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TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.
175-29/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 10. 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, Rendes Róbertné,
Zsolnai Ferenc képviselők

Távol vannak:
Meghívottként jelen van: Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető
Langné Balázs Ilona KKÁMK Művelődési ház vezető
Páli János közbeszerzési tanácsadó
Horváth Magdolna

Tanácskozási joggal vesz részt:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Dr. Radics Lilla aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Nagy Tünde
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, a kedves
megjelenteket, civilszervezet 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:
186/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusztus 10.-ei ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
2. Az új települési képviselő beiktatása és eskütétele
3. A 083/1 hrsz-ú terület átminősítése és a rendezési terv módosításának
megtárgyalása
4. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét
városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez
kapcsolódó beszerzési ajánlati felhívás elfogadása és az elfogadott beszerzési
ajánlati felhívás megküldése az érintetteknek
5. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét
városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez
kapcsolódó közbeszerzési ajánlati felhívás megtárgyalása
6. A KKÁMK épületeinek állagmegóvásának megtárgyalása
7. 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. Az új települési képviselő beiktatása és eskütétele
Előadó:

Dr. Kukorelli László polgármester
Németh Lászlóné HVB elnök

3. A 083/1 hrsz-ú terület átminősítése és a rendezési terv módosításának
megtárgyalása
Előadó:

Dr. Kukorelli László polgármester
Papp László építésügyi főtanácsos

4. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét
városi
intézményegységeiben
NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.”
számú
projekthez kapcsolódó beszerzési ajánlati felhívás elfogadása és az elfogadott
beszerzési ajánlati felhívás megküldése az érintetteknek
Előadó:

Dr. Kukorelli László polgármester

5. Az „Oktatási –nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét
városi
intézményegységeiben
NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.”
számú
projekthez kapcsolódó közbeszerzési ajánlati felhívás megtárgyalása
Előadó:

Dr. Kukorelli László polgármester

6. A KKÁMK épületeinek állagmegóvásának megtárgyalása
Előadó:

Boros Zoltán KKÁMK Igazgató

7. Egyebek.

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

Dr. Kukorelli László polgármester:
A 2011. július 27-ei nyilvános ülésünkön született határozatokról szeretném
tájékoztatni a jelenlévőket, ismertetném, hogy a határozatokkal kapcsolatban milyen
intézkedéseket tettünk.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2011. (VII. 27.) Képviselőtestületi határozatában egyetértett azzal, hogy a Vásártér elnevezésű területet a Nagy
Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni Cégnek (8440 Herend, Vadvirág utca 27.
képviseli: Nagy János) bérbe adja 2011. augusztus 1-jétől azzal, hogy azon piacot
üzemeltessen.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2011. (VII. 27.) Képviselőtestületi határozatában 1 200 eft, azaz egymillió kétszázezer forint plusz áfa/év
összegben állapította 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.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 159/2011. (VII. 27.) Képviselő-testületi
határozatában felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel módosítsa a Bérleti Szerződést, továbbá felhatalmazza a
módosított bérleti szerződés aláírására és végrehajtására.
A bérleti szerződésben az elhangzott módosításokat beépítettük, a bérlővel a bérleti
szerződés aláírásra került.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. (VII. 27.) Képviselő-testületi
határozatában módosította a 6/2011. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozatát az
alábbiak szerint:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adta 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 felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármester urat, hogy
árajánlatokat kérjen be a rendezési terv módosításához szükséges tervezői díjakra
vonatkozóan, valamint a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Bekértük az árajánlatokat, a mai képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
További kérdés hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
187/2011. (VIII. 10.) számú Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról szóló szóbeli beszámolót.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az önkormányzati törvény előírja, hogy a zárt ülésen hozott határozatok közül azokat,
amely nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek nem hozhatók nyilvánosságra,
nyilvános testületi ülésen ismertetni kell. Ilyen módon a képviselő-testület döntésének
megfelelően ismertetném, hogy milyen kitüntető címeket adományozott a képviselő
testület az elmúlt zárt ülésen.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
4 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
185/2011. (VII. 29.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 2011-es évben
dr. Kapuy Miksa, volt téti körzeti orvos posztumusz díszpolgári címet kapjon.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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169/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Év Vállalkozója
címet adományoz Fehér Zoltán 9100 Tét, Dr. Kapuy Miksa u. 5. szám alatti
lakos, helyi vállalkozónak.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
4 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
170/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Év Vállalkozója
címet adományoz Fülep Gábor 9100 Tét, Szabadság u. 9. szám alatti lakos,
helyi vállalkozónak.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
171/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Év
Köztisztviselője címet adományoz Mód Lászlóné 9100 Tét, Hunyadi u. 4. szám
alatti lakos, okmányirodai ügyintézőnek.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
172/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Év
Közalkalmazottja címet adományoz Kiss Andrásné 9124 Gyömöre, Martinovics
u. 15. szám alatti lakos, volt iskolatitkárnak.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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173/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Pro-Urbe díjat
adományoz a Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületnek.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
176/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Közösségi
Munkáért díjat adományoz Balassa Dezsőné 9100 Tét, Fő u. 131. szám alatti
lakosnak.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
177/2011. (VII. 27.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-es évben Közösségi
Munkáért díjat adományoz Kiss Lászlóné (9100 Tét, Pázmándi u. 31.) szám
alatti lakosnak.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő:
2011. augusztus 27.

