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Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. július 27. 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 (16 17 órától), Rendes Róbertné, Zsolnai Ferenc
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Távol vannak:
Meghívottként jelen van: Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezető
Nagy János vállalkozó
Pusztai Antal TVRKÖ elnök
Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Dr. Radics Lilla aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Csécs Angelika
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, a kedves
megjelenteket, civil szervezet vezetőket, az ülésünket megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége
biztosított, 6 fő 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
6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
155/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 27-ei ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
2. A Vásártér bérbeadásának megtárgyalása.
3. Tét várossá válásának 10. évfordulójára rendezett Városnap szervezésével
kapcsolatos teendők megbeszélése.
4.A Téti Városi Televízió közszolgálati jellegének meghosszabbítása.
5. A KKÁMK 2010-2011-es tanév értékelésének megtárgyalása.
6. Egyebek.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -
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Az ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó:
Dr. Kukorelli László polgármester
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
2. A Vásártér bérbeadásának megtárgyalása.
Előadó:
Dr. Kukorelli László, polgármester
3. Tét várossá válásának 10. évfordulójára rendezett Városnap szervezésével
kapcsolatos teendők megbeszélése.
Előadó:
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési Ház vezetője
Dr Kukorelli László polgármester
4. A Téti Városi Televízió közszolgálati jellegének meghosszabbítása.
Előadó:
Dr. Kukorelli László polgármester
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési Ház vezetője
5.

A KKÁMK 2010-2011-es tanév értékelésének megtárgyalása.
Előadó:
Boros Zoltán KKÁMK Igazgató

6. Egyebek.

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Átadom a szót, Balassa Dezsőné Irma néninek, szeretne néhány szót szólni.
Balassa Dezsőné Életet az Éveknek Téti Nyugdíjas Klub vezetője:
Vezetőváltás, számvetés, együtt 33 éve.
Szeretettel köszöntöm a mai testületi ülésen a jelenlévőket! Köszönöm a lehetőséget,
hogy bejelenteni valómat elmondhatom. A Nyugdíjas Klubunk 1978 áprilisában
alakult 20 fővel, Barta Károly akkori ÁFÉSZ elnök kezdeményezésére és anyagi
támogatásával. A klub első vezetője Csurka Józsefné Rózsika lett.
A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége Budapesten,
amikor megalakult akkor a Téti Nyugdíjas Klub is alapító tagja lett, és 1989 májusától
vette fel az „Életet az Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub nevet.
Ezen belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Klubtanácsnak ugyancsak tagjai vagyunk, a
megalakulástól a mai napig, Zsámbokiné Buday Anna tanárnő, a megyei elnök.
1994-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas szövetség tagjai vagyunk.
Rózsika 15 évig vezette a nyugdíjas klubot, megromlott egészsége miatt lemondott.
Igyekezete, lelkesedése határtalan volt, összetartotta az időseket, a nyugdíjasokat a
falunkban, lelkiismeretesen, minden idejét a családján kívül a nyugdíjas klubra
fordította.
Mivel én Gondozási Központ vezetői munkám is az idősebb korosztályhoz kötődött, és
Rózsika révén kerültem a Nyugdíjas Klub tagságába, már vagy húsz éve. 1994-től
lettem a klub vezetője, 18 éve elmúlt 2011 áprilisában.
Az előző évekhez hasonlóan, minden héten összejöttünk a Művelődési Házban.
Amelyet itt szeretnék megköszönni, hogy az iskola és az önkormányzat mindig
ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátott.
Azt tartottam szem előtt, hogy „közösség nélkül elvész az ember, civilek erősítik a
települést”. Az embereknek szükségük van a családra, a munkahelyre, de azon kívül
barátai közösségre, civil szervezetekre, egyházi közösségekre is.
16 17 órakor Hegedüsné Sopf Beáta képviselő asszony megérkezett az ülésre.
A Klub megalakulásától 33 év telt el. A 2011. május 24-én megtartott Klub napon
megemlékeztünk, illetve visszatekintettünk pár gondolattal az elmúlt 33 évre, mert ez
olyan szép kerek esztendő. Sok emlék, ami összekapcsolja ennek a nyugdíjas
szervezetnek a tagságát, sok élménnyel lettünk gazdagabbak. A 33 év munkáját sem
lehet leírni, felsorolni, erről több, számos naplót lehetne írni.
A falunkban, illetve már városunkban, legidősebb egyesület, klub az „Életet az
Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub, de elmondhatom, hogy a megyében nem sokan
büszkélkedhetnek 33 éves múlttal.
Röviden visszaemlékezünk pár gondolattal, fontosabb évfordulóról, ünnepekről
megemlékezünk, sokat és sokfelé kirándulunk. Egészségünk érdekében hallgattunk
orvosi előadásokat, okos tanácsokat a bűnmegelőzésről és még sorolhatnám. A
szomszédos települések klubjaival is jó a kapcsolatunk, költészet napja, dalos
találkozók vagy csak szomszédolás. Nagyon sok oklevelünk van a rendezvényeken
elért eredményekért.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27. ülés jegyzőkönyve.

6

Már hagyomány lett a „Generációk Találkozója”, három nemzedék, szülők,
nagyszülők és iskolások találkozója, a Medgyasszay Vince Alapítvány jóvoltából.
Kereszt Kálmán akkori képviselőúr minden évben bográcsban főzött és grillen sütött a
finom falatok, beszélgetés és nótaszó mellett fogyasztottuk el a finom ételt.
A 20 fő alapító tagból még ebben az évben június 15-én 90. születésnapja alkalmából
köszöntöttük László Jánosné, Ilikét az önkormányzattal közösen.
Az óvodánk egy új kezdeményezése volt, már az előző évben is „Mesélő Nagyszülők
és Dédik”. Ebből az alkalomból is hagyományt szeretnénk teremteni.
Számos rendezvényen, versenyen rész vettünk, ahol nagyon jó eredményeket értünk
el, ezzel is öregbítettük Tét hírnevét.
Most pedig szeretném bejelenteni, hogy a 2011. május 24-ei klub összejövetelen
kértem a klub tagságát, hogy koromra és egészségügyi állapotomra való tekintettel a
klubvezetői munkámról 2011. június 30-ával lemondok és fogadják el kértem a
felmentésemet. A klub elfogadta a lemondásomat, és számos egyeztetést követően
Kereszt Kálmán klubtagunkat javasoltuk a Nyugdíjas Klub vezetőjének, aki már aktív
dolgozó korában is tiszteletbeli tagunk volt. Pár éve pedig már minden klub
foglalkozáson részt vett és segítette munkánkat. Városunk kulturális életében is
nagyon sokat tett, munkájával és anyagi segítséggel is. A klub tagjai örömmel
fogadták a javaslatunkat és egyhangúlag elfogadtuk a klub vezetőjének. Kereszt
Kálmán vállalta a klub további vezetését.
Pátkai Imréné pénztáros is lemondott a pénztárosi tisztségéről, családi okok miatt,
unoka-felügyelet miatt. Helyette Giczi Sándorné Marika elfogadta, hogy ellátja ezek
után a pénztárosi feladatokat.
Új vezetőség váltásra is sor került, az új vezetőségi tagok: Kereszt Kálmán elnök,
Pintér Gyuláné, Paár Jenőné, Németh Lászlóné, Csete Árpádné, Balázs Lászlóné és a
pénztáros Giczi Sándorné.
A megválasztott új klubvezetőnek és vezetőségi tagoknak kívánunk erőt és egészséget
a további munkájukhoz.
A pénztár és a készpénz átadása megtörtént, az elszámolást leadtuk az önkormányzat
pénzügyi osztályán.
Természetesen továbbra is klub tagok szeretnénk maradni Pátkai Imréné Marikával, és
amiben igénylik a segítségünket, úgy segítségünket ajánljuk.
Szeretném megköszönni a Klub minden tagjának a segítőkész munkáját, a segítségét,
hogy eljöttek a klubfoglalkozásira, mert részvételükkel volt teljes a klubélet.
Köszönetemet tovább folytatom, az Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi,
támogatásért, az előadásokat, akik azt vállalták. Külön köszönet Jegyző Asszonynak
Piroskának, a helyi szociális rendelet ismertetéséért, és egyéb szóbeli segítségéért,
minden önkormányzati dolgozónak a Nyugdíjas Klubbal kapcsolatos munkájukért.
Szabó Ferenc volt polgármester úr minden évben, az első Klubnapon, melynek neve
„Tél búcsúztató” vagy „Tavasz köszöntő” az időjárástól függően, eljött egy kötetlen
beszélgetésre. További köszönet a támogatásokért Varga Zsolt, Kereszt Kálmán,
Ackermann László, Lang Ferenc, Zsolnai Ferenc képviselő uraknak.
Dr. Kukorelli László polgármester úr is csatlakozott a hagyományhoz és ebben az
évben elfogadta a meghívásunkat.
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A művelődési Ház minden kedves munkatársának köszönöm az önzetlen segítséget, a
meghívók, levelek, nagyon szép kivitelezésű oklevelek elkészítéséért és
rendezvényeink, kiállításaink kivitelezésében való segítségért.
Továbbá mindenkinek köszönet, aki bármilyen módon segítette a Nyugdíjas
Klubunkat.
Én úgy érzem egész életemben közösségi ember voltam, érthető, hogy nyugdíjas
koromban is igényeltem a közösség melegét. Így lettem a lakosság szavazatai alapján
2 ciklusban is önkormányzati képviselő, több cikluson keresztül a Szociális és
Egészségügyi Bizottságban külsős tag.
Részese lehettem, Tét várossá avatásának is, a 2001-es évben, ahol én voltam a
zászlóanya és kezet foghattam Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnökkel.
A nyugdíjas közösségben eltöltött évek, az események egy életre szólnak a részemre,
nyugodt, jó szívvel adom át a klub vezetését, mert tudom, hogy továbbra is jól fog
működni. Hogy mi adhat még a hátralévő nyugdíjas éveimnek tartalmat? Tervezem a
holnapot, a holnap örömeit is, naponta kell a sikerélmény. Van jó szerető családom,
unokáim, barátaim, ismerőseim, jó szomszédaim, a Nyugdíjas Klub tagok és az
önkéntes munka. A „Beszélgető hálózat” az önkéntes munka, amit ezek után is
folytatni fogok.
Köszönöm, hogy meghallgattak, további munkájukhoz még egyszer is erőt és nagyon
jó egészséget kívánok!
Kereszt Kálmán Életet az Éveknek Téti Nyugdíjas Klub vezetője:
1946-ban születtem életem nagy részét itt töltöttem Téten és életem még nagyobb
részét itt szeretném tölteni Téten, köszönöm a megtisztelő feladatot.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nagyon nehéz megszólalni ilyen szép szavak után, Irma néni szinte eggyé forrt a
Nyugdíjas Klubunkkal, együtt élt ezzel az egyesülettel éveken keresztül intézte a
klubnak a dolgait. Nem gondoltam volna, hogy amikor az „Életet az Éveknek”
Országos Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megye Klubtanács, II. klubvezetői
tanácskozásán voltunk 2011. június 23-án, hogy Irma néninek az lesz az utolsó ilyen
vezetői értekezlete, de nagyon örülök, hogy akkor még én ott lehettem és mások előtt
is megköszönhettem Irma néni munkáját.
Biztos vagyok benne, hogy ahogy egészsége engedi mindenképpen továbbra is
segíteni fogja a Nyugdíjas Klubot, és segít az új vezetőnek Kereszt Kálmánnak is. Az
új vezetőnek Kereszt Kálmánnak gratulálunk, jó egészséget és sok sikert a Klub
vezetésében.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Én is szeretném megköszönni Irma néninek azt a sok jót, amit Tétért tett és a magam
nevében is szeretném megköszönni a sok támogatást, amit kaptam Öntől, mikor a
családommal idekerültem Tétre. Sok boldogságot kívánok unokái körében és
egészségben gazdag életet.
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Zsolnai Ferenc képviselő:
Szophoklész szavai szerint: „Az életben sok minden csodálatos, de az ember a
legcsodálatosabb.”

