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TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
175-12/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 11. 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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

Távol vannak:
Meghívottként jelen van:
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető
Kercza Virág közbeszerzési referens
Károlyi Ferenc vállalkozó
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, Aljegyző Asszonyt és a kedves
megjelenteket, civil szervezet vezetőket, az ülésünket megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége
biztosított, 6 fő képviselő jelen van.
Kérdezem, kíván e valaki a kiküldött napirendi pontokon módosítani, esetleg új napirendi pontot felvetetni, amennyiben nem, szavazást rendelek el a napirendi pontok elfogadásáról.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
99/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 11-ei ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.
A TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158 sz. projekt közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének jóváhagyása.
2.
A 2011. évi Városnap megtárgyalása.
3.
Egyebek
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -

Az ülés napirendi pontjai:

1.

A TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158 sz. projekt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetésének jóváhagyása.
Előadó:
Dr. Kukorelli László polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

2.
Előadó:
3.

A 2011. évi Városnap megtárgyalása.
Dr. Kukorelli László polgármester
Boros Zoltán Városüzemeltetési Bizottság elnök
Egyebek

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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1. A TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158 SZ. PROJEKT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYHIRDETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Rendkívüli ülésünket emiatt a napirendi pont miatt kellett gyorsan összehívni.
Felkérem Kercza Virág közbeszerzési referenst, hogy ismertesse, hol áll a projekt.
Kercza Virág közbeszerzési tanácsadó:
„A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése –
a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú
oktatás fejlesztésére” című pályázatnál kiírtuk a közbeszerzési eljárást az alábbi
cégektől kértünk be árajánlatokat.
Az ajánlatkérő az alábbi 3 ajánlattevőnek küldte ki az ajánlattételi dokumentációt:
- Konkoord Kft
- Procomp Kft
- Digitáltechnika Kft
A három ajánlattevő közül három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát a bontási
határidőig. Az első cég a Procomp Kft, mely az alábbi ajánlatot adta:
Megnevezés
Ajánlat
Ajánlati ár (nettó)

21 980 000.-Ft

Előszállítás

48 nap

Rendelkezésre állás ideje

0,8 óra

Kisegítő szolgáltatások
Tartalék izzók száma*

66 db

3 éven felüli garanciális idő*

6 hónap

Help-desk ügyfélszolgálat*

Igen / nem

Cserekészülék biztosítása*

Igen / nem

Tartalék laptop száma*

1 db

Megállapította a bíráló bizottság, hogy ez az ajánlat érvényes árajánlat.
A második ajánlattevő cég a Konkoord Kft., mely az alábbi árajánlatot adta:
Megnevezés
Ajánlat
Ajánlati ár bruttó:

27 596 750.- Ft (nettó: 22 077 400.- Ft)

Előszállítás

55 nap

Rendelkezésre állás ideje

0,5 óra

Kiszállási díj esetenként 3 éven belül

0 Ft

Nem garanciális munkadíj az első 3 évben

0 Ft
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Kisegítő szolgáltatások
Tartalék izzók száma*

94 db

3 éven felüli garanciális idő*

10 hónap

Help-desk ügyfélszolgálat*

Igen / nem

Cserekészülék biztosítása*

Igen / nem

Tartalék laptopok száma:

11 db

Az ajánlatuk érvényes.
A harmadik ajánlatevő cég a Digitáltechnika Kft., mely az alábbi árajánlatot adta:
Megnevezés
Ajánlat
Ajánlati ár bruttó:

27 660 000.- Ft (nettó: 22 128 000.- Ft)

Előszállítás

10 nap

Rendelkezésre állás ideje

6 óra

Kiszállási díj esetenként 3 éven belül

0 Ft

Nem garanciális munkadíj az első 3 évben

0 Ft

Kisegítő szolgáltatások
Tartalék izzók száma*

22 db

3 éven felüli garanciális idő*

3 hónap

Help-desk ügyfélszolgálat*

Igen / nem

Cserekészülék biztosítása*

Igen / nem

Tartalék laptopok száma:

1 db

Az ajánlat ebben az esetben érvénytelen volt.
Az ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatosan az alábbi hiánypótlási kötelezettséget
rendelte el:
A Procomp Kft. esetében bekértük hiánypótlásban a banki igazolást, mert a benyújtott
régebbi volt, mint 30 nap.
Konkoord Kft. esetében bekértük hiánypótlásban az alábbi dokumentumokat:
•

A cégkivonatban nem szerepel a szerződés tervezetben megjelölt bankszámla
szám.

•

A szerződés tervezetben szereplő bankszámla számról igazolást nem nyújtott
be.

