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Dr. Kukorelli László polgármester:
Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Speciális testületi ülés, az
önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselő-testület évente egy alkalommal
közmeghallgatást tart. Ahol a választópolgárok megtehetik javaslataikat, észrevételeiket,
elmondhatják véleményüket, mely a testület munkáját segíti.
Megállapítom, hogy 6 fő képviselőből jelen van 5 fő, az ülés határozatképes, a
közmeghallgatást megnyitom.
A közmeghallgatás napirendi pontjait a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Gondolatébresztőnek ismertetem a költségvetésünk főbb sarokszámait. Szervezeti és
Működési Szabályzatunk előírja, hogy a költségvetés összeállítása során a költségvetési
rendelet elfogadása előtt meg kell hallgatni a lakosság véleményét. El kell, hogy mondjam
ebben az évben kicsit nehezebb feladat volt az önkormányzat költségvetését összeállítani,
mint az előző években. Ennek több oka is van, egyrészt az állami normatíva csökkenése, mely
csak a szorosan vett működésre elegendő. Fejlesztési elképzeléseink megvalósítására csak egy
forrás marad, a pályázat. Pályázati pénz mellé biztosítani kell az önerőt, hogy a fejlesztések
megvalósulhassanak. Azokat a leendő fejlesztéseket, pályázatokat ismertetem, amelyek az
idei év gazdálkodását meghatározzák. A közeljövőben és a további években, pedig városunk
mindennapjait. Mindenkinek nagyon jó lenne, ha sokkal nagyobb összegekből tudnánk
tervezni. Az idei gazdálkodás fő szempontja a liqviditás megőrzése, úgy hogy egyetlen egy
pályázat ne essen kudarcba, egyetlen egy pályázatot se kelljen leállítani. Minden tervezett
fejlesztés ütemszerűen működjön, azok is amelyek folyamatban vannak, és azok pályázatok is
amelyek támogatási okiratai aláírásra várnak. Forráshiánnyal kellett tervezni ez évi
költségvetést, mely nem a pazarló gazdálkodásból fakad, hanem fejlesztési célú. Az előző
képviselő-testület által benyújtott pályázatok, most lettek nyertes pályázatok. Nagy felelősség
számunkra, hogy megvalósítsuk a pályázatban foglalt terveket. Az idei évben 6 nagy
beruházásunk, fejlesztésünk van, melyek az alábbiak:
2011. évben érvényben lévő pályázatok
eFt
eFt
eFt
Megnevezés
Önerő Támogatás Összesen
TIOP-1.1.1-07/1 Pedagógiai módszertani reformokat
0
29277
29277
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
Óvoda infrastrukturális fejlesztése: közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázatból, az
5175
13670
18845
óvodánk bővítése egy csoportszobával.
TIOP-2.1.2-08/1 Járóbeteg Szakellátó Központ
90466
814201
904667
kialakítása
ebből: apport
15000
hitel
60000
készpénz hozzájárulás
18466
HU-SK 09/01/2.1.1. Megújuló energiaforrások
hasznosítási lehetőségeit bemutató – prezentáló, a széles
nyilvánosságnak szabadon hozzáférhető multifunkciós
3500
32500
35000
központok kialakítása a Tőkés ág önkormányzatai és a
Téti kistérség területén /8 önkormányzat/.
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NYDOP-5.1.1./A-2009. Idősek Napközi Otthona
felújításának önereje
NYDOP-5.3.1/A-10-201-0016 Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése (az óvodánk bővítése
étkezővel és konyhakorszerűsítés, valamint a központi
iskola bővítése 8 tanteremmel és aulával).
ÖSSZESEN:

1500

17000

18500

31734

285608

317342

132.375

1.192.256

1.323.631

A pályázatok többsége utófinanszírozású, először az önkormányzatnak valamilyen formában
ki kell fizetni, és ha minden szabályszerű, csak akkor lehet lehívni a támogatási összegeket.
Összesen 1,3 milliárd forintnyi fejlesztés fog megvalósulni ebből a néhány projektből,
amelyhez az önkormányzatnak „csak” 132 millió forintot kell biztosítani.
A lehetőségeket most kell kihasználni, a terveket együtt az Önök segítségével és
támogatásával szeretném véghez is vinni. Tétnek fejlődni kell! Ezt csak nehézségek,
áldozatok és hatalmas összefogás árán sikerül elérni. Itt kérek mindenkit, aki fontosnak tartja
Tét jövőjét, segítsen azzal, amivel tud.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését 655 251 eFt bevételi és 708 889 eFt kiadási
főösszeggel állítottuk össze, a forráshiány 53 638 eFt A forráshiány fejlesztési célokat szolgál.
A hitelfelvételi korlátösszege 54 872 eFt, melyet nem haladhatunk meg. A költségvetési
tervezetből látható, hogy 25 330 eFt összegű beruházást és 21 570 eFt felújítást terveztünk az
alábbiak szerint.
2011. évi költségvetéshez
BERUHÁZÁS e Ft-ban
Ügyviteli gépek beszerzése
Irodai berendezés
Játszótér
Irodai székek az iskola tanári szobájába
Iskola pályázat önerő (NYDOP-5.3.1/A-10201-0016)
Téti Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
pályázat megvalósításához kiegészítés
(TIOP-2.1.2-08/1-2009-0007)
HU-SK 09/01/2.1.1. határon átnyúló
beruházás (solar-rendszer kialakítása
használati melegvíz előállítására és fűtés
rásegítésre)
Zagyszivattyú (belvíz gondok enyhítésére)
Összesen

FELÚJÍTÁS eFt-ban
800
200 Óvoda infrastrukturális fejlesztése:
közoktatási intézmények infrastrukturális
500
fejlesztése pályázatból, az óvodánk
200 bővítése egy csoportszobával
NYDOP-5.1.1./A-2009. Idősek Napközi
10000 Otthona felújításának önereje
Gyenesdiás Üdülő épület felújítás