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A 2011. június 29-ei nyilvános ülésünkön született határozatokról szeretném
tájékoztatni a jelenlévőket, ismertetném, hogy a határozatokkal kapcsolatban milyen
intézkedéseket tettünk.
A 131/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete megállapította, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program
Oktatási Nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi
intézményegységben című NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 számú pályázathoz tartozó
közbeszerzés – projektmenedzsment pályázati felhívására érkezett pályázatok közül a
HHP Contact Tanácsadó Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.) pályázata érvényes és a
legolcsóbb árajánlatot is ez a cég adta. A HHP Contact Tanácsadó Kft.-vel (9027
Győr, Gesztenyefa u. 4.) megkötöttük a megállapodást a Nyugat-dunántúli Operatív
Program Oktatási Nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi
intézményegységben című NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 számú pályázathoz tartozó
közbeszerzés – projektmenedzsment tevékenység elvégzésére.
A 133/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete folyószámlahitel (hitelfajta) igénybevételét rendelte el. A hitel
célja: esetleges likviditási problémák áthidalása, a hitel összege: 40 000 000 forint, a
hitel futamideje, 1 év. A Folyószámlahitel aláírásra került.
A 136/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete megbízta Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottságát, hogy Nagy János vállalkozóval és Papp László
építésszel a vásártér ingatlant bejárják. 2011. július 4-én 9 órai kezdettel, továbbá
letisztázzák, hogy a kerítés és a kapu hol helyezkedjen el és hol lehessen közlekedni. A
felmerülő további kérdésekben is egyeztetnek. A helyszíni bejárás megtörtént a mai
testületi ülésünkön tárgyaljuk ezt a témát.
A 137/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazott, hogy maximum 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint
értékben ajándék tárgyat (bor tartó henger) vásároljon. A beszerzés folyamatban van.
A 139/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazta Boros Zoltán KKÁMK vezetőjét, hogy az iskolai
büfé üzemeltetésére pályázatot írjon ki saját hatáskörben, 2011. szeptember 1-én
induló működtetéssel. A pályázati kiírás a vállalkozó kiválasztása a KKÁMK
vezetőjének feladata és hatásköre. A pályázati kiírás megtörtént, de majd Igazgató Úr
az Egyebekben bővebben tájékoztatja a képviselő-testületet.
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A 140/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta Tét Város Roma Kisebbségi Önkormányzattal az
Együttműködési Megállapodást. Az Együttműködési Megállapodás aláírására került.
A 141/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban döntött a képviselő-testület,
hogy
Tét
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
GYŐR-SZOL
Vagyongazdálkodó Zrt.-vel tárgyalásokat folytat és azoktól nem zárkózik el, azonban
meg kívánja vizsgálni, hogy Tét Város Önkormányzatát megalapozottan terheli e a
fizetési kötelezettség és az erre vonatkozó fizetési kötelezettség dokumentációja
rendelkezésre áll e a GYŐR-SZOL Vagyongazdálkodó Zrt.-nél vagy jogelődjénél, a
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásnál. Most is egy kistérségi szintű
egyeztetésről jöttem, későbbiekben mindenképpen tájékoztatom a képviselőket, hogy
mi történt ebben az ügyben.
A 142/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazott, hogy a GYŐR-SZOL Vagyongazdálkodó Zrt.-vel
kötött közterületi hulladékszállításra vonatkozó szerződést felmondjam, a
szerződésben foglalt felmondási szabályoknak megfelelően. A szerződés felmondása a
szerződésben foglalt 15 napos felmondási határidő szerint kerül felmondásra, majd
azután meg tudom kötni az A.S.A Magyarország Környezetvédelem és
Hulladékgazdálkodás Kft., 9028 Győr, Serfőző-dombi dűlő 3. szám alatti
vállalkozással a szerződést.
A 145/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete megbízta a Prizma Line Kft.-t, hogy a Téti Római Katolikus
Temetőben található legveszélyesebbnek minősíthető fákat vágja ki, melyért az
önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utakról, álléról az általa kitermelt fával
fizet. A megállapodás aláírására került.
A 148/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzat
Képviselő-testülete bérbe adta a Tét, külterület 088/8 hrsz. (1,3 ha 20,03 AK) alatti
ingatlant 20 000 Ft/év bérleti díj megállapításával Molnár Gábor 9127 Csikvánd,
Kossuth L. u. 58/a. szám alatti lakosnak, a bérleti szerződés aláírásra került.
A 150/2011. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozatban Tét Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazott, hogy Tét Város Önkormányzat Beszerzési
Szabályzatában foglaltak alapján kérjen be árajánlatot a rendezési terv módosításával
kapcsolatosan a Talent-Plan Kft.-től (9023 Győr, Richter J. u. 11.) és a Menedzser
Mérnöki Iroda Kft.-től (9024 Győr, Zrínyi utca 16). Ez megtörtént, de új információk
jutottak a tudomásunkra ezzel kapcsolatban, ezért szükséges lesz még egyszer az egész
eljárást megtennünk, Egyebek napirendi pontban megtárgyaljuk.
Rendes Róbertné képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy az iskola büfé pályázat az hol jelent meg, van e már
érdeklődő, mikor jár le?
Boros Zoltán képviselő:
Az iskola honlapján fenn van a pályázat, a hirdetőtáblákon és a kábeltévén is
elhelyeztük a pályázati felhívást, sajnos eddig nem volt érdeklődő, a határidő
augusztus 15-e.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Véleményem szerint tegyük fel a város honlapjára is.
Boros Zoltán képviselő:
Rendben, holnap átküldjük a pályázati felhívás dokumentációt.