•

A referencia igazolásból nem derül ki, hogy az hány darab tanteremre vonatkozik.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11. ülés jegyzőkönyve.
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•

Az LSK és a Konkoord Kft közötti megállapodásban, csak a Konkoord Kft-re
való utalás van, ami alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a Konkoord Kft milyen szervezetet takar.

•

Az ajánlat 110. oldalán szereplő „2011. április 04. napján kelt levélében” szófordulat helyett a „2011. április 4-én feladott ajánlat tételi felhívást” szíveskedjék megjelölni. Az 1.2.-es pontban Tét Város Önkormányzata helyett a TIOP –
1.1.1.-07/1-2008-0158 projekt azonosítót szíveskedjék feltüntetni. Továbbá a
2.5 -ös pontot ki kell egészíteni a Kbt-re történő hivatkozással.

•

Az ajánlat 113. oldalán szereplő (EKKE)-re való utalást szíveskedjék törölni!

•

Az ajánlat 116. oldalán található táblázatot szíveskedjék kitölteni!

•

A szerződésben szíveskedjék a bírálati szempontokat feltüntetni. (tartalék laptopok száma, tartalék izzók száma, a rendelkezésre állás idejét stb.)

A Digitáltechnika Kft. esetében az alábbi dokumentumokat kértük be hiánypótlásban:
• Az együttes adóigazolás régebbi, mint 30 nap.
• Az OTP bankos igazolás tartalma nem megfelelő. AF. III.2.2. P1-es alkalmassági követelmény.
• 2008. 2009. évi mérleg nincsen aláírva.
• Nem nyújtotta be a 2007. 2008. 2009. évi eredménykimutatását. AF. III.2.2. P2es alkalmassági követelmény.
•

A referencia igazolás, nem megfelelő, mivel összességében csak 16 db interaktív táblára vonatkozik, összege nem éri el az M1-es pontban megjelölt minimum nettó 15 000 000.- Ft összeget. Nem derül ki, hogy hány tanteremben folyik rajta napi szinten oktatási tevékenység.

•

Ajánlatából hiányzik a minősített telepítő szakember oklevelének másolata.

• A szerződésben szereplő bankszámla szám nem megfelelő. Továbbá a cégjegyzék számhoz ne az adószámot írja be.
•

Az ajánlat 61. oldalán szereplő „napján kelt levélében” szófordulat helyett a
„feladott ajánlat tételi felhívást szíveskedjék megjelölni. Az 1.2.-es pontban Tét
Város Önkormányzata helyett a TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158 projekt azonosítót szíveskedjék feltüntetni. Továbbá a 2.5 -ös pontot ki kell egészíteni a Kbt-re
történő hivatkozással.

•

Az ajánlat 64. oldalán szereplő (EKKE)-re való utalást szíveskedjék törölni.