18470

10000 Összesen

21570

3500
130
25330

A kiadások között nagyon jelentős tétellel szerepel a KKÁMK finanszírozása. A KKÁMK
költségvetésének főösszege 423 731 eFt tagintézményekkel együtt.
A kiadások között a legmagasabb összegeket a bérek és járulékai teszik ki 472 801 eFt és a
dologi kiadások 155 164 eFt teszik ki. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen az egyik
legnagyobb munkáltató az önkormányzat. Foglalkoztatottak száma összesen 160 fő, ebből:
köztisztviselő 25 fő, közalkalmazott 134 fő /Polgármesteri Hivatal 11 fő, KKÁMK 123 fő
ebből: pedagógus 85 fő/ Egyéb jogcím (hivatalsegéd) 2 fő. Közfoglalkoztatás átlagos
létszámkeretét 12 fővel tervezzük.
Fontosnak tartom, hogy az elképzeléseinket megismerje a lakosság minél szélesebb rétege, ha
bárkinek bármilyen javaslata, ötlete van a hiány csökkentésére, a működtetésre kérem
jelezzék az önkormányzat, a képviselők fele.
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Likviditási gondok várhatóan az év második felében jelentkeznek. Ennek áthidalására a
folyószámlahitelkeret rendelkezésünkre áll, remélhetőleg plussz évközbeni bevételek (esetleg
adóhátralékok érkezése) segíthetnek, hogy ne kelljen kimeríteni a hitelkeretet.
Mielőtt átadnám a szót önöknek, bemutatom a bizottsági elnököket, akiket közvetlenül is
lehet keresni a problémákkal. Rendes Róbertné képviselő a pénzügyi bizottság elnöke,
Baranyai Zoltánné képviselő a szociális bizottság elnöke, Zsolnai Ferenc képviselő az
ügyrendi bizottság elnöke, Boros Zoltán képviselő a városüzemeltetési bizottság elnöke.
Várom észrevételeiket, javaslataikat s ezen gondolatok után a költségvetés vitáját megnyitom.
Csete Árpádné:
Katolikus temetőben lévő kápolna, amit régebben ravatalozónak is használtak nagyon rossz
állapotban van. Rendbe kellene tetetni, talán festmény is van benne. Tetőcserepek csúsznak le
róla, üvegek összetörve, vakolata málik.
Temetőben lévő megdölt, elkorhadt fákkal kapcsolatosan 2009. öszén kérelmet nyújtottunk
be. December 4-i dátummal az alábbi választ kaptuk: “A katolikus temető elöregedett fáinak
kivágására a szükséges intézkedéseket megtettem. A jövő hét folyamán szakember méri fel,
hogy mely fák kivágása szükséges és mely fákat lehet még megmenteni. A konkrét
intézkedésig szíves türelmüket kérem.”
Ez idáig nem vettem észre, hogy felnyesték-e, vagy valamelyik fa kivágásra került volna.
Kérem nézzenek utána, balesetveszélyesek a fák, hullanak az elszáradt gallyak.
Kerti hulladékok égetésével kapcsolatosan szeretném kérni, ne nedves időszakban legyen
engedélyezett a tüzelés, máskor is lehessen égetni. Mivel a rendelet szerint tavasszal: március
20. – április 20. között, ősszel: október 15. – november 15. között hónapokban hétköznap
10.00 órától 17.00 óráig, szombaton 10.00 órától 12.00 óráig engedélyezett.
Mindenki köteles az ingatlana előtti részt rendbe tartani. Tessék körülnézni, az önkormányzati
ingatlanok környezete, a volt Kapuy ház környéke tele szeméttel. A Gyömörei úton a volt
sajtgyár előtt is.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Legjobb tudomásom szerint a temetőben lévő kápolna Takáts Sándor sírhelye, magántulajdon,
ott temettek el halottakat, a hozzátartozó szóvátette, azért is kellet megszüntetni a ravatalozást
is ott. Utána kell nézni, hogy él-e még hozzátartozó vagy más szempontból kell rendbe tartani.
Felújítás biztosan belekerül néhány millió forintba, mely jelenleg nem áll rendelkezésre.
Fákkal kapcsolatosan a jegyzőnő válaszolni fog, a kerti égetésnek utána nézünk.
A Kapuy ház, hogy milyen állapotban van, és hogy ment tönkre nagyon sajnáljuk. Sajnos a
szemetelés nem egyedi eset, az önkormányzat dolgozói folyamatosan végzik, de nem győzik a
takarítást. Kérem ebben a lakosság segítségét is, remélem sokan csatlakoznak a városi
nagytakarításhoz is.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A erdész úrral akkor felvettem a kapcsolatot, készített is felmérést. Elsősorban az a fontos
hogy elkülönítsük azokat a fákat amelyeket véglegesen ki kell vágni. Tudomásul kell venni,
hogy nem kis feladat. Idős nagy terjedelmű fákról van szó, komoly gépi technikával lehet
megoldani. Fedezetet kell hozzá keresni, mivel a jelenlegi költségvetési rendelet-tervezet nem
tartalmazza. Próbáljuk megkeresni a lehetőségét, hogy elinduljon a folyamat.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem mindenki vághat, megfelelő engedély kell hozzá. Valami megoldást találunk.
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Bénes Antal:
Kisalföldben hirdeti magát egy vállalkozó, aki nem kér pénzt, ha elviheti a kivágott fát.
