelvezetést, 
az  idetelepülő  vállalkozóról  nem  is  beszélve!  Ezt  a  beruházást  mindenképpen 
valakinek meg kell tennie! 
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Az Észak – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
2010. október 27-én kelt, 2488-4/2010. számon iktatott levelet ismerteti. 

Mint ahogy a levélből is kiderül, pályázati előírás, hogy ezt a tervdokumentációt csak 
a szennyvíztelep tulajdonosa nyújthatja be. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő: 
A tulajdoni viszonyokkal mi lesz, ha Győrszemere és Tényő ilyen magas összeget  
beruház a szennyvíztisztítóba?

Spissich  Ákos Pannon  –  Víz  Csatornamű  és  Fürdő  Zrt.  Nyúli  Üzemmérnökség 
üzemmérnökség – vezető helyettes, szennyvízágazat – vezető:
A tulajdonviszonyok még nincsenek eldöntve, de valószínűleg hosszú viták lesznek a 
tulajdoni  arányokról,  de  az  már  az  érintett  önkormányzatok  és  polgármesterek 
problémája  lesz,  mi  továbbra  is,  mint  üzemeltetők  leszünk  jelen  a  téti 
szennyvíztisztítónál. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendel el. 

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

124/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a 
KEOP1.2.0/1F-2008.  0240  sz.  pályázattal  kapcsolatosan  az  engedélyes  neve 
módosításra  kerüljön,  Tét  Város  Önkormányzatra,  egyben  felhatalmazza  Dr. 
Kukorelli László polgármester urat a szükséges aláírások megtételére. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: azonnal

Az Észak – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-
12855-4/2010. sz. végzése és a 2488-4/2010. sz. levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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3. MARCAL  FOLYÓ  JOBB  PARTI  ÁRVÍZVÉDELMI  RÉSZÖBLÖZET 
ÁRVÍZVÉDELMI  BIZTONSÁGÁNAK  JAVÍTÁSA  KEOP.  7.2.1.1/F  – 
2008 – 0012 TÁRGYÚ PROJEKT MEGTÁRGYALÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
A  Marcal  folyó  jobb  parti  árvízvédelmi  részöblözet  árvízvédelmi  biztonságának 
javítása  KEOP.  7.2.1.1/F  –  2008  –  0012  tárgyú  projekttel  kapcsolatosan  egy 
megállapodás aláírását kérte tőlünk az Észak – dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség. Felkérem Papp László építésügyi ügyintézőt tartsa meg beszámolóját. 

Papp László építésügyi ügyintéző: 
Arról van szó, hogy a Marcal part árvízvédelme nem megfelelő, amit tapasztalhattuk 
az  elmúlt  időszakban,  milyen  károkat  tud  okozni  a  nagy  mennyiségű  csapadék. 
Győrszemerénél  és  Győrnél  több  területet  elöntött  a  Marcal.  Ehhez  járulékosan 
hozzátartozik, hogy a becsatlakozó patakok és árkok töltését illetve védműveit meg 
kell erősítsíteni. Erről szól ez a megállapodás. Győrszemerénél van egy olyan árok, 
ami  az  önkormányzat  tulajdonában  van,  és  ennek  az  ároknak  a  védművét  kell 
megerősíteni, vagyis egy zsilipet kell építeni, ami 80 m2-t vesz igénybe, erre kéri a 
megállapodás aláírását a tervező, illetve az Észak – dunántúli Vízügyi felügyelőség 
kéri  azt  a  nyilatkozatot,  hogy  ők  ezt  oda  megépíthessék  és  az  ő  kezelésükben 
működjön  ez  a  zsilip.  Gyakorlatilag  csak  egy  megállapodást  kell  aláírni,  hogy  a 
területünket használhassák. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Köszönjük a tájékoztatót, kérdés, hozzászólás?

Boros Zoltán képviselő:
Ha  jól  értelmezem  az  önkormányzat  tulajdonán  épül  egy  műtárgy,  ami  a  mi 
tulajdonunkat képezi, és ki lesz azért a felelős, ki fogja karbantartani?

Papp László építésügyi ügyintéző: 
Igen, az önkormányzat tulajdona lesz, de kezelője a vízmű. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Amennyiben hozzájárul a Képviselő-testület, hogy ezt a megállapodást az ismertetett 
tények alapján  aláírjam, kérem szavazzanak. 