• A szerződésben szíveskedjék a bírálati szempontokat feltüntetni. (tartalék laptopok száma, tartalék izzók száma, a rendelkezésre állás idejét stb.)
A Digitáltechnika Kft nem nyújtott be hiánypótlást, így csak két érvényes ajánlat
maradt.
A Bíráló bizottság döntése alapján, érvényes ajánlatot tett a Procomp Kft. és a
Konkoord Kft.
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Az ajánlatok összehasonlítása az előterjesztésben kiosztott anyagban benne van,
ismertetésétől most eltekintenék.
A bíráló bizottság azt javasolja a képviselő-testület részére, hogy a Konkoord Kft
ajánlatát fogadja el, és a Konkoord Kft-vel kössön szerződést.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A következő határozati javaslatot szeretném a képviselő-testület elé terjeszteni:
Tét Város Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Tét, Debrecen út 3. szám alatt megtartott
TIOP – 1.1.1. -07/2-2008-0158 sz. projekt, mely a pedagógiai módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kisfaludy Károly Általános
Művelődési Központ pályázata, a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére című
pályázat közbeszerzési eljárás értékelés során az alábbiakat állapította meg.
Két érvényes pályázat érkezett határidőre.
1. Konkoord Kft. (Győr, Fehérvári u. 17./B.) ajánlati ár (nettó): 22 077 400 Ft
2. Procomp Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.) ajánlati ár (nettó): 21 980 000 Ft
A két pályázat közül az összességében legelőnyösebb árajánlat elfogadását javasolja a
Bizottság a Képviselőtestületnek, amely a Kondoord Kft. Győr, Fehérvári u. 17./B.
A bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy szerződéskötésre adjon
felhatalmazást a Polgármester Úrnak.
A Képviselő-testület az összességében legelőnyösebb árajánlatot adó Konkoord Kft.
(Győr, Fehérvári u. 17./B.) 27 596 750 Ft bruttó árajánlatának (nettó: 22 077 400 Ft)
elfogadásáról dönt.
A képviselő-testület Dr. Kukorelli László polgármestert felhatalmazza a szerződés
aláírására.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérem határozati javaslatom elfogadását.
Boros Zoltán képviselő:
Látják képviselő-társaim, hogy nem a legolcsóbb árajánlattevőt választotta a bíráló
bizottság, mert összességében a legjobb árajánlatot a Konkoord Kft. adta. Nagyon
fontos, hogy összességében. Nem csak a beszerzés a lényeg, hanem az utána lévő
fenntartás is!
Tét Város Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Tét, Debrecen út 3. szám alatt megtartott
TIOP – 1.1.1. -07/2-2008-0158 sz. projekt, mely a pedagógiai módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kisfaludy Károly Általános
Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére című
pályázat közbeszerzési eljárás értékelés során az alábbiakat állapította meg.
Két érvényes pályázat érkezett határidőre.
- Konkoord Kft. (Győr, Fehérvári u. 17./B.) ajánlati ár (nettó): 22 077 400 Ft
- Procomp Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.) ajánlati ár (nettó):
21 980 000 Ft
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A közbeszerzési ajánlati felhívásban szereplő előzőekben rögzített bírálati szempontok
figyelembe vételével a két pályázat közül az összességében legelőnyösebb árajánlat elfogadását javasolja a Bizottság a Képviselőtestületnek, amely a Kondoord Kft. Győr,
Fehérvári
u.
17./B.
A bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy szerződéskötésre adjon felhatalmazást a Polgármester Úrnak.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor szavazást rendelek el a határozati
javaslat elfogadásáról, hogy Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
összességében legelőnyösebb árajánlatot adó céget, a Konkoord Kft.-t. választja.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
100/2011. (V. 11.) Kt. hat.
A Képviselő-testület az összességében legelőnyösebb árajánlatot adó Konkoord
Kft. (Győr, Fehérvári u. 17./B.) 27 596 750 Ft bruttó árajánlatának (nettó:
22 077 400 Ft) elfogadásáról dönt.
A képviselő-testület Dr. Kukorelli László polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. A 2011. ÉVI VÁROSNAP MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A Városüzemeltetési Bizottság ülésezett a héten, felkérem Boros Zoltán képviselő urat
a Városüzemeltetési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatait.
Boros Zoltán képviselő:
A városnap időpontja 2011. augusztus 27. A Bizottság 2 helyszínen javasolja
megszervezni az egész városnapot, egy napos rendezvényként.
A jogszabályok változása miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
rendezvényszervezésre, forgatókönyvet kell készíteni a felmerülő problémák azonnali