Dr. Kukorelli László polgármester:
További kérdés hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
156/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló szóbeli beszámolót.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -

2. A VÁSÁRTÉR BÉRBEADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A helyszíni bejárás megtörtént, mindenki letisztázhatta, hogy hova kerül a kerítés,
felkérem Boros Zoltán képviselő urat a Városüzemeltetési Bizottság elnökét
ismertesse, mi történt a 2011. július 4-ei bizottsági ülésen.
Boros Zoltán képviselő:
Köszönöm. 2011. július 4-én helyszíni bejárását tartott a Városüzemeltetési Bizottság
a Vásártér ingatlanon. Jelen volt a Sportcentrum bérlője is, az egyik mezőgazdasági
vállalkozó is megjelent, akivel szintén tudtuk egyeztetni az elképeléseinket. Nagyon
hosszúra nyúlt a helyszíni bejárás, de így legalább mindenki láthatta, hogy mit hova
szeretne elhelyezni a vállalkozó, hol lesz a kerítés és egyáltalán, hogy fog kinézni a
piac. Az egyik érintett mezőgazdasági vállalkozó, aki kertszomszéd kifogással nem élt
a helyszínen, őt tevékenységében nem akadályozza a majd elkerített piac. Javaslom,
hogy még a másik mezőgazdasági vállalkozó kertszomszéddal, Varga Ákossal
egyeztessünk, hogy ne legyen a későbbiekben semmi probléma.
A bizottsági határozatokat szeretném ismertetni:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága 3 igen, 1
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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A 17/2011. (VII. 04.) Városüzemeltetési Bizottság határozata alapján Tét Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága javasolja Tét
Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy bruttó 1,5 millió Ft/év bérleti díj
ellenében adja ki az önkormányzat a Vásártér területét Nagy János, vállalkozónak piac
üzemeltetése céljából.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága 1 igen, 3
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A 18/2011. (VII. 04.) Városüzemeltetési Bizottság határozata alapján, Tét Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága nem javasolja Tét
Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 1 év eltelte után infláció-követő
legyen a Vásártér bérleti szerződésében foglalandó bérleti díj összege.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága 3 igen, 1
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A 19/2011. (VII. 04.) Városüzemeltetési Bizottság határozata alapján, Tét Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága javasolja Tét
Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 4 év eltelte után infláció-követő
legyen a Vásártér bérleti szerződésében foglalandó bérleti díj összege.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm, szépen. Az előzetesen kiküldött bérleti szerződéssel kapcsolatosan kérdés,
hozzászólás?
Ackermann László képviselő:
Alkudozás volt a helyszínen az árral kapcsolatban és én úgy emlékszem, hogy 4 év
után kezd emelkedni a bérleti díj, itt én 5 évet látok, ez szerintem csak elírás, de kérem
javítsuk.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kezdjük az elejétől javaslom. Igyekeztük a bizottság döntéseit figyelembe venni a
bérleti szerződés összeállításakor. Meghatározásra került a bérleti szerződésben
pontosan a terület olyan formában, hogy a bérleti szerződés mellékletét fogja képezni
egy helyszínrajz, amin látni fogjuk, hogy hol megy majd a kerítés.
Felmerült a múltkori képviselő-testületi ülésen, hogy érinti-e azt a területet a piac, amit
mi a Wellnes-szálló helyének gondoltunk, az letisztázódott, hogy nem érinti.
Mindenképpen készítünk egy vázrajzot, ami a szerződés mellékletét fogja képezni és
azon lesz jelölve, hogy hol megy majd a kerítés.
Nagy János vállalkozó:
Nem javaslom, hogy az önkormányzat sok pénzért csináltassa meg azt a vázrajzot,
mert két hét múlva meg lesznek a tervek, akkor majd a tervekből a helyszínrajzot
melléje tesszük a bérleti szerződésnek.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem pénzért gondoltam megcsináltatni, hanem a mi építésügyi ügyintézőnk bejelölné
a térképkivonaton és úgy gondolom, hogy abból induljon ki a tervező is.
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Javaslom továbbá, hogy én beleírnám a szerződésbe azt is, tekintettel arra, hogy a
vasárnap délelőtti spontán összejövetel helyén létrejön egy piac, hogy az infláció
követés fedezné a beruházónak a kiadásait az első 4 évben. Azt is belevenném, hogy
mivel 4 évig nem emelkedik a bérleti díj és a befektetőnek megtérül a befektetése,
ezért nem a bérleti szerződés lejártakor kerülne az önkormányzat tulajdonába az oda
befektetett értékek, hanem az 5. évtől kerülnének az önkormányzat tulajdonába, hiszen
addigra úgymond kifizetjük.
Ackermann László képviselő:
Az én számolásom szerint 2015. december 31.-től lesz infláció követő a bérleti díj.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Sokszor mondtam már, hogy jogász vagyok nem matematikus, de köszönöm, akkor
így rögzítjük a bérleti szerződésben. Bérleti díjat mindig előre kell fizetni, a Ptk.
alapján. Opcionális lehetőség, hogy a bérlő egy harmadik személynek érbe adná a
területet, kérésem, hogy azt írjuk a szerződésben, hogy a bérlő a harmadik személlyel
egyetemlegesen felelősséget vállal, vagy azt rögzítsük a szerződésbe, hogy minden
esetben Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének engedélye szükséges.
Nagy János vállalkozó:
Ha az önkormányzat rendez egy falunapot, akkor én a területet átadom a
kirakodóvásárosoknak, amire külön engedély kellene, ha most itt a működési
engedélybe nem kérnénk meg, de véleményem szerint ne kelljen rá mindig külön
engedélyt kérni a képviselő-testülettől.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem gáncsoskodni akarunk, csak azt szeretnénk tudni, hogy mikor, milyen
rendezvény van azon a területen, kinek adja használatra a bérlő.
Boros Zoltán képviselő:
Nem muszáj, hogy a képviselő-testület engedélyezze, engedélyeztetheti a polgármester
is.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Rendben, akkor a polgármester hatásköre lesz.
Nagy János vállalkozó:
Nekem 3 hónap a felmondási időm a bérleti szerződésben, míg Önöknek 6 hónap. Azt
szeretném kérni, hogy egységes legyen. Ez így véleményem szerint nem jó, legyen 6-6
hónap és akkor június 30-ig benyújtom a felmondást, de még azt az évet le tudom
zárni.
Ezt a bérleti szerződést szeretném megkapni mindenképpen, mert szeretném
megmutatni a jogászomnak. Miért a Győri Városi Bíróság szerepel a szerződésben,
mikor nekem közelebb van a Veszprémi Városi Bíróság.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Azért, mert a telephelyhez közelebbi bíróságot szokták megadni, mert ha esetleg
helyszíni bejárást kell tartani a bíróságnak, akkor Győrből könnyebben idejönnek, mint
Veszprémből, de nem ragaszkodunk hozzá, ezt Ön döntheti el, hogy melyik bíróság
legyen beleírva.
Nagy János vállalkozó:
Ezt is meg kell kérdeznem a jogászomtól.
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Hogy szeretné megoldani a parkolást?
Nagy János vállalkozó:
Külön parkoló kell, a működési engedély is előírja. Igaz, hogy fizetős fog lenni a
parkoló és senki nem fogja lehet használni, de mivel kötelező, ezért ki fogom
alakíttatni, mert előírás.
Dr. Kukorelli László polgármester:
További kérdés, hozzászólás? A képvelő-társaimnak szeretném tájékoztatás képen
mondani, hogy leinformáltuk a vállalkozó urat, mindenhol nagyon dicsérték, azt
mondták, hogy megbízható, precíz ember.
A bizottság által javasolt összeg az megfelel mindenkinek? Mikortól legyen megkötve
a bérleti szerződés, augusztus 15-től?
Nagy János vállalkozó:
Mindenképpen minél hamarabb, mert már a hétvégén is küldtem ide piacosokat, de
akik a helypénzt szedték elzavarták. Nem szeretném, hogy ez még megismétlődjön,
mert akkor utána senki nem jön ide! Szeretném, ha augusztus 1-jétől lenne a bérleti
szerződés, mert nekem az arányos számításnál az jó.
Boros Zoltán képviselő:
Véleményem szerint ha a bérlőnek jó az augusztus 1, akkor ne gondolkodjunk ezen
olyan sokat, legalább meg lesz oldva a problémánk!
Dr. Kukorelli László polgármester:
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el, hogy a
Képviselő-testület egyetért -e azzal, hogy a Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni
Cégnek (8440 Herend, Vadvirág utca 27. képviseli: Nagy János) bérbe adjuk 2011.
augusztus 1-től a Vásártér elnevezésű területet, azért, hogy azon piacot üzemeltessen.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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157/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Vásártér elnevezésű területet a Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cégnek (8440 Herend, Vadvirág utca 27. képviseli: Nagy János) bérbe adja 2011. augusztus 1-től azzal,
hogy azon piacot üzemeltessen.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm, szépen, ki ért azzal egyet, hogy 1 200 eft, azaz egymillió kétszázezer forint
plusz áfa/év összegben állapítjuk meg a Vásártér ingatlan bérleti díját 2011. augusztus
1. – 2015. december 31-ig, Majd 2016. január 1. – 2021. december 31-ig évente inflációt követő módon emelkedne a bérleti díj.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
158/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 200 eft, azaz egymillió kétszázezer forint plusz áfa/év összegben állapítja meg a Vásártér ingatlan bérleti díját,
2011. augusztus 1. – 2015. december 31-ig.
2016. január 1. – 2021. december 31-ig évente a KSH által közzétett inflációs
rátával követő módon emelkedik a bérleti díj.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen, egy felhatalmazást kérnék, hogy a fent elhangzott módosításokat
dolgozzuk bele a bérleti szerződésbe és utána aláírhassam.Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
159/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel módosítsa a Bérleti Szerződést, továbbá felhatalmazza a módosított bérleti szerződés aláírására
és végrehajtására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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3. TÉT VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT
VÁROSNAP
SZERVEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
TEENDŐK
MEGBESZÉLÉSE.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Már nem először van ez a téma a képviselő-testület előtt, a Városnap. Nem hinném,