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

125/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Marcal 
folyó jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása 
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KEOP. 7.2.1.1/F  –  2008 –  0012 tárgyú projekttel  kapcsolatos  megállapodás 
aláírásra  kerüljön.  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyben 
felhatalmazza  Dr.  Kukorelli  László  polgármester  urat  a  szükséges  aláírások 
megtételére. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a megállapodás. 

4. TŰZOLTÓSÁGGAL  EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A  Tűzoltóság  is  fordult  hozzám  egy  együttműködési  megállapodással.  Szeretném 
felkérni  a  helyi  tűzoltóság  elnökét,  hogy  ismertesse  a  képviselő-testületnek,  hogy 
miben más ez a megállapodás, mint amit eredetileg 2003-ban írtak alá az érintettek. 

Böröczki Kálmán Tét Város Tűzoltó Egyesület parancsnok:
A Képviselők megkapták az írásos előterjesztést, mindenki áttanulmányozhatta, miről 
szól ez a megállapodás, tényleg nem új megállapodást szeretnénk kötni, hanem a régi 
megállapodást szeretnénk módosíttatni. A megállapodást eredetileg aláíró személyek 
jelenleg mások, ezért szükséges a megállapodás újrakötése. 

Dr. Kukorelli László polgármester ismerteti a megállapodást a jelenlévőkkel.

Ackermann László képviselő:
Örülök,  hogy  megköttetik  ez  a  megállapodás,  eddig  is  számos dologban segítették 
egymást a megállapodásban részt vevő felek, bízok benne, hogy minél több fiatal is 
belép majd a téti Tűzoltó Egyesületbe. 

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Korrekt jó szerződés, elfogadásra ajánlom. A Tűzoltók minden városi rendezvényen 
részt vesznek, szinte együtt élnek a várossal. 

Rendes Róbertné képviselő:
A Tűzoltóságot, mint civil szervezett támogatja az önkormányzat, kérdésem csak az, 
hogy pályázatok esetén az önrészt az önkormányzat fogja állni, vagy ez benne van a 
támogatási összegükben és abból gazdálkodnak?
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
Költségvetési  kérdés,  majd  később  kell  eldönteni  a  civil  szervezetek  támogatását. 
Évente  egyszer  biztosítja  a  város  a  támogatást  és  ha  nem jönnek ki  a  támogatási 
összegből, de adódik egy jó pályázati lehetőség, akkor mindenképpen a testületnek 
kell  dönteni  arról,  hogy  biztosítja  -e  az  önkormányzat  a  támogatást,  a  pályázati 
önrészre. 

Ackermann László képviselő:
Eddig is megvolt a Tűzoltók támogatása, 600 E Ft-ot kaptak, eddig is ki tudtak jönni a 
támogatásból olyanra volt példa, hogy pályázati önrészt kellett befizetni, akkor kérték 
előbb a támogatás folyósítását. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Mindenképpen javasolom az eseti döntéseket a felmerülő pályázati önrész kapcsán. 

Varga Miklós Zsolt Tét Város Tűzoltó Egyesület elnök:
3 pályázat van minden évben, amire tudunk pályázni, eddig is kijöttünk ebből a 600 E 
Ft-ból, mindig biztosított  volt az önrészünk, csak azt szeretném kérni, hogy az idei 
fennmaradó részt utalják számunkra, minél előbb, mert számos kiadásunk van idén. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendel el. 

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

126/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr – Moson – Sopron Megyei 
Tűzoltóság, Tét Városi Tűzoltó Egyesület és Tét Város Önkormányzata között a 
mellékelt  Együttműködési  Megállapodás  megkötéséről  dönt,  azzal  a 
módosítással, hogy az esetleges önrészt eseti döntés alapján a Képviselő-testület 
biztosítja.  Egyben  felhatalmazza  Dr.  Kukorelli  László  polgármestert  a 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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5. BIZOTTSÁGOK  MEGVÁLASZTÁSA,  ESKÜTÉTELE  ÉS 
ESKÜOKMÁNYOK ALÁÍRÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Új bizottsági struktúra kerül kialakításra, a korábbi ciklustól eltérően. 
Külsős bizottsági tagok itt is vannak, őket csak most tudjuk megválasztani. 
Javaslatot  teszek  a  Pénzügyi  Bizottság  tagjaira.  A  bizottság  elnökének  Rendes 
Róbertnét, tagnak Hegedüsné Sopf Beátát és nem képviselő tagnak Hujber Zoltánnét 
javasolom. 
Kérdezem, hogy a jelölést elfogadják e? 