intézkedéséhez, megoldásához.
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Szükséges az egész rendezvény lebonyolítását egy forgatókönyvben rögzíteni,
melyben az adott esemény (koncert, táncbemutató, stb…) pontos helyszínét,
időpontját, tartalmát, a fellépőkért felelős személyt, kapcsolattartót hozzá kell rendelni.
Az alábbi programokat javasoljuk a képviselő-testületnek.
Sportcsarnok (délelőtt):
11 óra Ünnepélyes megnyitó
• Himnusz zenekar kíséretében
• Szülőföldem című vers/ének
• Polgármesteri nyitóbeszéd
• Dalkör (1 szám eléneklése)
• Meghívott vendégek közül, akik szólni kívánnak beszédet mondanak.
• Zenekar (1 szám)
• Díjak átadása (Pro Urbe, díszpolgár, stb…)
• Műsorismertetés a további eseményekről tájékoztatás
• Szózat zenekar kíséretében
Ebéd
14 órakor, a javaslat alapján indul a felvonulás, (zenekar, majorette, lovasok,
felvonulók) a sportcsarnoktól a sportpályára.
Sportpálya (délután):
14 30 Ünnepélyes megnyitó, polgármesteri beszéd
Utána következnek a helyi fellépők (sorrend nem eldöntött):
Helyszín: Nagyszínpad
• Zenekar (30perc)
• Dalkör (20 perc)
• Majorette (20 perc)
• Társastánc (20 perc)
• Répcelaki Néptánccsoport (30 perc)
• Hajnal Nikolett és az őt kísérőzenekar (60 perc)
• Pápai Country táncosok (60 perc)
Ez összesen 180 percnyi műsor.
20 órától valami nagy fellépőre gondolt a bizottság. ½ 21 - ½ 22-ig idősebb
korosztálynak zene, majd 22-től Grammy, Best, vagy Malibu zenekarok kíséretében
lenne utcabál.
Más helyszínen, de a focipályán:
• Gyermekszínház
• Lovas bemutató
• Tűzoltók
• Arcfestés
• Légvár , Máltai Szeretetszolgálat
• „Bulifoci”, 11-es rúgó verseny
• Arcfestés
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11. ülés jegyzőkönyve.
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További ötletek:
• Helyi kirakodó vásár a sport pályakörül, Pedró Pékség, Tóth Adél (kecskesajt),
Kiss Ferenc (savanyúság), Téti Pálinka, továbbá a kistérségi helyi termelők
meghívása.
• Az egész nap narrátora Gács Zoltán, aki a felkérést elfogadta.
• A piactér és az öltöző melletti rendezvénytér átadásra kerülne Károlyi Ferenc
egyéni vállalkozónak péntek délutántól vasárnap délelőttig. A vállalkozó biztosítja a sátrat, annak a fejében, ha Ő árulhat. Továbbá ha a képviselő-testület kívánja, akkor tud szerezni a rendezvényre kirakodókat. Károlyi Ferenc tudja hívni Nagy Balázst a Győri Nemzeti Színház színművészét. (igény szerint)
• 10 éve született gyermekek felköszöntése az est folyamán egy oklevél átadása.
További költségek, amivel számolni kell:
Mentők 90 eFt eset kocsi esetén 120-135 eFt (1000 fő alatt elég a
mentő!)
Rendőrség külső helyszín biztosítására ingyen jön, a belső biztosítást
polgárőrökkel oldjuk meg.
Villanylekötés 80 eFt.
Artisjus szerzői jogdíj 30-40 eFt
Hangosítás (Nemes Izolda megbeszéli, jövő héten jelez, de zenekar
függő, mert van olyan zenekar, aki az esti bulit adja, hogy egész napra is
elvállalja)
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Nagyon sok tétivel beszéltem és mindenki azt mondta, hogy ez az időpont nagyon
késői!
Boros Zoltán képviselő:
Február óta beszélünk már erről a témáról, már nagyon sok alkalommal törtük a
fejünket, hogy melyik időpont legyen, de erről már testületi döntés van!
Figyelembe vettük a hagyományt és már akármennyire szeretnénk ezt előbbre hozni
nem megy, mert már így is nagyon nehéz fellépőket találni!
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Ki lesz a nagy fellépő?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nagy szervezés alatt van, hogy ki lesz a fellépő, az én ismerősöm is kutakodik, hogy ki
ér rá és egy helyi rendezvényszervezőt is már megkértünk, hogy keressen nekünk
valakit. Bizony kicsit el vagyunk késve, mert most olyan fellépő kell nekünk, aki ráér
augusztus 27-én 20 00 órakor és ki is tudjuk fizetni!
Volt szó arról és én is támogattam, hogy legyen előbb a városavató, de sajnos most
már kifutottunk az időből!
Rendes Róbertné képviselő:
Majd jövőre változtatunk az időponton!
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Zsolnai Ferenc képviselő:
Az elnök úr által ismertetett programtervezet jó, de ez csak egy keret, erre nem sok
ember fog kimenni! Nem elég egy nagy fellépő, mindenképpen 2-3 nagy fellépő kell
estére, mert akkor jönnek ki az emberek!
Boros Zoltán képviselő:
A 3 úgymond helyi megszokott fellépő Téten elvárt, és véleményem szerint még
mindig nagyon sokan kíváncsiak például a fúvószenekarra, mert van, aki úgy
gondolkodik, hogy engem csak a helyiek érdekelnek másra nem vagyok kíváncsi, ők