hogy az elmúlt időszakban volt olyan képviselő-testület, aki ennyit rágódott volna ezen
a kérdésen. Véleményem szerint megérte a sok beszédet, mert nagyon produktívak
lettünk a végére, hiszen a városnap majdnem 100 %-ban összeállt, a végén amikor már
elmúlt, csak akkor tudom, mondani, hogy tényleg 100 %-ban összeállt. Felkérem
Langné Balász Ilonát, hogy ismertesse a Városnap programját.
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezető:
A városnap programja összeállt, az egyéb tevékenységek között van még
megszervezendő dolgok. A civil szervezetekkel felvettem a kapcsolatot, hogy ki miben
tud segíteni a városnap lebonyolításában. Károlyi Ferenc vállalkozó nagyon lelkes,
mindent megtesz, hogy jól sikerüljön a városnap, Ő szervezte meg Nagy Balázst és
estére L.L. Juniort is, mindegyiket Ő fizeti.
Tóth Tihamértől elkértem a sátrakat a palacsintasütéshez és a játszóházhoz. Az egyik
sátor berendezéséről gondoskodni kell mindenképpen, nem tudom sörpadokat lehetnee betenni, hogy mégis le lehessen ültetni a prominens személyeket. Képviselő-testületi
segítséget kér Kereszt Kálmán a főzéshez. Csóka Csabával összeállítjuk a helyi
buszmenetrendet arra a napra és amiket kiküldünk szórólapokat a faluban annak a
hátuljára rányomtatjuk, hogy mindenki tudja, mikor honnan megy a busz.
Károlyi Ferenc készített egy plakátot, ez még csak az első példány, ezen még lehet
változtatni.
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezető körbeadja a városnap
programját tartalmazó plakátot.
Jövő héten szeretnénk egy megbeszélést tartani a civil szervezetekkel, ahol még
jobban tudnánk pontosítani, hogy kinek mi a feladata.
Az is egy sarkalatos kérdés, hogy a fellépőket hogyan fogjuk megvendégelni, mert az
étkezési jeggyel nincs gond, de az ital az már probléma, mert ha mi akarjuk megvenni
az innivalót, akkor azt egy embernek kell megvenni, majd hűteni és kiosztani.
Egyszerűbb lenne, ha megbeszélnénk a Károlyi Ferivel, hogy adunk mindenkinek
italjegyet és utána vele elszámolunk. Köszönöm szépen.
Rendes Róbertné képviselő:
Eljöttek a képviselő-testületi ülésünkre azok az anyukák, akik jótékonysági
palacsintasütést szerveznek a Városnapra.
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Póschné Ezres Judit jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés ez számunkra, hogy engedi a képviselőtestület, hogy jótékonysági palacsintasütést szervezzünk a városnapon. Az
alapanyagokat úgy kaptam. Olyan helyen szeretnénk sütni a palacsintát, ahol jól
látszódunk, készítünk transzparenseket is azokat is elhelyezzük.
Boros Zoltán képviselő:
Tartalmas és szép városnapnak nézünk elébe, csak jó idő legyen! A 11-14 órás
időintervallumra térnék rá. Úgy képzelem, hogy meglesz az ünnepélyes műsor a
Sportcsarnokban, az aulában lesz egy fotókiállítás. A műsor után átmennénk az
óvodába, ahol megnéznénk az óvoda csoportszoba bővítést, mint a tíz év egyik
produktumát. Véleményem szerint a díszvendégek vendéglátása még mindig kérdéses!
Az óvoda udvaron lehet egy kondérban főzni és a fellépőket ott meg tudjuk kínálni,
mert pont ebédidőben vagyunk. De úgy gondolom és ez úgy illik, hogy a prominens
személyeket mindenképpen le kell ültetni egy asztalhoz és egy komplett ebéddel kell
megkínálni, ami történhetne az óvodában, ott lebonyolíthatnánk a főzést is olcsóbban
kijönnénk, mint egy étteremben. Ez a szükséges rossz, hogy úgy mondjam!
Répcelakon is így volt, kérem Ackermann László képviselő társamat, hogy erősítsen
meg ebben. Olcsóbb, mintha hidegtálat rendelnénk! A fellépőket is itt
vendégelhetnénk meg, az indokom az-az, hogy ez a 10. városnapunk, 10 éves a város!
Ne süllyedjünk lejjebb, mint Répcelak!
Ackermann László képviselő:
Mi voltunk Aljegyző Asszonnyal Répcelakon, ott két napos rendezvény volt, pénzt
nyertek az új városközpont felavatására is. Van 3 nagy cégük, akik szintén támogatták
a városnapot.
Örülök, hogy az Igazgató Úr felvetette ezt a témát, ezt mondtam én már az elején is!
Nem lehet ilyen magas rangú embereket leültetni a porba a focipályán és a kezükbe
nyomni egy pörköltöt. Ez nem lesz olyan egyszerű, mint gondolják képviselő-társaim,
mert már a polgárőrség segítsége kell a parkoláshoz, lesznek testőrök a prominens
személyek mellett, már amikor ideérkeznek, már akkor kell az iskola aulájába egy kis
pogácsa, kávé és üdítő.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Nekem is a kezdetektől fogva ez tetszik és ezt így kell csinálni! 11 órára idehívjuk az
embereket, aztán majd csak délután adunk nekik egy tál pörköltöt, az nem jó! Mi itt
vendéglátók vagyunk azt el ne felejtsük! Őket itt meg kell ebédeltetni!
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
A város lakossága megint külön lesz ültetve?
Boros Zoltán képviselő:
Technikailag megoldhatatlan, hogy 4 000 emberrel ültessem le mondjuk a köztársasági
elnököt! Nem támogatandó természetesen, hogy külön ültetjük a prominens
személyeket, de jobbat nem tudok kitalálni, és ezt sajnos így kell csinálni!
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Lesz olyan prominens személy is, aki csak a délelőtti ünnepségen marad itt, mert utána
lehet, hogy máshova kell mennie, akkor ő nem is kap még egy tál ételt sem, mivel nem
jön le a pályára! A protokoll, az protokoll! Mindenhol, még Téten is annak kell lennie!
A tiszteletadás a lényeg, ha például el jön a Köztársasági Elnök, ő Magyarország első
embere, én meg a kezébe nyomok egy tál pörköltöt a focipályán, ezt nem lehet!
Balassa Dezsőné Életet az Éveknek Téti Nyugdíjas Klub elnök:
10 éve étteremben voltunk.
Boros Zoltán képviselő:
Egyszerűen megoldható az egész, mindenki akit várunk erre az ebédre kap egy kis
kártyát a meghívójában.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, 10 éve zárt kordonon belül voltunk, sajnos ez volt és ma is ez az előírás sok
prominens személy esetében.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Én továbbra is ellenzem a kettő helyszínt, ha egy helyszínen lennénk, egy helyen,
akkor mindenkinek egyszerűbb lenne az egész vendéglátás is egyszerűbb lenne!
Hívjuk az embereket akkor későbbi időpontra!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezt ne, fél évvel ezelőtt ugyanitt tartottunk, kérem, ne kanyarodjunk már ennyire
vissza, komplett műsorunk van!
Rendes Róbertné képviselő:
A 11 órai kezdés a legszerencsétlenebb, kezdjünk 13 órakor! Ne akarjunk többnek
látszódni, mint amilyenek vagyunk!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kérem ezekbe már ne menjünk bele, ezt a témát már egyszer megtárgyaltuk!
Dr. Kukorelli László polgármester ismerteti a 2011. évi Városnapra meghívandó
személyek listáját.
A lista a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kováts Zsuzsanna Karsay Sándor Alapítvány vezetője:
Azon akad fenn valaki, hogy a város vendéget hív és megvendégeli? Igen az úgymond
sleppet is meg kell etetni, de a prominens személy az más! A szüreti felvonuláskor az
iskolai padokat kaptuk meg az önkormányzattól azokra 150 embert le tudtunk ültetni!
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Ackermann László képviselő:
Répcelakon a legközelebbi vendéglőbe mentünk át egy ebédre.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Muszáj dönteni abban a kérdésben, hogy ezt a programtervezet elfogadja e a
képviselő-testület? Szavazást rendelek el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadja
a 2011. évi Városnap programtervezetét.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. A TÉTI VÁROSI TELEVÍZIÓ KÖZSZOLGÁLATI JELLEGÉNEK
MEGHOSSZABBÍTÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Egyszer már tárgyalta a képviselő-testület ezt a témát, azóta számos információt
gyűjtöttünk. Azt az információt kaptuk az illetékes szervektől, hogy nem olyan nagy
dolog ezt a kérvényt elküldeni, ezért Aljegyző Asszony és Langné Balázs Ilona
KKÁMK Művelődési ház vezető elküldték ezt a kérelmet május 20-án. Erre a levélre
kaptunk egy hiánypótlást, ami annyira szigorú és számunkra szinte megvalósíthatatlan
dolgokat, követelményeket ír elő, hogy arra a következtetésre jutottunk, hogy sajnos
nem nyújtjuk be a pályázati hiánypótlást. A lényeg az egészben az és azt állapítottuk
meg közösen is, hogy a Médiahatóság célja, hogy a kicsi televíziókat teljesen eltörölni.
Átadom a szót Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezetőnek.
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezető:
A Polgármester Úr a lényeget elmondta, ki van zárva, hogy 4 órás élő adást tudunk
produkálni, úgy, hogy meg van szabva, hogy abban a 4 órában mennyi kell, hogy
legyen az-az időintervallum, ami kultúráról szól, vagy sportról, vagy közéletről.
A lényeg, ha nem küldjük be erre a levélre a hiánypótlást, akkor biztos, hogy
megszűnik a közszolgálati státuszunk, lesz egy sugárzási díj, ami várhatóan több
százezer forint lehet havonta! A képújság az biztos azt tudjuk, hogy az maradhat és
évente várhatóan 45 eFt+áfát kell érte fizetni. Ezt javaslom a képviselő-testületnek,
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aztán ahogy tudunk fejlődni, úgy majd lehet még újra benyújtani a pályázatot, de most
ne. Véleményem szerint ne kockáztassunk!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Az én véleményem az, hogy már most is nagyon kevés háztartásban van kábeltévé, és
ahogy elnéztem az új kábelszolgáltatónk árait, szerintem még kevesebb háztartásban
lesz. A Vidanet nagyon drága, én is gondolkodok, hogy váltok!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Kérem, ne menjünk ebbe bele, most még van kb. 460 háztartás, ahol van kábel tévé.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Az még kevesebb lesz!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Vagy kétszer annyi!
Határozati javaslatom, hogy Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja
megújítani a városi televízió közszolgálati státuszát, a Nemzeti Média –és Hírközlési
Hatóság Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály által írt BJ/19645-2/2011. sz.
levélre nem nyújt be hiánypótlást.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
161/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megújítani a városi
televízió közszolgálati státuszát, a Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóság Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály által írt BJ/19645-2/2011. sz. levélre nem
nyújt be hiánypótlást.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27. ülés jegyzőkönyve.