Rendes Róbertné képviselő:
Igen, elfogadom. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen elfogadom és Hujber Zoltánné is elfogadja csak egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tud rész venni a mai ülésen. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nyilvános tárgyalásba beleegyeznek e?

Rendes Róbertné képviselő:
Igen.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Személyes érintettségüket be kívánják e jelenteni?

Rendes Róbertné képviselő:
Nem.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Nem.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendelek el a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztására. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
5 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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127/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 
Rendes Róbertné képviselőt, tagjának Hegedüsné Sopf Beáta képviselőt és nem 
képviselő tagjának Hujber Zoltánnét megválasztja.  
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A  tényleges  munka  megkezdése  előtt  Hujber  Zoltánnénak  esküt  kell  tennie  a 
következő testületi ülésen a képviselő testület előtt. 
A Szociális Bizottság elnöknek Baranyai Zoltánnét, tagnak Hegedüsné Sopf Beátát és 
nem képviselő tagnak Vargáné Bandi Máriát javasolom. 
Kérdezem, hogy a jelölést elfogadják e? 

Baranyai Zoltánné képviselő:
Igen, elfogadom. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen elfogadom. 

Vargáné Bandi Mária:
Igen elfogadom. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nyilvános tárgyalásba beleegyeznek e?

Baranyai Zoltánné képviselő:
Igen.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen.

Vargáné Bandi Mária:
Igen.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Személyes érintettségüket be kívánják e jelenteni?

Baranyai Zoltánné képviselő:
Nem.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Nem.
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Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendelek el a Szociális Bizottság tagjainak megválasztására. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
5 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökének 
Baranyai  Zoltánné képviselőt,  tagjának Hegedüsné  Sopf  Beáta  képviselőt  és 
nem képviselő tagjának Vargáné Bandi Máriát megválasztja. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester: 
A  Városüzemeltetési  Bizottság  3  képviselő  tagból  és  2  nem  képviselő  tagból  áll. 
Elnökének javaslom Boros Zoltán képviselőt, tagoknak Rendes Róbertné képviselőt, 
Zsolnai  Ferenc  képviselőt  és  nem képviselő  tagnak  Fodor  Pálnét  és  Bánfi  Lajost. 
Kérdezem, hogy a jelölést elfogadják e? 

Boros Zoltán képviselő:
Igen, elfogadom. 

Rendes Róbertné képviselő:
Igen elfogadom. 

Zsolnai Ferenc:
Igen elfogadom. 

Fodor Pálné:
Igen elfogadom. 

Bánfi Lajos:
Igen, elfogadom. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nyilvános tárgyalásba beleegyeznek e?

Boros Zoltán képviselő:
Igen. 

Rendes Róbertné képviselő:
Igen. 
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Zsolnai Ferenc:
Igen. 

Fodor Pálné:
Igen. 

Bánfi Lajos:
Igen. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Személyes érintettségüket be kívánják e jelenteni?

Boros Zoltán képviselő:
Nem. 

Rendes Róbertné képviselő:
Nem. 

Zsolnai Ferenc:
Nem. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendelek el a Városüzemeltetési Bizottság tagjainak megválasztására. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
4 igen 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Városüzemeltetési  Bizottság 
elnökének  Boros  Zoltán  képviselőt,  tagjának  Rendes  Róbertné  képviselőt, 
Zsolnai Ferenc képviselőt  és  nem képviselő tagjainak Fodor Pálnét és Bánfi 
Lajost megválasztja. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Felkérem  a  nem  képviselő  testületi  bizottsági  tagokat,  hogy  az  esküt  tegyék  le, 
mondják utánam az eskü szövegét, majd az eskü letétele után szíveskedjenek aláírni az 
esküokmányokat. 

A nem képviselő bizottsági tagok elmondják az esküt és aláírják az esküokmányokat.
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Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi, a nem képviselő bizottsági tagok az  
eredeti esküokmányokat átvették. 

6. AZ ISKOLASZÉK KÉPVISELŐTAGJAINAK A MEGVÁLASZTÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Felkérem Boros Zoltán igazgató urat, hogy tegye meg javaslatát. 