Tölgyesi Ferencné:
Megkérdezte; az új egészségházban mikortól indulnak a rendelések. Az iskolával szemben
lakuk, nagyon sok problémánk van az iskolával kapcsolatosan. Egyben öröm, hogy fejlődni
fog az iskola, a település.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Gyógyítóházzal kapcsolatosan; a jelenlegi műszaki készültségi szint a tervezett ütemezésnek
megfelelő. Legkésőbb április 1-ig megtörténhet a műszaki átadás. Eszközök
közbeszerzésének előkészületei novemberben elkezdődtek, decemberben kiírásra került volna
az eljárás, de időközben módosult úgy a jogszabály, hogy nem utólagos, hanem előzetes
minőség ellenőrzést követelnek meg. Április közepére befejeződhet a közbeszerzési eljárás, a
gépek május-június hónapban beszállításra kerülhetnek. Szintén márciusban kerül kiírásra az
orvosok, eü. szakdolgozók, egyéb személyzeti álláspályázatok. Megjelenik a Kisalföldben,
Veszprémi naplóban, Kistérségi Társulás, Tét Város honlapján, Egészségügyi Közlönyben
illetve a kábel tv is közzétesszük. Személyek kiválasztása után a gépek használatának
betaníttatása után kérhetjük a működési engedélyeket, finanszírozási szerződéseket, melynek
kiadását 30-60 napban határozták meg. Az őszre várható a működés indulása, munkálatok
most is folynak, csak ez már nem olyan látványos, mint mikor kinőtt a földből az épület. Az
épület bebútorozását is megpróbáljuk központi közbeszerzésben lebonyolítani május
júniusban. Ezekkel a folyamtokkal párhuzamosan az informatikai rendszer kiépítése is
megtörténik.
Tölgyesi Ferencné:
Háziorvosi rendelők, fogorvosok is ott lesznek, vagy maradnak a jelenlegi helyen?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Összetett kérdés, szakmailag kell mérlegelni. A pályázat alapvetően járóbeteg ellátásra,
szakellátásra szólt. A háziorvos, a fogorvos, a gyerekorvos alapellátást végeznek.
Opcionálisan vállaltuk, – és elfogadta a pályázat kiírója – hogy ebbe a szakellátó központba a
kicsit speciális ellátási helyzetben lévő védőnői ellátást és egy háziorvosi ellátást elhelyezünk.
Konkrét döntés nincs melyik ellátás kerül oda.
Tölgyesi Ferencné:
Győr-Pápa közötti elkerülő mikor készül el?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Megjelent a Kisalföld napilapban, hogy az első 40 kiemelt projekt közé bekerült. Megyei
rendezési tervben kell elhelyeződni az országos rendezési tervnek megfelelően. Még nagyon
képlékeny az egész.
Bénes Antal:
Ki üzemelteti majd az egészségügyi intézményt, Sokorópátkáról inkább Győrbe mennek, mint
ide. A gyógyszertár is átkerül? Mi lesz a régi épülettel? Oda terveztek már színházat, abból
sem lett semmi.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Az önkormányzat többségi tulajdonosként van benn az üzemeltetők között. Az épület
létrehozására, a projekt megvalósítására és a kötelező 5 évi működtetésre létrehoztunk egy
nonprofit kft-t, melynek többségű tulajdonosa Tét Város Önkormányzata és rajta kívül még
18 település a tagja. Sokorópátka nem lépett be a kft-be, helyette Egyed a tag. Szintén
vállaltuk a pályázatban egy gyógyszertár üzemeltetését az épületben. Gyógyszertárat nyitni is
meghatározott feltételekkel lehet, szabályszerű pályázattal kell eldönteni.
A régi Gyógyszertár helyére, Művelődi ház lett tervezve, de az a pályázat nem nyert.
Lovász Mariann:
Tavaly felröppentek olyan hírek, hogy Téten 4 csillagos gyógyszálloda épül. Ebből lesz
valami, vagy álom marad?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Remélem nem csak álom marad Tétnek. Aki felkereste az önkormányzatot, hogy a szállót
szeretné felépíteni súlyos betegséget kapott. Az az utolsó információ ami tőle van, hogy amit
felgyógyul jelentkezni fog, ez eddig még nem történt meg.
Balassa Dezsőné:
Nyugdíjas Klub javaslatára kb. 10 évvel ezelőtt az első téti óvónő sírján elkorhadt fakereszt
helyére síremléket készíttetett az önkormányzat. Ezzel párhuzamosan a kápolna
tetőszerkezetének javítása, belső festése is készült, hogy a síremlékkel együtt felszentelik. A
külső tatarozás elmaradt, mivel a tulajdonos jelentkezett a plébánián. Így csak a síremlék
felszentelése történt meg.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Valamilyen módon megkeressük a leszármazottakat, és utána döntünk a kápolna sorsáról.
Horváth Magdolna:
Köszönöm a Polgármesternek az egyenes, a világos, a tisztességes beszédét, azt hiszem, ezt
várják a téti emberek. Kerti hulladékégetésről már szó volt. Nagyobb probléma az egyéb
anyagok égetése, valahogyan véget kellene vetni ennek. Járdák állapotán az is nagyon sokat