meg csak erre a programra jönnek ki!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Úgy gondoltuk, hogy igaz ez a 10 éves városnapunk, de nem másnak szervezzük,
hanem magunknak tétieknek szervezzük! Egyszerű városnapot szeretnénk, mert ennyi
pénzünk van rá, ebből kell kihozni! Úgy gondolom az első cél az, hogy a város lakóit
szórakoztassuk és ne a környékbeli embereket! Ez a műsor a helyi fellépőkkel nem
kevésbé nívós, mintha mondjuk egy Megasztáros fellépő lenne! Legyünk arra büszkék,
hogy van egy jó zenekarunk, egy jó Dalkörünk, egy jó Majorette csapatunk! Ők a
mieink, tétiek, ha csak a saját családjukat vonzzák ki a pályára az is jó! Ne másnak
szervezzük ezt a városnapot, hanem magunknak tétieknek!
Van egy javaslatom, hogy először találjuk ki, hogy mit, vagyis kit szeretnénk nagy
fellépőnek és utána megkeressük hozzá az anyagi fedezetet!
Rendes Róbertné képviselő:
Csatlakozom az előttem szólókhoz, családias városnap kell ebben az évben, nagyon jól
sikerült a tavalyi gyereknap is! Ahhoz hasonló kell az idei városnapra is! Nem a
külsőségek a fontosak, hanem sokkal fontosabb az, hogy együtt vagyunk mi tétiek,
családiasabb a környezet, nem kell nekünk rivalizálni semmilyen településsel! Ez a
miénk lesz, és minden téti érezze a sajátjának ezt a városnapot, csak akkor lesz sikeres!
Helyi fellépők lesznek, nem is kell ennél több! A zenekart elhallgatnám egész nap, hát
annyira jók! Országszerte hívják őket fellépni, nekünk meg tétieknek nem jó? Gács
Zoltán ingyen vállalja a rendezvény lebonyolítását, ez is remek!
Boros Zoltán képviselő:
Kaptunk egy levelet Károlyi Ferenc vállalkozótól és felkérném, hogy ismertesse, hogy
is gondolta ő a városnapot.
Károlyi Ferenc vállalkozó:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi városnap szervezésével kapcsolatban szeretném felajánlani Tét Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbiakat:
Felajánlok egy kb. 1 000 – 1 200 fős sátrat a rendezvény lebonyolításának az idejére, a
sörpadokat és az asztalokat is természetesen biztosítom a sátorban, hogy az emberek le
tudjanak ülni, mindezt abban az esetben, ha én lehetek a vendéglátós.
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Úgy gondolom a vendéglátásnak a megoldását, hogy a sátor biztosításáért cserébe én
rendezhetem a büfészolgáltatásokat (étel, italkimérés…) a rendezvény egész ideje
alatt.
Továbbá tudok segíteni az egész városnap lebonyolításában a fellépők
megkeresésében, a mutatványosok felkérésében és számos kereskedőt, vállalkozót
tudok idehívni a városnapunk színvonalának emelése érdekében.
Számos rendezvényt lebonyolítottam már a szomszédos falvakban, (pl. Forraltbor
Fesztivál Csikvánd, falunapok, Szerecsenyi Motoros találkozó, stb…) nagy sikerrel.
Bármilyen kérdés merül fel Önökben, akkor szívesen állok rendelkezésükre!
Boros Zoltán képviselő:
Azt szeretném mondani, én támogatom, hogy a képviselő-testület Károlyi Ferenccel
kösse a szerződést a városnapra, de még nagyon sok egyeztetés kell! Pontosan meg
kell lennie, hogy mit vállal Ő és mit az önkormányzat!
Rendes Róbertné képviselő:
Ki köti a szerződést a vállalkozókkal? A vállalkozó vagy az önkormányzat?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Ez még tárgyalás alatt áll, először abban kell dönteni, hogy a képviselő-testület
támogatja -e, hogy Károlyi Ferenc egyéni vállalkozóval kössünk megállapodást. A
megállapodás elsősorban arról szól, hogy felállít a vállalkozó egy kb. 1 000 – 1 200
fős sátrat a rendezvény lebonyolításának az idejére, a sörpadokat és az asztalokat is
természetesen biztosítja a sátorban, hogy az emberek le tudjanak ülni, és ebben az
esetben ő lehet a vendéglátós a rendezvényen. Ez az első kérdés, utána még lehet
bővíteni a megállapodást minden egyéb dologgal!
Szavazást rendelek el arról, hogy Károlyi Ferenc vállalkozóval kössünk megállapodást
arra vonatkozóan, hogy a 2010-es városnapra felállít egy kb. 1 000 – 1 200 fős sátrat
az általunk megjelölt helyre, a rendezvény lebonyolításának az idejére, a sörpadokat és
az asztalokat is természetesen biztosítja a sátorban, így ő lehet a vendéglátós a
rendezvényen.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
101/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Károlyi Ferenc (9100
Tét, Fő u. 38.) egyéni vállalkozó ajánlatát arra vonatkozóan, hogy a 2011-es
Városnapra felállít egy kb. 1 000 – 1 200 fős sátrat az általunk megjelölt helyre,
a rendezvény lebonyolításának az idejére és sörpadokat, asztalokat is biztosítja.
A képviselő-testület elfogadja továbbá, hogy a vendéglátást kizárólag Károlyi
Ferenc biztosítja a rendezvényen. A képviselő-testület felhatalmazza Dr.