20

5. A KKÁMK 2010-2011-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Átadom a szót Boros Zoltán igazgató úrnak.
Boros Zoltán KKÁMK igazgató:
Képviselő-társaim megkapták az előterjesztést, a jelenlévőkkel szeretnék egy-két
dolgot ismertetni. 63 fő pedagógus 16 fő technikai alkalmazott van a KKÁMK-ban. A
pedagógus létszám mellett a teljes intézményi szakos ellátottságot 11 fő
tagintézmények közötti utaztatásával, a speciális szakterületek (mozgásterápia;
fejlesztés; logopédia; gyógy-testnevelés) ellátását 5 fő „külsős” személy,- 4 fő saját
dolgozó,- és két szervezet (Gézengúz Alapítvány; Téti Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata) bevonásával tudtuk maradéktalanul ellátni. Új elemként jelent meg a
tanév során a Kistérség által alkalmazott iskolapszichológus, tevékenységét
eredményesnek tekintjük, a jövőben is szükség lenne alkalmazására.
Pedagógus állományból nyugdíjba vonulás nem volt, 1fő nyugdíjazása most van
folyamatban.
A technikai- és adminisztratív állományból 3 fő vonult nyugdíjba, 2 fő nyugdíjazása
most van folyamatban.
A gyermeklétszám így alakult az év folyamán:
Tét
296 fő
Győrszemere
130 fő
Mórichida
71 fő
Rábacsécsény
87 fő
Összesen:
584fő
A szorgalmi időben nem távozott tanuló az intézményből, ugyanakkor 2 fő érkezett,
így az év végi gyermeklétszám 2 fővel növekedett.
Munkatervünkben megfogalmazott fő célkitűzéseinket időarányosan maradéktalanul
teljesítettük, ugyanakkor a részletes feladattervünkben megjelölt időpontokon többször
is módosítást kellett eszközölnünk. Mindemellett a tervezett programok kivétel nélkül
megvalósultak.
A feladattervben szereplő szülői értekezletek és fogadóórák vonatkozásában ismételten
az állapítható meg, hogy a szülői érdeklődés a magasabb évfolyamokba lépéssel
lineárisan csökkenő tendenciát mutat. A tanulmányi,- és nevelési problémákkal
„küzdő” gyermekek szülei még a célzottan névre-szóló, általunk időponthoz nem
kötött időpontban sem keresték fel intézményünket. A szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartás fontossága miatt a jövőben az érintettek vonatkozásában a célzott
családlátogatásokkal kívánunk ezen a téren előbbre lépni.
A nyílt tanítási napok vonatkozásában is az állapítható meg, hogy nagyon keveseket
érdekel, hogy gyermeke hogyan, milyen eredményességgel szerepel a tanítási t órákon.
Sajnos az nem áll módunkban, hogy ezeket a nyílt tanítási órákat olyan időpontra
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helyezzük át, (és nem is mutatna hű képet) amikor a szülők is nagyobb számban
tudnának megjelenni.
A „projekt-napok” eredményesnek tekinthetők, hiszen ezeken minden gyermek a maga
tehetségének, képességének, attitűdjének megfelelően vehet részt a projekt
megvalósításában, adhat számot a megszerzett ismereteiről, a maga „tempójában”
vehet részt az új ismeretek elsajátításában. Eredményessége miatt a jövőben is
folytatnunk kell az ilyen típusú oktatás-szervezési formát, de ezekre a napokra még
összehangoltabb, időben előkészítettebb (nem az „utolsó pillanatban”) formában
történő felkészülés az, amivel még eredményesebbé válhat ez a tanulók által is kedvelt
ismeretszerzési oktatási-nevelési módszer.
A tanév munkatervében meghatározott fő feladatainkban foglalt célkitűzéseink,
úgymint az esélyegyenlőségen alapuló, az eltérő képességeket,- és fejlődési tempót
figyelembe vevő személyiségfejlődést szolgáló nevelési-oktatási folyamatot tartottuk
szem előtt. Oktató-nevelő munkánk ebben az értelemben döntő részben
eredményesnek mondható. Hiányosságként kell elkönyvelnünk, hogy néhány estben
talán túldimenzionáltuk az esélyegyenlőséget az abszolút értékítélettel szemben. A
kettő közötti helyes arány megkeresése,- és megtalálása, alkalmazása nem könnyű
feladat, hiszen ezen a területen sem szabad az általánosítás szintjén maradni, csak az
egyénre, személyre szabott, egyedi alkalmazás és elbírálás vezethet eredményre.
Úgy ítélem meg, hogy ebben a tanévben is sikerült megfelelnünk úgy az
oktatásirányítás elvárásainak, mint a helyi önkormányzati- és szülő elvárások
többségének.
Mindezek mellett méltó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről, és
színvonalas műsorokkal járultunk hozzá településünk egyéb rendezvényeinek
megtartásához is. Egy alkalommal önállóan, egy alkalommal, pedig az
önkormányzattal közös szervezésben „településtisztítási” akcióban vettünk részt,
amelyek nem csak a gyermekek számára, hanem a felnőtt lakosság környezettudatos
magatartása vonatkozásában is eredményesnek mutatkozott.
Nevelési résztevékenység
Az általános részben megfogalmazottakon túl – a magatartás statisztikai számait is
elemezve, - azt állapíthatjuk meg, hogy gyermekeink döntő többsége „jól nevelt” , a
szabályokat, előírásokat betartó, az iskolai- és egyéb közösségekben önmagát helyesen
értékelni, elhelyezni tudó, az életkoruknak megfelelően toleráns egyéniségek.
Sajnálatos, hogy az a pár tanuló (8 fő kapott magatartásból rossz minősítést) aki
agresszív-, a társas viselkedés szabályait nem tűrő, nevelőivel- és társaival szemben is
tiszteletlen gyermek rányomja a bélyegét az egész közösségre, a sérelmet elszenvedő
gyermek szülei és a „kívülállók” ezen pár gyermek viselkedése alapján ítéli meg az
egész iskolát, hiszen mint az köztudott, az emberek hajlamosak a negatív
jelenségekből történő általánosításra.
Sokat javított ezen a helyzeten az iskolapszichológus heti egyszeri tevékenysége, (és
nem csak a „renitens” gyermekek vonatkozásában). Bízunk benne, hogy tevékenységét
tovább folytathatja, hiszen az Ő tevékenységének is csak hosszabb távon jelennek meg
a kézzelfogható eredményei.
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Oktatási résztevékenység
Ezen terület elemzésének mottójául egy ókori görög szólást idézek, miszerint:
„a lovat el lehet vezetni a vályúhoz, hogy igyon, de arra kényszeríteni, hogy
ténylegesen igyon is, nem lehet”.
Úgy a makro-, mint a mikro- társadalmi „környezet” sajnos negatív hatást gyakorol a
gyermekek egy részére, azt a hamis érzet keltik bennük, hogy a tudás, az ismeretek
megszerzése nélkül is lehetnek sikeres felnőttek, anélkül is hasznos tagjai lehetnek
társadalmunknak. A média kifejezetten romboló hatására eluralkodik a felszínesség, a
külsőségek túlhangsúlyozása, a „Pató Páli” gondolkodás- és viselkedés kultúra.
Mindezek ellenére, és ezek mellett azért az állapítható meg, hogy tanulóink nagyobbik
hányada – eléggé eltérő megfontolásból – teljesíti az előírt tantárgyi követelményeket,
szorgalmasan (vagy kényszerűségből) tanul, és eredményesen sajátítja el az adott
évfolyamra meghatározott tananyagtartalmat.
Ugyanakkor, mint az a statisztikai elemzésből is kitűnik, az előző tanévhez képest
majdnem megduplázódott a javítóvizsgára utaltak száma. Alapos és mélyreható
elemzést kell nevelőtestületünknek végrehajtani annak kivizsgálására és természetesen
orvoslására is, hogy a javítóvizsgára utaltak száma mi okból emelkedett, valamint arra
is, hogy az összes javítóvizsgára utalt tanuló a felső tagozatból kerül ki!
A tanulmányi eredmények javulása érdekében az eddiginél nagyobb odafigyelést kell
fordítani a lassabban haladó, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre úgy, hogy
közben a közepes képességű, és a tehetséges gyermekek számára is biztosítani tudjuk a
számukra megfelelő fejlődést, tehetségük kibontakozását. Ennek érdekében olyon
oktatásszervezési,- nevelési formák kell hogy előtérbe kerüljenek, amelyek
eredményesen motiválják a tanulókat!
Az idézetben foglalt gondolathoz visszatérve: állandóan „friss vizet”, korszerű
módszereket alkalmazva kell az ismereteket közvetítenünk! Ugyanakkor azt is
kijelenthetem, hogy a „friss víz” helyett nem fogunk „kólát” közvetíteni csak azért,
mert a gyerekek azt szeretik!
Tárgyi feltételek
Az oktatástechnikai eszközök – ha szűkös mértékben is de rendelkezésünkre álltak. A
tantermi körülmények, a környezet vonatkozásában már közel sem ilyen jó a helyzet.