segítene, ha járda mellől a földet ellapátolnák, hogy csapadékos idő esetén ne a járdán álljon
meg a víz, hanem lefollyon.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A járdák valóban azért nem szerepelnek a beszámolóban, mert nincs rá pénz. Valóban sokat
segíthetne, ha lefolyik a víz. Tavasszal majd kell foglalkozni a járdákkal, és az útpadkával is.
Felmérjük melyek a legrosszabb állapotú járdák. Felmérés azt a célt is szolgálná, ha
esetlegesen írnának ki pályázatot melyikre lehet benyújtani. A régi pályázati források (TEKI,
CÉDE, TFC) kiürültek. Előbb-utóbb saját erőből kell megvalósítani.
Kábel égetés; furcsa kettős dolog, környezetvédelmi szabálysértés. Együttműködés, segítség
kell ahhoz, hogy hatósági eszközökkel visszaszorítsuk.
Tölgyesi Ferencné:
Járdákkal kapcsolatosan megkérdezte, a Fő utcai, Debrecen utcai járdákon sokan közlekednek
kerékpárral, az most járda vagy kerékpárút.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Egyenlőre járda, néhányan arra hivatkoznak, hogy a nagy forgalom miatt közlekednek a
járdán, de így közlekedési szabálysértést követnek el.
Lascsik Ferencné:
Megkérdezte, a Kultúrház felújítására mikor kerül sor? Minden ünnepélyünket, a zenekar a
rendezvényeit itt tartja, nagyon rá férne az épületre a felújítás.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Egyetértek, ha valaki megtudja mondani miből, rögtön elkezdjük a munkálatokat. Az iskola
bővítés aula kialakításával is jár. A 180- fős aulában lehetőség lesz ünnepségeket tartani.
Állagmegóvására mindenképp fordítani kell, mivel egyenlőre jobbat nem tudunk építeni
helyette.
Lascsik Ferencné:
Mi lesz a felszabadult régi épületekkel, a kultúrházzal?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nincs döntés, majd ha ténylegesen üres lesz az épület. Több rendezvénynél is helyszűke van.
Nincsenek olyan helyiségek, melyeket szabadon lehetne használni.
Szlotta Attila Tét-Szentkúti Polgárőr Egyesület elnöke:
Tavalyi évben alakult az egyesület Tét-Szentkúti fiatalokból betörés sorozat hatására.
Támogatásból sikerült egyenruhát és felszerelést vásárolni a csapatnak. Rendszeresen
járőrözünk éjjelente. Szeretnénk ha Szentkúton is ki lehetne alakítani szelektív hulladékgyűjtő
szigetet, a buszmegálló melletti területen. Szentkút utáni kiserdő tele van szeméttel, hiába
gyűjtjük össze, mindig több lesz helyette. Kérjük a buszmegálló melletti kukát gyakrabban
üríteni. Amennyire lehetséges próbáljuk lekaszálni a nagyobb gazokat, de van ott egy
omladozó ház rendetlen környezettel, elszaporodtak ott a rágcsálók is. Szeretném felajánlani a
segítségünket rendezvények esetén. Lovas polgárőrséget is szeretnénk létrehozni, kányahegy
és ürgehegy ellenőrzése céljából. Nincs információnk az önkormányzati pályázati
támogatásról.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Pályázat benyújtására éppen olyan lehetősége van az egyesületnek, mint a többi civil
szervezetnek. Költségvetési rendelet elfogadása után tudjuk azt a keretszámot, amire lehet
pályázni. Amióta a falurészgyűlést megtartottuk a településrészen azóta a fontosabb
információkat e-mailen eljuttatjuk Önök fele. Ez a falugyűlés volt, melyen új közterületeket
neveztünk el Tét-Szentkúton. Az a településrész továbbra is Szentkút, csak az utcaneveket
neveztük el újra a Szentkútiak kérésére, a helységnév tábla is ott marad. Buszmegálló
kukaürítésében intézkedni fogok.
Hulladéksziget nagyon jó ötlet, tárgyalások során egyeztetni fogok a GYŐR-SZOLG-gal a
kialakítás végett.
Boros Zoltán képviselő:
Mint képviselő, mint Iskola Igazgató és a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődéséért
Alapítvány Elnöke fordulok Önökhöz. Eljutottunk oda, hogy 12 év után az iskola pályázatunk
közel 300 mFt-ot nyert. A Győri úti iskola kiváltására a Debrecen utcában egy új szép iskola
megépítésére. Ezzel egyetemben nagyon korszerű óvodai konyha-átalakítás menzás
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gyermekeknek étkező kialakítása zajlik. Elnyert pénz az épület megépítését biztosítja, de a
berendezési tárgyakra már nem futja. Az alapítvány jogosult arra, hogy az iskola berendezési
felszerelési tárgyait biztosítsa. Itt az adóbevallás ideje az 1%-ok felajánlásával járuljanak
hozzá az alapítvány támogatásához. Régi épületrész is komoly felújításra vár, az új épülettel
egy szintre kellene hozni.
Horváth Magdolna:
Felhívással kellene fordulni a volt téti diákokhoz. Jó volt mikor megjelent a téti iskoláról a
könyv, nagy örömmel fogadták a volt téti diákok. Volt téti diákoknak nyílt nap szervezése,
hogy látogassanak el ide és tájékoztatni őket a bővítésről, megtehetnék a felajánlásaikat a