Kukorelli László polgármester urat, hogy a megállapodást ezen határozat
alapján Károlyi Ferenc (9100 Tét, Fő u. 38.) egyéni vállalkozóval aláírja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kukorelli László polgármester
értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el, hogy a Városüzemeltetési Bizottság által beterjesztett
programvázlatot elfogadja -e a képviselő-testület.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
102/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városüzemeltetési Bizottság által beterjesztett 2010. évi Városnapra vonatkozó Programtervezetet.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. EGYEBEK
A. TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodását módosítani kell. Igazából Tétet nem érinti ez a változás, de a
társulásban lévő minden önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia a
módosítást, mert csak akkor lép életbe.
Az intézményi térítési díjak, egyes közszolgáltatásokat érintő dolgok változtak és a
Támogató Szolgálatban történt néhány változtatás. Minden módosítást jogszabály
módosítás miatt volt szükséges eszközölni.
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a módosítás
elfogadásáról.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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103/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításait.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
B. FOGORVOSI ÜGYELET MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A mai nap kaptam egy végzést, ezt most szeretném ismertetni.
Dr. Kukorelli László polgármester ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Győri, Pannonhalmi, Téti
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének a 2010-3/2011. sz. végzést.
A képviselő-testület az áprilisi képviselő-testületi ülésen felhatalmazást adott
számomra, hogy egyeztessek ez ügyben az illetékesekkel, most itt az egyeztetések
eredménye. Valamit mindenképpen tenni kell ebben az ügyben, sajnos nem látok más
megoldást, minthogy csatlakoznunk kell Győr város fogászati ügyeletéhez, mellyel
csak az a baj, hogy fizetni kell.
Egyeztettem Dr. Karácsony Zoltán fogorvos úrral: ő azt mondta, hogy eddig is
sürgősségi esetekben elvállalta, hogy bement a rendelőbe és ellátott mindenkit
hétvégén is, ezt továbbra is vállalja.
Magánvéleményem, hogy Téten napi 12 órán át van fogászat, ez bőven kielégítő, de
esetleg, ha nem lenne itthon a doktor úr, akkor lehetne bemenni Győrbe a fogászati
ügyeletre. Azt kérném a testülettől, hogy a téti embereknek meg kell mondani, hogy
elsősorban mindenképpen a téti doktor urat keressék és csak utána menjenek be a
fogászati ügyeletre Győrbe, mert azért Tét Város Önkormányzata már kemény
pénzeket fizet!
Minden település állítólag kötött megállapodást az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézménnyel. Mi is megkaptuk ezt a Megállapodást, áttanulmányoztuk
Jegyző Asszonnyal és kicsit módosítottunk rajta, ismertetem a módosítást:
A 4-es pontot kiegészítettük egy 4.2-es ponttal, ami így hangzik:
„4.2. Dr. Karácsony Zoltán fogorvossal egyeztetve Tét Város Önkormányzata abban
állapodott meg, hogy a rendelési időn túli fogászati sürgősségi ellátásra Tét, Fő u. 37.
szám alatti 96/462-592-es telefonszámon lehet bejelentkezni.
Amennyiben Dr. Karácsonyi Zoltán fogorvos a fenti telefonszámon nem érhető el, úgy
az ellátást kérő a Győr, Liezen-Mayer u. 57. szám alatti szolgáltatási helyen veheti
igénybe az ellátást a 4.3. pontban foglaltak szerint.
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A 4.3.-as pontba kerül a megállapodás eredeti 4.2-es pontja, mely így hangzik:
„4.3. A Megbízó lakosai számára az alábbi időpontokban biztosítja a Megbízott
fogorvosi ügyeletei ellátást a 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57. szám alatti fogorvosi
ügyeleten:
Hétfőtől-péntekig: 20.00-22.00 óra
Szombat, vasárnap és ünnepnap: 8.00-11.00 és 20.00-23.00 óra”
Ezzel úgymond felállítottunk egy sorrendet, hogy mindenki először a doktor urat
keresse itt Téten, és csak utána menjen Győrbe!
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt a megállapodást a módosítással fogadjuk
el, határozott időtartamra egy évre és évente felülvizsgáljuk.
Az ügyelet nem fogja leellenőrizni, hogy először a téti lakos tényleg felhívta e a doktor
urat és utána ment be az ügyeletre! Ezért kérek minden téti lakost, hogy először a
doktor úrhoz menjenek, csak utána az ügyeletre, mert azért az önkormányzat nagyon
kemény pénzeket fizet!
Volt már ilyen megállapodásunk az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménnyel, kértem a pénzügyes kollegákat, hogy gyűjtsék ki az akkori számlákat,