2. AZ ÚJ TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ BEIKTATÁSA ÉS ESKÜTÉTELE

Dr. Kukorelli László polgármester:
2011. augusztus 1-jén érkezett hozzám egy levél, melyet fel is olvasnék.
„Én, Hegedüsné Sopf Beáta (személyes adatai) 9100 Tét, Gyömörei u. 15. szám alatti
lakos a mai nappal személyes okok miatt a települési önkormányzati képviselői
tisztségemről lemondok.”
Az Ötv.-ből egyértelműen kiderül, hogy települési képviselő amennyiben lemond
települési mandátumáról, azt nem vonhatja vissza, ha írásban lemond, azt végképp
nem vonhatja vissza. Tehát ennek megfelelően, ezután elkezdődött az ekkor szükséges
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eljárás és itt át is adnám a szó a HVB elnökének, hogy ismertesse mi történt azóta,
illetve az okmányok és az eskü letétele után iktassuk be a soron következő képviselőt.
Németh Lászlóné HVB elnök:
Tét Város Helyi Választási Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal a következő
döntést hozta:
HVB 1/2011. (VIII. 04.) számú határozata:
A helyi választási bizottság megállapítja, hogy Hegedüsné Sopf Beáta a 2010. október
3. napján megtartott önkormányzati választáson független jelöltként megszerzett
települési képviselői mandátumáról írásban 2011. július 29. napjával lemondott.
Lemondólevele a Polgármesteri Hivatalhoz 2011. augusztus 1. napjával érkezett, ezért
megbízatása e nappal szűnt meg.
A HVB a megüresedett képviselői mandátumot a Tét Város egyéni listáján legtöbb
szavazatot (502 db) elért jelölt Horváth Magdolna független jelölt részére rendeli
kiadni.
Horváth Magdolna a szükséges nyilatkozatokat megtette.
Kérem megbízólevelének átvételére és az eskü letételére, majd az esküokmány
aláírására.
( Horváth Magdolna leteszi az esküt, és elfoglalja helyét a képviselő-testületben.)
Dr. Kukorelli László polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testületi létszám hét főre emelkedett. Innentől hét
fővel folytatjuk tovább a munkát.
Az HVB 1/2011. (VIII. 04.) számú határozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. A 083/1 HRSZ-Ú TERÜLET ÁTMINŐSÍTÉSE ÉS A RENDEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Dr. Kukorelli László polgármester:
Sokadik nekifutásra, de úgy néz ki talán utoljára, a rendezési terv módosítással
kapcsolatban megkérném Papp László ügyintézőt tartsa meg az előterjesztését
amelynek lényege igazából arra kell, hogy korlátozódjon, hogy a négy árajánlattevő
társaság közül kinek az ajánlatát fogadjuk el és kivel kötünk megállapodást a
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rendezése tervünk módosítására. Mindenki számára ismert, hogy a Demo-Alku Kft.
szeretne telephelyet létesíteni a szennyvíztisztító mellett és ehhez a rendezési tervünket
módosítani kell, hiszen a terület átminősítése csak ezután kezdődhet meg. A
különböző pályázatok miatt nem áll módjukban megvárni a város rendezési tervének
módosítását, ami úgyszintén szükséges lesz a következő évben. El is kezdtük már a
lakossági egyeztetéseket. A beérkezett lakossági egyeztetéseket folyamatosan
dolgozzuk fel, de ez egy hosszadalmas folyamat, ezért szükséges az, hogy itt most
soron kívül módosítsuk a meglévő rendezési tervünket, a 083/1hrsz-ú területnek az
átminősítése érdekében.
Papp László építésügyi főtanácsos:
Köszöntöm a képviselő-testületet és a megjelent kedves vendégeket. Polgármester Úr
tulajdonképpen a bevezetőjében elmondott mindent, kivételt képeznek a számok.
Akkor, amikor az útépítők visszavonták az igényüket, hogy a területüket átminősítsük,
akkor maradt egyedül a Demo-Alku Kft. területe. Igaz, hogy a korábban árajánlattevők megbontva adták az árajánlataikat, de vannak olyan munkarészek, amelyek
átfedéssel voltak a két területnél, ezért ismételten kértünk egy egységes szöveggel
egységes kiírással a szennyvíz melletti területre. Be is érkezett időben a négy
vállalkozótól az árajánlat, nevesítem őket: a Menedzser Kft, aki a korábbi rendezési
terveket is készítette, áfás összeget mondok mindenhol 585.000,-Ft-ra adta az
árajánlatát, Palentán Kft. 770.000,-Ft-ra, Regioplán Kft. 1.400.000,-Ft-ra, valamint a