kihelyezett dobozokba.
Boros Zoltán képviselő:
Külön örvendetes, hogy ilyen pozitív reakciót váltott ki. Ezekkel a gondolatokkal is
foglalkozunk, a Tétiek Baráti Körétől elkezdve nagyon kiterjed kört keresünk meg. Reméljük
a többi civil szervezet összefogásával megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek.
Rendes Róbertné képviselő:
Téti öreg diákok találkozóját szervezzük 10 éve. Elszármazottak találkozóját szeretném
megszervezni az őszre, biztos lesz itt is segítség. Szombaton tartottuk a jótékonysági bálunkat
Erdélyért. Maroknyi csapat 53 fő bálozott és 104eft-ot adott össze az Erdélyi kapcsolat
támogatására. Sok-sok elképzelés van, valóban össze tudunk fogni a jó célért, mikor a régi
iskola épült téglajegyeket lehetett vásárolni. Svédországban elő Hegedüs testvérek már
juttattak el adományokat az iskolának, óvodának. Németországban is vannak ismerősök, meg
kell őket kérni, biztos hogy hajlandók lesznek segíteni. Összefogással segítséggel biztos, hogy
berendezett, szép iskola várja a gyermekeket két éven belül.
Rendes Róbert:
Gratulálok a polgármesternek a gyors intézkedésért, hogy megoldódott Szentkúton a
közterületek elnevezése, a Győri úti iskola sarkánál az útról a vízelvezetés. Javasolja
járdaépítéshez, ha az önkormányzat biztosít anyagot az emberek biztos vállalják előttük az
elkészítést. Debrecen utca nagyon keskeny. Az interneten nagyon sok hasznos, tájékoztató
adat megtalálható az önkormányzat, képviselő-testület munkájáról. A Győri úti rendőrállomás
funkciónál, a biogáz hol tart? Ipari park nincs a településen. Ipari park kialakításával
elérhetünk oda, hogy nem kell hitelt felvenni. Pozitív szándékkal mondom Tét akkor fog
előremenni, ha a tenni akaró tétiek nincsenek eltaposva, hanem segítő szándékkal mögéjük
állnak.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm az építő jellegű kritikát, igyekezünk meghálálni a dicséretet.
Rendőrségi épület; jelenleg is rendőrállomásként működik. Biztos hatékonyabban
működhetne, ha nyomozók is lennének nem csak KMB iroda. Régi körzeti megbízotti iroda
még mindig a rendőrség tulajdonában van. A Győri úton lévő három épület önkormányzati
tulajdon, melyből a rendőrség részére két rész van átadva, a harmadik részt bérbe adta az
önkormányzat. Tavalyi év végén a rendőrség berkein belül átalakítások zajlottak, az új
Megyei Főkapitány és Városi Kapitány tiszteletét tette, akkor felvetődött, hogy tárgyaljunk a
vegyes tulajdonú épületek sorsának rendezéséről.
Debrecen utca; tény, hogy keskeny, balesetveszélyes. Annak idején mikor a felújítás történt
senki nem gondolta, hogy ott CBA fog működni. Nem tudom, hogy lehetett-e volna
szélesíteni, vagy a pályázati pénz csak arra volt elég, hogy a meglévő nyomvonalra új
kopóréteget tegyenek. Nem tudom mit tudunk vele kezdeni.
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Ipari park; szeretnénk ha lenne. Rendezési tervben található ipari területnek jelölt rész, ezek a
területek magántulajdonban vannak. Az önkormányzatnak nincsenek olyan területei, ahol
ipari parkot lehet kialakítani.
Biogáz kft; a kft tagjai azok a cégek, akik az alapanyagot állítják elő, a területet adják illetve a
szakmai tudást és az anyagi erőt biztosítják. Későbbiekben a tulajdonosi arányok hogyan
fognak alakulni és az önkormányzat ebből mit profitálhat erről most nem érdemes beszélni.
Jövőhéten tájékoztat a kft. vezetője mit sikerült intézni németországban illetve Brüsszelben
forráskeresés okán. Az önkormányzat eddig 100 eFt-ot tett kockára és van egy tanulmányterv
pályázatból, melyet meg kellene valósítani.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Az ipari parkkal kapcsolatosan szeretném elmondani, jelentkezett befektető, de a tulajdonosok
kitartották az árából, elment a vállalkozó.
Lascsik Ferencné:
Rettentő sok pénzről van szó, lelkiismeretes munkával elkészül az új, szép iskola. Már most
kellene gondolkodni mivel fogjuk megvédeni az iskola tisztaságát, épségét, rendjét, hogy ne
legyenek olyan incidensek, melyek a napokban megtörténtek.
Boros Zoltán képviselő:
Nagyon fontos kérdést tett fel. Sokkal könnyebb lesz bármilyen pénzügyi nehézségekkel is
megépíteni, mint megvédeni a pár ártó kezű embertől. Készülünk, naponta küzdünk ellene.
Legnagyobb erőfeszítésünk ellenére a renitens gyermekek szüleivel sajnos nem a
pedagógusokon múlik, hogy nem találjuk meg a közös hangot. Közösen, segítő szándékú
közreműködéssel előbb-utóbb megtaláljuk a módját.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, a közmeghallgatást 19 05 perckor
bezárom.