2008-2009-es évben 103 750 Ft-ot és 2009. 05. 01 – 10. 30-ig 135 000 Ft-ot fizetett az
önkormányzat.
Boros Zoltán képviselő:
Támogatom ezt a módosítást, mindenképpen próbáljuk meg ezt belerakni, legrosszabb
esetben visszadobja ezt a megállapodást az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Én is így gondolom, ennél jobbat nem tudunk most tenni!
Boros Zoltán képviselő:
Kérjünk adatot, hogy XY mikor volt az ügyeleten és mit végeztek rajta!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Egy dolgot nem hajlandóak azt, hogy pontos adatokat közöljenek arról, hogy melyik
téti embert látták el és mit végeztek rajta! Nem hajlandóak adatot közölni, semmit,
mert a személyiségi jogokra hivatkoznak! Nem akarom én a győrieket semmivel sem
megvádolni, de nekem ez így nem tiszta! Csak sajnos most kényszerhelyzetben
vagyunk, mert ez egy kötelezés, ezt muszáj megoldania a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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104/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli
László polgármestert, hogy a megállapodást az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézménnyel Győr (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) megkösse az
alábbi kiegészítésekkel:
„4.2. Dr. Karácsonyi Zoltán fogorvossal egyeztetve Tét Város Önkormányzata
abban állapodott meg, hogy a rendelési időn túli fogászati sürgősségi ellátásra
Tét, Fő u. 37. szám alatti 96/462-592-es telefonszámon lehet bejelentkezni.
Amennyiben Dr. Karácsonyi Zoltán fogorvos a fenti telefonszámon nem érhető
el, úgy az ellátást kérő a Győr, Liezen-Mayer u. 57. szám alatti szolgáltatási
helyen veheti igénybe az ellátást a 4.3. pontban foglaltak szerint.
4.3. A Megbízó lakosai számára az alábbi időpontokban biztosítja a Megbízott
fogorvosi ügyeletei ellátást a 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57. szám alatti
fogorvosi ügyeleten:
Hétfőtől-péntekig: 20.00-22.00 óra
Szombat, vasárnap és ünnepnap: 8.00-11.00 és 20.00-23.00 óra”
A képviselő-testülete egyéb tekintetben a megküldött megállapodás tervezetet a
fenti kiegészítéssel elfogadja.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
C. NYÁRI ÉTKEZTETÉS MEGTÁRGYALÁSA.
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Hallottam, hogy lesz nyári étkeztetés, melynek a feltételei erősen megváltoztak a
tavalyihoz képes, de kérdezem, hogy benyújtjuk e erre a pályázatot?
Dr. Kukorelli László polgármester:
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011.
évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól szóló 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendeletben (a továbbiakban: rendelet)
foglaltak értelmében a települési önkormányzat az idei évben is támogatást igényelhet
a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására pályázat benyújtásával.
A támogatásban csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek részesülhetnek. Ezen kívül korhatárt nem jelöl meg a jogszabály.
Az étkeztetést az önkormányzatoknak a 2011. június 16. napja és 2011. augusztus 31.
napja között kell biztosítania legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül
folyamatosan.
Az étkeztetés formája napi egyszeri melegétkeztetés.
A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint.
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A jelenleg hatályos jogszabály alapján azonban a támogatás az alábbiak szerint alakul:
A rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében:
„Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat a rászoruló gyermekek
legfeljebb ötven százaléka, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhet
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2. és a 3. § szerinti feltételek mellett
önerőből történő étkeztetését a pályázatban vállalja.”
Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a nemzeti erőforrás
miniszter 2011. június 6-áig dönt.
A rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a pályázati feltételeket teljesítő
települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által a
pályázatában megjelölt támogatási összeg 32 %-ának megfelelő összegű támogatást
állapít meg.
Az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi helyzetére tekintettel a szociális nyári
étkeztetés 2011. évi megvalósítását nem javaslom.
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
105/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 2011-es
évben pályázatot nyújtson be a nyári étkezés megszervezésére.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