Az elmúlt években több nyertes pályázat következtében több tantermünk berendezése
megújult, de még több tanterem vár megújulásra. A padozat (műpadló) viszont minden
tanteremben kritikán „(ÁNTSZ-en)” aluli, folyamatos felújításuk több éves
ütemezésben elkerülhetetlenül szükségessé válik!
Ezen tanév végén kerültek felszerelésre az interaktív táblák, a hozzájuk tartozó egyéb
informatikai eszközökkel együtt. Bízunk benne, hogy inkább hosszabb, mint rövidebb
ideig megfelelő motivációt fog jelenteni minden diák számára, és eredményesen fog
hozzájárulni az ismeretek elsajátításához. Kissé szkeptikusan jegyzem meg, hogy
tanulni ezek sem fognak a diákok helyett!
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A szakmai munka vonatkozásában összegezve az állapítható meg, hogy korrekt,
egymást segítő, összehangolt munka folyt az intézmény egésze vonatkozásában.
A 2010/2011-es tanév vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy eredményes pedagógiai
munkát folytattunk. Az elemző munkák során azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
jó úton járunk, úgy tudtunk lépést tartani a változó társadalmai folyamatokkal, hogy
nem kellett feladnunk iskolánk elkötelezettségét az általános emberi értékek iránt,
olyan úton haladunk amelyen harmonikusan összeegyeztethető a hagyományos
értékrend a gyorsan változó világ újszerű kihívásaival. Nem adtuk fel a bevált,
úgynevezett hagyományos módszereket, mindemellett azonban élünk az alternatív
pedagógiai módszerekkel, amelyekkel vonzóbbá, változatosabbá tehető az oktatásinevelési tevékenység, a sokszínűségében is egységes pedagógiai szemlélet.
Jövőbeni feladatunk, hogy erősségeinket elmélyítsük, az elkövetett, de feltárt
gyengeségeinket, kiigazítsuk, javítsunk azokon. Bízom benne, hogy a szakmailag jól
felkészült, tapasztalt nevelőtestületünk a hibák kiküszöbölésével a jövőben is
eredményesen fog megbirkózni az előtte álló feladatokkal, gyermekeink nevelésével,
oktatásával!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Ma reggel kaptam a vezető óvónőtől egy e-mailt, ami nagyon tetszett. Abban
olvastam, hogy 29 gyermek lesz első osztályos. Ezzel nagyon csökkent a
gyermeklétszám! Már többször mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az iskolának
nem nevelni kell, hanem oktatni, a nevelés a szülő feladata! Nevelni is és oktatni is
nem tud egyszerre a pedagógus! Azt szeretném kérdezni, hogy működik az iskolában a
tanulókövetés? Arra is fel kell készülnünk, hogy a kormány, ha meg fogja szüntetni a
kis iskolákat, akkor elképzelhető, hogy Tétnek nagyon sok gyereket kell majd
befogadni!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Amíg erről nincs konkrét kormányzati döntés, addig ezen kár gondolkodni, de
véleményem szerint meg tudjuk oldani, hogy további gyermekeket fogadjunk!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Fel kell készülni, hogy nagyobb gyermeklétszám lesz!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Azt tudom, hogy annak idején, mikor gimnazista voltam, akkor ½ évig jelentették a
téti iskolának, hogy milyen a teljesítményem, de az én időmben 500-an jártunk a téti
iskolába, azt most is meg tudnánk oldani!
Boros Zoltán KKÁMK igazgató:
Nyomon követéssel annyi, hogy korábban kötelessége volt a középiskolának
megküldeni a gyermek eredményeit, de mióta nem kötelező, azóta nagyon kevés
iskola küldi meg a gyermekek további eredményeit. Azt tudjuk, hogy nagyon sok téti
gyermek jár vagy járt és végzett el főiskolát. Ha olyan rossz lett volna az általános
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iskola, akkor biztos, hogy nem tudták volna elvégezni a főiskolákat! A
gyermeklétszám csökken, igen ez egy nagy probléma!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Köszönjük szépen a szép és tartalmas, mindenre kiterjedő beszámolót. A cél, hogy
megfeleljünk a közoktatási törvényben előírtaknak és egyéb vonatkozó
jogszabályoknak is. Azt szeretném kérni az Igazgató Úrtól, hogy úgy kell tervezni a
jövő tanévre is, hogy lehetőleg a jelenlegi létszámot tartsuk meg az intézménynél és a
polgármesteri hivatalnál is, hogy ne kerüljön elküldésre senki, de ezen az összegen!
Kettő változatban kellene tervezni, egyrészt úgy, hogy nem változik a közoktatási
törvény, másrészt a módosítási javaslatok figyelembe vételével. Nagyon szépen
köszönöm az összes közalkalmazott egész évi munkáját, köszönöm, hogy részt vettek
a pedagógus napon is.
Bertalan István jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Csak a mi utcánkból 7 gyermeket hordanak Győrbe.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Amennyiben a szülő Győrben dolgozik, akkor viszi magával a gyermeket is, sok
esetben ez a probléma.
Boros Zoltán képviselő:
Eddig is korán nyitott az óvoda és az iskola is, reggel 6-ra lehet már hozni a
gyerekeket és felügyelet alatt vannak, ez nem lehet kifogás, hogy nem tudják odahozni
a gyermeket, az a nagy helyzet, hogy változott a világ, nagyon trendi lett Győrbe
járatni a gyermeket.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el a beszámoló elfogadásáról.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
162/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szóbeli
kiegészítésekkel a KKÁMK 2010/2011-es tanév pedagógiai munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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6. EGYEBEK
A. RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS AJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A rendezési terv módosításával kapcsolatosan a Beszerzési Szabályzatunknak
megfelelően kértünk be három árajánlatot, amelyek meg is érkeztek. Közben érkezett
egy levél a Lang-Szolg Kft-től, melyben jelzik, hogy nem tudnak részt venni azon a
pályázaton, amin szerettek volna, ezért nem tartanak igényt a rendezési terv
„gyorsított” módosítására. Ezzel egy új helyzet állt fel, mert a Demo-Alcu Kft.
továbbra is szeretné, ha módosulna a rendezési terv, ezért ismét árajánlatot kérünk be,
de most csak a Demo-Alcu Kft. rendezési terv módosítási kérelmében foglaltakra.
A 6/2011. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozatunkat módosítani kell úgy, hogy
csak a Demo-Alcu Kft. kérelmét támogatjuk.
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
163/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 6/2011. (I. 26.) számú
képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja és
támogatja a Tét, külterület 083/1 hrsz.-ú ingatlan gazdasági-ipari övezetté
történő átminősítését. A Demo Alcu Kft. kérelmének megfelelően az ezzel járó
rendezési tervmódosítás kezdeményezéséhez is hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármester urat,
hogy árajánlatokat kérjen be a rendezési terv módosításához szükséges tervezői
díjakra vonatkozóan, valamint a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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B. JÁTSZÓTÉR ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Tájékoztatás képen nyomtattam ki néhány általam készíttet képet a nagydorogi
játszótérről, ami most épült 7 172 777 Ft-ért. Úgy gondolom ezek a képek
gondolatébresztők, hogy ezt lehet csinálni 7 millió forintból.
A héten leültem az anyukákkal és Dóra Vilmos úrral, az anyukák ragaszkodnak az Ő
személyéhez. Több árajánlat bekérőt kiküldtünk, de senki nem reagált rá. Úgy
gondolom, tovább nem lehet húzni ezt az ügyet, az anyukáknak jó a Dóra Vilmos,
akkor nekünk is jó! Felkértem, hogy tervezze meg a játszóteret. Biztos, hogy idén nem
tudunk egy teljesen komplett játszóteret kivitelezni, de majd jövőre folytatjuk! A
vállalkozóinkat is meg fogjuk kérdezni, hogy ki tudná esetleg valamilyen formában
támogatni a játszótérépítést.
Ez a cél megmozgatta az egész települést, ennek nagyon örülök. Első körben úgy néz
ki, hogy szeptemberben lesz játszótér! Tervezési díjat nem számol fel a tervező úr,
természetesen a kivitelezés során társadalmi munka lehetséges.