K. m. f.
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Rendes Róbertné kérésének megfelelően Rendes Róbert felszólalásnak szószerinti lejegyzése
Rendes Róbert helyi lakos kér és kap szót:
Egy csillagos ötöst be lehet írni a polgármesterünknek, ezt most nem azért mondom, mert azt
szokták mondani, hogy a szembe dicséret büdös, de ezt most nem azért mondom. A szentkúti
témát, hogy a régi 12 fős képviselő-testület a Szabó Ferenccel nem tudta elrendezni, ez
szégyen gyalázat volt, én örülök neki, hogy a 12 főből a megcsömörlött része kimaradt a
testületből, a hat fő hatékonyabban tud dolgozni, ahogy én azt látom. Sajnos a 12 év után én
mondjuk kicsit féltem, hogy a polgármester úrnak nehéz lesz a helyzete, mert azt valljuk be,
hogy sok anomáliát örökölt az elmúlt 12 évből. Én csak egyet említenék meg, például úgy
működik a piacunk, hogy nincs engedélye. A győri úti rendőrállomás be volt tervezve 30
millió forintra, hogy eladjuk az épületet, az nem rendőrállomásra szolgáló épület.
Kampányfogás volt, hogy a választások előtt ráköltött az önkormányzat 12 millió forintot, és
valljuk be őszintén, lehet, hogy a mai nap sem rendőrségként funkcionál az az épület!
Szabó Ferenc az utolsó négy évében, mikor nagy eső volt akkor tengelyig érő esővízben vagy
sárban autózott a Győri úti iskola sarkánál. Az új polgármester úrnak munkába állását
követően 1-2 napra volt csak szüksége és az idősek nevében, akik kerékpárral járnak, az ő
nevükben is köszönöm, hogy sikerült elintézni.
Vannak gondok, az biztos, járdaépítést például már felvetették az előttem szólók. Azért egyet
ne felejtsünk el! A téti emberek hajlandóak, szeretnek és tudnak is dolgozni, például a Bartók
Béla út úgy épült, hogy az önkormányzat kivitte a cementet és a kavicsot és függetlenül attól,
hogy ki hol lakik, mindenki vállvetve építette az utat. Van olyan utcánk, mint a Veres Péter
utca, ami egy nagyon szép utca, széles is, egyik oldalon van járda, a másik oldalon ugyanezzel
a módszerrel meg lehetne oldani, hogy ott is legyen! A zsebemben kinyílik a bicska, mikor
olyat hallok, hogy egyik utcánkért egy vállalkozónak kifizetünk 9 millió forintot, mikor az a
szükséges és felhasznált anyag kb. 1 millió forintba kerül.
Mondok még egy példát, a Győri útnál bejövünk az új áruházunk mellett a Debrecen utcába,
ott a kerékpárosok szerintem azért mennek a járdán, mert annak ellenére, hogy széles az utca
kivizsgálandó lenne, hogy miért lett oda csak akkora út építve, miért olyan keskeny az az út.
Ez felháborító, mert ha egyszer építünk utat, akkor az olyan legyen, hogy megfelelő
minőségű, méretű, ne kelljen állandóan toldozgatni – foltozgatni.
Csillagos ötöst be kell írni az új polgármesternek, mert az internetet a régi polgármester az
csak szerintem formailag használta, rengeteg jó adat fel van rakva a honlapra, nyomon tudja
követni az állampolgár, hogy mi történik a városban. Én vettem a fáradtságot és én
megnéztem Szabó Ferenc volt téti polgármesternek az utolsó négy évét. Amikor 50 milliós
EU-s pénzt megnyert az önkormányzat amikor nincs játszóterünk, akkor 5,5 millió forintot
ehhez hozzárakott az önkormányzat és ugyan nincs fent az interneten, hogy az a 55,5 millió
forint mire ment, de olyan 35 millió forint fenn van. Én azt mondom, mérnökként, hogy az
egyik osztrák cégnek fizettünk annyit, hogy mondjuk egy mérnök 6 hónapig napi 8 órában
dolgozhatott, ha én az óradíját a 30 000 Ft-ot felszorzom napi 8 órával. Akkor az osztrák cég
felmarkolt 28 millió forintot, környezeti hatástanulmányért. Mondjuk én, megcsinálnám az
egészet az önkormányzatnak 5 millió forintért és a különbözettel lehetne valamit kezdeni!
Jó pár évvel ezelőtt, én borítékban bélyegzővel ellátva tettem az igazgató úrnak egy
társadalmi munkafelajánlást, hogy a Győri úti iskolavilágosítás korszerűsítésre. Akkor az
önkormányzat 1,5 millió forintot átutalt -a régi önkormányzat- az iskolának, én akkor azt