D. PRO-URBE DÍJ MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A városüzemeltetési bizottság megtárgyalta ezt a témát is, átadom a szót, Boros Zoltán
képviselő úrnak a Városüzemeltetési Bizottság elnökének, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Boros Zoltán képviselő:
Az önkormányzat már rendelkezik egy ilyen rendelettel, melynek címe: Tét Város
címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi
munkáért, tiszteletbeli polgár, az év vállalkozója, az év pedagógusa, az év
köztisztviselője, az év közalkalmazottja címek adományozásáról szóló rendelet. A
bizottság úgy gondolta, hogy ezt a rendeletet kellene módosítani, úgymond bővíteni,
hogy beleépítjük a rendeletbe ezt a Pro-Urbe díjat. Ezt a díjat civil szervezeteknek
szeretnénk adni, részükre még nem volt díj alapítva.
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A Pro-Urbe díj adományozható azoknak a civil szervezeteknek, akik/amelyek a város
fejlesztésében társadalmi, szociális, kulturális és a gazdaági élet bármely ágazatában
kiemelkedő hasznos munkát végeznek, és ennek révén a város értékeit növelő maradandó eredményeket értek el, a város jó hírnevét az ország határain belül és azon túl
öregbítették. A díj kiadása a mindenkori Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,
amely évente több Pro-Urbe díjat is adományozhat, de nem kötelező minden évben kiadni. A Pro-Urbe kitüntetéssel külön erre a célra készített bőrkötésű díszoklevél jár és
falra tehető A/4-es oklevél is, melynek kivitelezési összege maximálisan 30 eFt. A címet minden évben a városavató évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen adja át
Tét Város Polgármestere.”
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen az ismertetést, további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazást rendelek el, hogy a következő képviselő-testületi ülésre felkéri a képviselőtestület Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Jegyző Asszonyt, hogy készítse elő az
idevonatkozó rendeletmódosítást.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2011. (V. 11.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bereczkiné Dr. Kovács
Piroska Jegyző Asszonyt, hogy készítse elő a Tét Város címeréről, zászlajáról,
pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért,
tiszteletbeli polgár, az év vállalkozója, az év pedagógusa, az év köztisztviselője,
az év közalkalmazottja címek adományozásáról szóló 2/2006. (II. 3.) számú
rendelet módosítását a Pro-Urbe díjra vonatkozóan.
Felelős:
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Határidő: értelem szerint
Rendes Róbertné képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy mi lesz a tornaterem sorsával? A bérlő felmondta a
szerződést, büfé sincs, megoldást kellene találni erre a problémára.
A Házasságkötő kis terménél még nem kezdődtek el a felújítási, átalakítási
munkálatok. Mikor kezdik meg az átalakításokat? A Cséka doktornővel beszéltem és
azt mondta, hogy nem biztos, hogy ő megy be rendelni az új Egészségházba. Egész
eddig nem költöttünk erre az ingatlanra, nagyon rossz állapotban van, most meg lehet,
hogy nem ő kerül oda rendelni? Azt mondta, hogy őneki ez meg lett ígérve! A Győri
úti új rendőrállomás melletti lakást most ki bérli, kinek van az kiadva? Azt beszélik a
faluban, hogy nagyon kétes ügyletek folynak ott! Kérem, nézzünk utána!
A másik hír a faluban, hogy 500 milliós pályázat van kazán-átalakításra, felújításra,
beszerelésre. Ki pályázhat, hogyan tud pályázni, önkormányzati a pályázat vagy
kistérségi?
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Dr. Kukorelli László polgármester:
A következő testületi ülésen én is felhoztam volna a sportcsarnok bérleti
szerződésének ügyét, de akkor most megkérjük az Igazgató Urat, hogy következő
képviselő-testületi ülésre készítsen egy előterjesztést erről a témáról.
A Cséka doktornő nem tudja, hogy ő kerül e a Gyógyítóházba és még mi sem tudjuk,
mert pályáztatás lesz ott is! Opcionálisan azt vállalta Tét önkormányzata, hogy a
védőnői szolgálat és 1 alapellátás oda fog kerülni! Hogy melyik alapellátás, azt nem
tudjuk! Tárgyalások folynak, Wawrzsák Zsolt ügyvezető úr folyamatosan tartja a
meghallgatásokat. A Rendőrség épülete mellett lévő lakást megnézzük.
Vargáné Bandi Mária:
A gáz tüzelésű ingatlanoknál lehet pályázni arra, hogy kicseréljék a gázkazánt
hagyományos tüzelésű kazánra. Ez nem önkormányzati, nem kistérségi pályázat,
mindenki egyénileg pályázhat!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Azt szeretném kérdezni hogy áll a Járóbeteg Központ?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Tudomásom szerint május 31-ig át kell adni az épületet, mert utána hatalmas kötbért
fizet a vállalkozó! Látjuk, hogy gőzerővel csinálják.
Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 18 10 perckor bezárom.
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Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rendes Róbertné
képviselő

Zsolnai Ferenc
képviselő

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11. ülés jegyzőkönyve.