C. KÖZVILÁGÍTÁS ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Már több alkalommal tárgyaltuk ezt a témát is, vannak a településen nagyon sötét
helyek, szintén kértünk be árajánlatokat. 7 lámpatestről van szó, de olyan magas
árajánlatok érkeztek, amivel úgy gondolom nem tud a képviselő-testület a jelenlegi
anyagi helyzetben mit kezdeni. Ezért keressük a további lehetséges megoldásokat.

D. A NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Borkai Zsolt Győr város polgármesterétől kaptam egy levelet, melyben figyelmeztet a
Társulási Tanács azon határozatára, hogy 2011. július 31-ig fizetési kötelezettségünk
van a GYŐR-SZOL Zrt. felé.
Elolvastam a levelet és az fogalmazódott meg bennem, hogy „ezt mégis hogy
gondolják”?
A kistérségi polgármesterekkel, jegyzőkkel egyeztettünk a mai napon a panzióba,
onnan jöttem ide a testületi ülésre, őket még otthagytam, nem tudom mire jutnak a
végén. Nagyon sok álláspont ütközik az a baj, hogy van aki azt mondta, hogy őt nem
érdekli kifizeti az önrészt, de sajnos Tét nem tudja olyan könnyen kifizetni a 21 millió
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forintot. Van, aki abszolút nem akar fizetni, és még számos elképzelés van ezzel az
üggyel kapcsolatban. Egy biztos, hogy le kell ülni a GYŐR-SZOL Zrt. vezetőivel,
csak azt nem tudom, hogy településként üljünk le tárgyalni, vagy, mint kistérség, nem
tudom, melyik lenne a jobb megoldás.
Az biztos, hogy fizetési kötelezettségünk van a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulással szemben, azt az Alapító Okiratot minden polgármester aláírta, minden
képviselő-testület elfogadott és abban nem 10 % szerepel, ezek tények!
Bizonyos pontok miatt ezeket az összegeket be kellett volna tervezni a saját
költségvetésünkbe is, de ez ne történt meg. Akkor megvezették az önkormányzatokat.
Nem tudom mi történik akkor, ha egy önkormányzat azt mondja, hogy
megtévesztettek, egy éven belül vagyunk még, lehet bírósági pert indítani, de akkor az
egész 9 milliárdos projekt bedől! Abba belegondolni sem szabad, mi lenne akkor, ha a
végén az önkormányzatnak nem ad igazat a bíróság és mégis megbukott a projekt. Az
is tény, hogy a GYŐR-SZOL Zrt.-vel semmilyen jogviszonyunk nincs!
Elkezdődött az a folyamat, hogy sorra szólítja fel a GYŐR-SZOL Zrt. az
önkormányzatokat, hogy fizetési kötelezettségük van, a vállalt önrészt kérik, hogy
fizessük meg. Az első lépés az-az, hogy nem kell a 30 %-ot befizetnünk, ez is már egy
jó és kedvező lépés.
Az is egy lehetséges megoldás, hogy engedményezéses módon mindenki befizeti a
pénzt, de akkor mindenki részesedik a Nagytérségi hulladékgazdálkodási Társulásban,
és mindenki tulajdont szerez, ami után majd részesedést kapunk. Tét esetébe az azt
jelenti, hogy a mostani tulajdonunk kb. hatszorosa lenne.
A mi tárgyalási alapunk mindenképen az, hogy a megnyert pályázatainkat tudjuk
befejezni, és majd utána fizetünk, mert 21 920 004 forintot, nem tud az önkormányzat
ebben az évben és a jövő évben sem kifizetni.
Amikor elindult ez a projekt, miért nem szólt valaki az önkormányzatoknak, hogy be
kell fizetni az önrészt? Nem, önkényesen az önkormányzatok feje fölött felvették a
hitelt, ami azóta is ott lóg a fejünk fölött!

E.

KKÁMK FELÚJÍTÁSI MUNKÁIRÓL TÁJÉKOZTATÓ.