mondtam, hogy próbálok segíteni, ennek a felét meg lehet takarítani, hogy a feleségem és
kollegái ne 30 éves székeken üljön évek óta. Bementem autóval Győrbe a villanyszerelő
áruházba, 30 % kedvezményt megbeszéltem az ottani vezetővel, mert hogy iskolának lesznek
a lámpatestek, a lényeg az, hogy mindent elrendeztem, gondoltam, hogy ennél olcsóbb
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árajánlatot nem lehet adni. Végül is, mint téti vállalkozó a munkát nem nyertük el, egyik
szemem sírt a másik meg nevetett, mert a vállalkozó, aki megcsinálta, az akkor
önkormányzati képviselő volt, 1,5 millió forintba került ez az akció! Tehát ha nem használjuk
ki azokat a lehetőségeket, melyeket pusztán az adakozás vezényel, akkor nehéz mondjuk a
TÉFSZET alapítványnál az 1 %-ért kuncsorogni. Ugyanakkor azt mondom, hogy minden téti
aki csak tudja ajánlja fel az 1 %-ot, mert ott nagyon jó helye van a pénznek, mert
gyermekeink kezében van a jövő!
Én Szabó Ferencnek az utolsó 4 évében néhány dolgot megnéztem. Azt felháborítónak
találom, hogy a testület nem hagy jóvá egy olyasmit, hogy az utolsó testületi ülésen még
átutaltak 100 000 Ft-ot egy akkor alakulóban lévő Kft. részére. Aki nem tudná, annak most
elmondom, hogy megalakult a Téti Biogáz Kft., amiben az önkormányzat is tag. A Téti
Biogáz Kft.-nek az önkormányzat csak azért kell, hogy az Uniós-s pénzeket le lehessen hívni
és minél nagyobb hatékonysággal abból költekezni lehessen. Én azt mondom, hogy az
önkormányzat, ha csak egyet meglép, az elkövetkezendő mondjuk 12 évben, ha ugyanez a
polgármesterünk lesz, mint Ön. Ha meglépjük azt, hogy csinálunk egy ipari parkot és legalább
egy-két céget valamilyen úton-módon ide becsábítunk, akkor elérjük azt, hogy nem hitelt kell
felvennünk, hanem eljutunk arra szintre, mint mondjuk Jánossomorja, hogy van ipari parkjuk
és van öt 3-4 olyan cég, melynek az éves adóbevétele 350 millió forint. Nekünk meg az
adóbevételünk 40 millió környéke, lehet hogy 45 millió, de ebben a SOKORÓ Kft.-n kívül
benn van az összes vállalkozó. Ezt kellene meglépni, tudom, hogy nagyon nehéz, de
véleményem szerint ennek kell lenni a célnak.
Még azt szeretném megemlíteni és ezt külön kérem, hogy írják fel, hogy Szabó Ferenc az
utolsó négy évében, egész pontosan 2007-ben már úgy 250 000 Ft-ot átutalt a Győri Vízügyi
Igazgatóságnak, hogy a még nem létező biogáz erőműnek elrendezték a környezeti
engedélyét. Tehát egy nem létező cégnek az önkormányzat fizeti az engedélyeztetési díját,
amire utólag min. 1-2 évre megalakul egy cég. Azért borzasztó ez, mert aki kiment Ausztriába
egy tanulmányútra, ott is EU van! Ott úgy működik, hogy kettő gazda összeáll, megtermelik
maguknak az anyagot, amit biogázosítanak és maguknak termelik a villamos energiát és nem
kell oda 3. ember, nálunk sajnos ez nem így működik!
Ezeket, amit itt elmondtam, mindent pozitív szándékkal mondtam, mert Tét akkor fog előre
menni, ha a tenni akaró tétiek azok nem el vannak taposva, hanem segítő szándékkal mögéjük
állnak. Tehát ezt mindet jó szándékkal mondtam. Nagyon sok problémához az kellett, hogy új
polgármesterünk legyen, mert nagyon sok mindenhez csak az kellett. Csak azt az egyet
sajnálom, hogy a jelenlegi polgármesterünk az elmúlt 12 évben nem indult.
Ezt komolyan mondom, és ez legyen zárszó, és én a továbbiakban sok sikert kívánok, és ha
esetleg olyan feladat vagy munka lenne, akkor szerintem a vállalkozókat meg lehet keresni.
Csak még egy adatot mondok, ugye ezek fenn vannak az interneten, Szabó Ferenc idejében 5
millió forintot költöttünk összességében úgy irodabútorra az önkormányzatnál. Egyetlen egy
helyi vállalkozó nem kapott ebből munkát! Annyit azért megtehetnénk, hogy legalább
árajánlatot kérünk tőlük, és ha van jobb árajánlat, akkor persze nem velük csináltatjuk a
munkát, de soha még árajánlatot sem kértek! A jelek azt mutatják, hogy jó úton haladunk!
Köszönöm szépen.
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