Boros Zoltán képviselő:
A helyhatósági választások megtörténtek, Kereszt Kálmán és Lang Ferenc már nincs 
köztünk, ők voltak eddig az iskolaszék tagjai. Javasolom tagoknak Ackermann László 
alpolgármester urat és Hegedüsné Sopf Beáta képviselő asszonyt és Baranyai Zoltánné 
képviselő asszonyt. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Kérdezem, hogy a jelölést elfogadják e? 

Ackermann László képviselő:
Igen, elfogadom. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen, elfogadom.

Baranyai Zoltánné képviselő: 
Igen, elfogadom.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Nyilvános tárgyalásba beleegyeznek e?

Ackermann László képviselő:
Igen.

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Igen.

Baranyai Zoltánné képviselő: 
Igen.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Személyes érintettségüket be kívánják e jelenteni?

Ackermann László képviselő:
Nem.
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Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Nem.

Baranyai Zoltánné képviselő: 
Nem.

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Szavazást rendelek el az iskolaszék tagjainak megválasztásáról. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
4 igen 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

130/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kisfaludy  Károly  ÁMK 
Iskolaszékébe  tagoknak  megválasztja  Ackermann  László  képviselő  urat, 
Hegedüsné  Sopf  Beáta  képviselő  asszonyt  és  Baranyai  Zoltánné  képviselő 
asszonyt. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

7. TÉT VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  AZ 
5/2010.  (III.  18.)  RENDELETE  A  HELYI  ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK,  BIZOTTSÁGI  ELNÖKÖK,  BIZOTTSÁGI  TAGOK 
TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGTÁRGYALÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Az  alakuló  ülésen  megbízást  kaptunk  a  rendeletek  felülvizsgálatára.  A  bizottsági 
testületi  tagok  tiszteletdíjáról  szóló  5/2010.  (II.  18.)  sz.  rendelettel  kapcsolatban 
döntenünk kell,  hogy  az  új  képviselő-testület  megválasztása  után  a  2010-es  évben 
fenntartsuk -e ezt a rendelet vagy tárgyaljunk a módosításáról?

Boros Zoltán képviselő: 
A tiszteletdíjas rendelet előterjesztői között voltam, két oldalról  közelíteném meg a 
dolgot, önmérsékletet kell tartani a képviselő testületnek, ezért az év végéig fogadja el 
ezt a rendeletet a testület, majd a 2011-es költségvetés tárgyalásakor térjünk rá vissza. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Köszönöm, a fentiek alapján javaslom, hogy a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor 
térjünk vissza ennek a rendeletnek a tárgyalására, most határozattal erősítsük meg a 
rendelet hatályát. 
Szavazást rendelek el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  5/2010.  (II.  18.)  a  helyi 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló rendeletét hatályában fenntartja. 
A  rendelet  újratárgyalására  a  2011-es  költségvetés  tárgyalásakor  visszatér  a 
testület. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

8. EGYEBEK

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Az 1994. évi LXIV. tv. 2 §. 5) bekezdése alapján:  ”A polgármestert, ha e tisztségét  
legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az (1) bekezdés  a),  d)-e)  
pontja alapján szűnt meg - az  a)  pont esetén akkor is,  ha a választáson nem volt  
polgármesterjelölt  -  végkielégítésként  háromhavi  illetményének  megfelelő  összegű  
juttatás  illeti  meg;  továbbá  részére  az  új  képviselő-testület  további  háromhavi  
illetménynek megfelelő juttatást adhat. Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési  
képviselő, alpolgármesteri  foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri  
jogviszonyt létesít.” 
E  rendelkezés  alapján  a  most  megalakult  képviselő-testületnek kell  döntenie  arról, 
hogy  a  kötelező  3  havi  végkielégítésen  felül  állapít  e  meg  jutalmat  a  régi  
polgármesternek. 
12 évet dolgozott Tét város élén Szabó Ferenc, ez nagyon sok idő, komoly munka áll 
mögötte. További jutalom megállapítását javaslom a testületnek, de mivel év vége van, 
ez  a  költségvetésünkön  is  látszik,  ezért  maximum  1-1,5  havi  juttatásban  lehet 
gondolkodni. 

Rendes Róbertné képviselő:
A törvény a  kötelező 3  havit  írja  elő,  ezt  ki  kell  fizetni,  de  további juttatást  nem 
javaslok megszavazni. 