Boros Zoltán képviselő:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mindenki számára ismert lapos tető
felújítás pályázatunk nem nyert, az első körben, de a második körben még lehet
esélyünk, addig is beázik a tornaterem! A tornatermet augusztus 27-ig be kell foltozni,
hogy ne ázzunk be! Kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy helyi
vállalkozóval hadd csináltassam meg a tetőt. Anyagi ráfordítás is kell, mert az anyagot
meg kell venni, de a munkát ingyen elvégzik. Erre szeretnék kérni felhatalmazást,
természetesen a legminimálisabb összegből ki szeretném én is hozni.
A másik, amiben szintén a képviselő-testület segítségét kérem, hogy az óvodaudvar
állapota nem megfelelő, a munkálatok után el kellene rendezni az óvodaudvart is. A
vezető óvónő irányításával már helyben megoldották a kollegáim, amit ők el tudtak
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végezni, de az esővíz elvezetés nincs megoldva. Az önkormányzati dolgozók
segítségével szeretnénk betonozni egy esővíz lefolyót.
20 170 eft lett az óvoda kivitelezése, ott maradt pénz, mert 21 millió forintot szavazott
meg annak idején a képviselő-testület az egész kivitelezésre. A fennmaradt összeg
terhére szeretném elvégeztetni mind két munkát.
Nem tudok pontos összeget mondani, de mindenhol csak a legszükségesebb dolgokat
szeretnénk elvégezni, a legolcsóbb módon. Az óvoda udvart mindenképpen be kell
fejezni, mert jön az ÁNTSZ és a Gyámhivatal ellenőrizni és ha nem találják rendben,
akkor nagy baj lesz!
Dr. Kukorelli László polgármester:
A helyi alkalmazottakkal nem lesz gond, mert nekik én vagyok a főnökük, oda fogom
irányítani őket, csak valami összeg mégis kéne, hogy mennyibe kerülnének ezek a
munkálatok. Szeretnék kérni a következő testületi ülésre egy hozzávetőleges számot!
Augusztus közepén úgy is találkozunk, akkor ráérünk még ebben a témában dönteni!
Más:
Az iskolabővítés pályázattal kapcsolatosan kaptak képviselő-társaim egy előterjesztést,
mely ügyben nem kell most dönteni, majd az augusztusi testületi ülésen döntünk. A
műszaki ellenőrt az iskola pályázatnál mindenképpen az önkormányzatnak kell
megpályáztatni, eddig öt nevet jelöltünk meg az előterjesztésben, kérem adjanak
javaslatot, hogy kinek küldjük még ki az ajánlattételi felhívást.
A kiviteli tervek elkészítésénél egy cég van megjelölve, az a cég, aki tervezte az egész
iskolát. Két hét múlva elég lesz ebben a témában dönteni, csak tájékoztatásként
osztottuk ki ezt az anyag és várunk neveket képviselő-társaimtól!
Boros Zoltán képviselő:
Rendben, a költségvetést az augusztusi rendkívüli ülésre beterjesztem.
Nem értem, hogy miért az önkormányzatnak kell a műszaki ellenőri feladatokra
közbeszerzési eljárást kiírni? Van egy projektmenedzsmentünk, nem az ő feladatuk a
közbeszerzések kiírása?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, van egy projektmenedzsmentünk, de én mondtam nekik, hogy minden egyes
lépésről kérem tájékoztatni a képviselő-testületet, szeretném, ha mindig mindegyikünk
képbe lenne, hogy éppen hol áll a projekt.
Boros Zoltán képviselő:
A kiviteli tervek pályáztatása, az biztos, hogy a projektmenedzsment feladata!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Lehet, de most minden tájékoztatásként lett kiosztva, hogy képbe legyünk!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Szerintem ez így jó, igenis legyünk folyamatosan tájékoztatva, hogy mi zajlik éppen!
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Csete Béláné helyi téti lakos kér és kap szót:
Kerti nyesedéket égettünk a párommal egyik nap a kertben és egy jóakaró bejelentett
minket, kijöttek az ügyintézők és eljárás indult ellenünk. Már a közmeghallgatáson is
kértem, hogy módosítsák ezt a rendeletet! Nagyon kevés az-az idő, mikor lehet égetni!
A feljelentő meg jó lenne, ha a családjával foglalkozna! A másik kérdésem az, hogy a
Fő utcai lakók magasabb kommunális adót fizetnek? Mert ő előlük elviszik a kerti
hulladékot az önkormányzat dolgozói! Mert akkor amit nem tudtam elégetni, azt akkor
idetolom az egyik Fő utcai lakos elé, előlük úgyis elviszik az önkormányzat emberei!
Örömmel hallom, hogy a katolikus temetőben rövidesen kivágásra kerülnek a fák. A
piacnak is örülök, mert eddig senki nem foglalkozott a piaccal, legalább most lesz
gazdája!
Czigler Sándorné helyi lakos kér és kap szót:
Azt szeretném kérdezni, hogy a Zrínyi utcában parkol több kamion, tartálykocsi is,
nagyon balesetveszélyesek, mert nem lehet tőlük belátni az utat. Sok kisgyermek ott
biciklizik, és ne várjuk meg, hogy baleset legyen!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Megvizsgáljuk mit tudunk tenni ebben az ügyben, de sajnos a „Zöld Kommandó” sem
járt eredménnyel korábban.
Hegedüsné Sopf Beáta képviselő:
Vitessük el a tartálykocsit!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Az nagyon sokba kerülne az önkormányzatnak, de meglátjuk mit tudunk tenni, ha
kiderül kié a tartálykocsi.
Zsolnai Ferenc képviselő:
A múlt testületi ülésen leszavaztuk a Kisalföld extra szám megjelenését, de kérem
képviselő-társaimat gondoljuk meg újra! Kérem a polgármester urat, hogy keressen
meg vállalkozókat, hogy hátha támogatnák a megjelenését.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Az a 60 eFt most sok az önkormányzatnak! A civil szervezetekkel jövő héten leülünk
beszélni, és akkor ott megbeszéljük ezt a témát.
Rendes Róbertné képviselő:
Mennyi az augusztus havi tiszteletdíjuk a képviselőknek?
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető:
Nem tudom, a járulékokkal együtt mennyi?
Boros Zoltán képviselő:
Amikor felállt az új képviselő-testület, akkor senki nem kérdezte meg, a költségvetés
tervezésekor, hogy lemondunk e továbbra is a tiszteletdíjunk feléről, hanem már úgy
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volt betervezve, a költségvetésbe! Én ezért, mivel nem lettem akkor megkérdezve,
biztos, hogy nem mondok le, mert az úgy illet volna, hogy legalább megkérdeznek
minket!
Dr. Kukorelli László polgármester:
A képviselői tiszteletdíjakról szóló rendeletet behoztuk képviselő-testületi ülésre, és
akkor született egy határozat, hogy hatályában fenntartjuk a rendeletet.
Ackermann László képviselő:
Minden képviselő bedob 10 eFt-ot és akkor megvan az újság!
Rendes Róbertné képviselő:
Én benne vagyok! A Jövőház előtt borzalmas világ van, kérem, hogy tegyük rendbe,
vagy szólítsuk fel a tulajdonost, de ő úgysem fogja rendbe tenni, ezért oldjuk meg mi
önkormányzat.
A Polgárőrség keresett meg, hogy saját pénzükből tankolják az autót, nem lehetne-e
megküldeni nekik a támogatást. Továbbá kérik minden téti lakosnak a segítségét, mert
van egy bankszámlájuk, ahova várják a támogatásokat. A polgárőrség vezetőjének
lehetne egy olyan telefonja, ami benn van az önkormányzati flottába, és akkor a
kapcsolattartás is könnyebb lenne.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, azt már intézzük.
Rendes Róbertné képviselő:
Tájékoztatást szeretnék kérni a segélycsomag osztásról, mert nagyon rossz
visszhangok jönnek vissza hozzám. Sokan azt mondják, hogy a Rendesné miatt nem
kapott csomagot, mert azt mondtam itt testületi ülésen, hogy tényleg csak azok
kapjanak, akik rászorultak, a nagycsaládosok és a kis nyugdíjasok. Azt is mondtam,
hogy mindenki vigye magával a jövedelmet igazoló szelvényeket és akkor azt kérjék el
az emberektől, hogy tényleg csak az kapjon, aki rászorult, de a városba már az megy,
hogy azért nem kaptak segélycsomagot, mert a Rendesné nem engedte! Kérem, ezt is
tisztázzuk!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Tavaly ősszel és most is az Élelmiszer Alapítvány jóvoltából kaptunk
élelmiszertámogatást, csak ősszel huszonegy raklapnyi élelmiszert kaptunk, most négy
raklapnyit. Nem is lettünk volna kötelesek erre pályázni, mégis sikerült és igaz, hogy
kevesebbet kaptunk, de sikerült.
Boros Zoltán képviselő:
Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli!
Baranyai Zoltánné képviselő:
A kistérség alkalmazottai segítettek a csomag osztásában, ugyanannyi csomag lett,
mint ősszel, csak kisebb csomagok lettek. Volt olyan, aki meglátta a csomagot, és nem
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vitte el, mert ennyit nem visz el! 880 adag, 3 kilós csomagot osztottunk ki és igen,
mindenkitől elkértük a jövedelemigazolásokat. De ez az osztás mindig egy támadási
felület!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 19 25 perckor bezárom.
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