Zsolnai Ferenc képviselő:
Sok pénzünk van, miért akarunk adni, minek a terhére? Nekem semmi problémám a 
volt  polgármesterrel,  de  sok ember elmegy nyugdíjba mindenféle jutalom és külön 
juttatás nélkül! 
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Laki Gáborné pénzügyi csoportvezető:
Az aljegyzői állás nem volt betöltve 1 évig, de a költségvetésbe be volt tervezve, ezért  
ez a pénz bérmaradványként megvan. 

Ackermann László képviselő:
12 év a város élén hosszú idő, úgy tudom, hogy a 12 év alatt csak egyszer vett fel  
jutalmat az első ciklus alatt, azóta egyszer sem, javasolom számára a plusz juttatást. 

Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Sok  pluszt  adott  Ő  a  tétieknek,  gondoljunk  a  Katolikus  templomnál  a  kereszt 
felújítására  vagy  a  helyi  rendezvényeket  is  mindig  támogatta,  mint  magánember, 
javasolom a jutalmat. 

Horváth Magdolna téti lakos kér és kap szót:
Tudom nem leszek népszerű, de amikor én nyugdíjba mentem innen a Polgármesteri 
Hivatalból én semmit nem kaptam még a jogos járandóságomért is bíróságra kellett 
mennem! Nem keverném össze a jótékonykodást ezt a kérdéssel! A jogos járandóságot 
kapja meg, de mivel a dolgozók soha nem kaptak semmi pluszt, ezért Ő sem kapjon! 

Hegedüsné Rendes Erika téti lakos kér és kap szót:
Miért  nem lehet azt csinálni,  hogy most megkapja a jogos járandóságot,  és jövőre 
megkapja a volt polgármester úr a díszpolgári címet?

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Először  arról  kell  döntenünk,  hogy  Szabó  Ferenc  volt  polgármester  kapjon  e  a 
végkielégítésen túl, további juttatást? 
Szavazást rendelek el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
5 igen 1nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ferenc volt polgármester 
részére a végkielégítésen túl további juttatást biztosít. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester:
Javaslom,  hogy  további  juttatásként  Szabó  Ferenc  részére  egy  havi  illetményének 
megfelelő bruttó összegű jutalmat állapítson meg a Képviselő-testület. 
Szavazást rendelek el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
5 igen 1nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ferenc (szül: Győr, 1949. 
06. 27. anyja neve: Pintér Mária) 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 biztosít. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Zsolnai Ferenc képviselő:
Vasárnap volt a kolontári bajba jutottakért a műsor a Kultúrházba, összegyűlt 190 E 
Ft, javasolom, hogy, mint önkormányzat tegyünk hozzá ugyanannyit és úgy küldjük el 
a támogatást Kolontár polgármesterének. 

Rendes Róbertné képviselő:
Támogatom  az  ötletet,  ha  az  emberek  összeadtak  ennyi  pénzt,  akkor  az 
önkormányzatnak is kell annyi pénzének lennie, hogy támogatjuk a kolontáriakat!

Boros Zoltán képviselő: 
Támogatom az ötletet, csak maradjon meg a két összeg külön, függetlenül egymástól! 

Ackermann László képviselő:
Köszönöm szépen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti csoportjának a szervezést,  
nagyon  szép  és  megható  műsor  volt!  Az  egészet  a  jó  szándék  és  az  adni  akarás 
vezényelte! Gondolkodtunk mi már azon is, hogy felajánljuk a bajbajutottaknak a még 
meglévő telkeinket, de sajnos ez az ötlet most nem kivitelezhető. 

Boros Zoltán képviselő: 
Múlt héten a kisiskolásaink is megmozdultak és hoztak játékokat, élelmiszereket és a 
kis zsebpénzüket is felajánlották az ottani bajbajutottaknak, 80 E Ft-ot gyűjtöttek össze 
gyermekeink, véleményem szerint az önkormányzatnak is ki kell bírnia 200 E Ft-os 
segélyt. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Javasolom,  hogy  200 000  Ft-al  támogassa  az  iszapkárosultakat  Tét  Város 
Önkormányzata. 
Szavazást rendelek el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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134/2010. (X. 27.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200 000 Ft-al, azaz kétszázezer 
forinttal támogatja Kolontár települést. Az adomány eljuttatásával megbízza a 
Képviselő-testület  Boros  Zoltán  képviselő  urat  és  Dr.  Kukorelli  László 
polgármester urat. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Zsolnai Ferenc képviselő:
Most szeretném meghívni és hirdetni a jelenlévőknek, hogy 2010. november 2-án lesz 
előadás az orvosi rendezvényeink keretében, melynek a végén Wawrzsák Zsolt a Téti 
Gyógyítóház ügyvezető igazgatója fog előadást tartani. 
További kérdésem, hogy a közhasznú munkások nem mindig megfelelően dolgoznak, 
miért nincs egy főnökük, aki ellenőrzi őket?

Dr. Kukorelli László polgármester:
Wawrzsák Zsolt  úrral  benn voltam Szakács Imre úrnál a Győr – Moson – Sopron 
Megyei  Közgyűlés  elnökénél,  a  Kistérségi  Gyógyítóházzal  kapcsolatban  és  kértük 
országgyűlési  képviselőként  is  a  támogatását.  A  Gyógyítóház  ütemszerűen  halad, 
45%-os készenlét van, március 15-én műszaki átadás lesz. Az engedélyeztetési eljárás 
április  elején lezajlana és utána kezdheti  üzemeltetését  a  Gyógyítóház.  Nem tudok 
olyan szakorvost  mondani,  aki nem jelentkezett  volna a Gyógyítóházba. A további 
működtetés a kormányzat döntésétől is függ. 
A közhasznú munkásoknak én vagyok a főnökük, a probléma megoldásán dolgozunk, 
mert tisztába vagyok azzal, hogy ők a város arcai. Aki ide bejön Tétre először őket 
látja, és ők amilyen képet festenek tétről azt viszik magukkal az átutazók. 

Rendes Róbertné képviselő:
Október 20-án Dr. Kukorelli István alkotmánybíró úr Tét Város Díszpolgára, magas 
kitüntetést  kapott.  A  képviselő-testület  nevében  itt  az  ülésen  is  gratulálok  a 
kitüntetéshez. 

A lakosság részéről kérés, hogy a gréder menjen ki és tolja le az utat Ürgehegyben. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Igen, tudjuk a problémát, intézkedni fogunk. 

Holbok Ferenc téti lakos kér és kap szót:
Van egy magán jellegű ügyem a téti önkormányzattal. Tét Város Önkormányzatával 
állok perben, a feleségemet baleset érte a piacon 2008. telén, elcsúszott és ikerterhes 
volt  abban az  időben.  Ez  az  eset  nagyon  megviselte  az  egész  családot,  feleségem 
állapota mind a mai napig nem javult meg teljesen. Az előző polgármester úrral nem 
volt  megfelelő a kommunikációnk,  most  arra  kérem az új  polgármester  urat,  hogy 
üljünk le és beszéljünk. Tájékoztatásul még azt szeretném elmondani az új képviselő-
testületnek,  hogy  nem  lenne  ez  a  probléma,  ha  az  akkori  vezetőség  kötött  volna 
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biztosítást a piacra, mert mind a mai napig nincs biztosítása az önkormányzatnak arra a 
területre! 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Semmi akadálya a beszélgetésnek és tárgyalásnak én sem vagyok híve a bíróságra 
járásnak,  a  következő  héten  megbeszélünk  egy  időpontot  és  ebben  az  ügyben 
egyeztetünk. 
Két dologról szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet, a kistérség pályázott és 
nyert támogatást az INO felújítására. A közbeszerzési eljárás hamarosan elindul. 
Van egy másik projekt  is,  amelyet szintén  a  kistérség a  bonyolít.  Határon átnyúló 
együttműködés  keretében,  Csallóközi  gesztorsággal,  solar-rendszert  valósít  meg  a 
KKÁMK  Sportcsarnokának  tetején,  valamint  a  Sportöltöző  tetején,  ami  fűtés  és 
melegvíz előállításánál eredményez megtakarítást. Ez egy összesen 80 millió forintos 
mintaprojekt, melyből tétnek 33,5 millió forint jut. 

Zsolnai Ferenc képviselő:
Gratulálok a Képviselő-testület nevében, hogy Dr. Kukorelli László polgármester urat 
választotta a Téti Kistérség elnökének. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Köszönöm a gratulációt, az ülést 1745 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Boros Zoltán Hegedüsné Sopf Beáta 
Képviselő képviselő
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