Érháló Kft. 790.000,-Ft-ra. Mondhatni elég nagy szórások, maga a kiírás egységes
volt, mindenki ugyanarra az üzleti tartalomra adta be a pályázatát. Itt esetleg az lehet a
különbség, hogy a Menedzser Kft. aki a korábban készítette erre a területre a rendezési
tervet, ő valamennyivel itthon van ezen a részen, illetve maga az irodája nem tart el
akkora hátteret, mint a többi pályázó. Mindegyik árajánlat egyforma műszaki
tartalommal volt. Szükséges a tisztelt képviselő-testület döntése, hogy ki legyen a
befutó. Meg szeretném jegyezni, hogy amelyik pályázó árajánlatát elfogadjuk, ki kell
kötni, hogy semmilyen plusz igény nem merülhet fel, kivételt képez az, amikor
szakhatóságot kell megkeresni, például olyan dolog merül fel, hogy régészeti feltárást
kérnek, mert ez eléggé megemeli a költségeket. Ezeket nem tudjuk kivédeni, de egyéb
költségeket igen, mint például postaköltség.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eddig is azt az elvet követtük minden ilyen
megbízásnál, és pontosan azért is kértünk be négy darab árajánlatot, hogy megfelelő
képünk legyen a környéken és az ország másik felében tevékenykedő társaságok
mennyiért is vállalnák nálunk ezt a munkát. Az a javaslatot tenném és a testületi tagok
véleményét is kérem ezek után, hogy a legolcsóbbat fogadjuk el. Ez jó az
önkormányzatnak és a vállalkozónak egyaránt és talán hatékonyabban elkészül a
munka.
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Papp László építésügyi főtanácsos:
A munkának az elkészítése mindegyik esetben hat hónapot vesz igénybe. Bármelyik
vállalkozó esetében, tehát a törvény által meghatározott idő hat hónap. Árajánlatukban
mindegyik a 97-es törvényre hivatkozott és ezeket az időpontokat betartják.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Alapvetően annyi volt a gondja a Demo-Alku Kft-nek, hogy hiába adtuk mi egy
határozatot miszerint hozzájárulunk a rendezési tervmódosításhoz, amíg nem indul el a
rendezési terv módosítása, addig ő nem tudja benyújtani a pályázatot.
Ha nincs más hozzászólás, akkor határozati javaslatként előterjesztem, hogy
Menedzser-Mérnök Kft-vel kössünk megállapodást a rendezési terv módosítására, az
árajánlatban szereplő összegben, azzal a kitétellel, hogy e fölötti költséget csak is
kizárólag szakhatóság előzetes hatástanulmányának előírása esetén számolhat fel.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem kézfeltartással szavazzanak.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
188/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a
Menedzser-Mérnök Kft. ajánlatát fogadja el, az árajánlatban szereplő összeggel.
Egyben felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy kösse meg
velük a megállapodást a rendezési terv módosítására, az árajánlatban szereplő
összeg erejéig, azzal a kitétellel, hogy e fölötti költséget kizárólag szakhatóság
előzetes hatástanulmányának előírása esetén számolhat fel.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
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4.

AZ
„OKTATÁSI
–NEVELÉSI
KÖRNYEZET
MEGÚJÍTÁSA A KISFALUDY KÁROLY ÁMK TÉT VÁROSI
INTÉZMÉNYEGYSÉGEIBEN NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” SZÁMÚ
PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSI AJÁNLATI FELHÍVÁS
ELFOGADÁSA ÉS AZ ELFOGADOTT BESZERZÉSI AJÁNLATI
FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSE AZ ÉRINTETTEKNEK

Dr. Kukorelli László polgármester:
Következő napirendi pontunk az iskolának és az óvodának a bővítése, és az ezzel
kapcsolatos beszerzési eljárás kiírásának az elfogadása, illetve az érintettek értesítése,
továbbá a projekthez szintén kapcsolódó közbeszerzési ajánlati felhívásnak az
elfogadása. Köszöntöm a projekt-menedzsment képviseletében Páli János urat, ők
nagyon sok mindent megcsinálnak, előkészítenek, azonban egy dolgot nem tehetnek
meg helyettünk, nem dönthetnek. Nekünk kell a döntést meghozni, hogy mikor, kinek
és mit, milyen tartalommal küldünk ki. Átadnám a szót, hogy mondjon egy pár
gondolatot, mind a beszerzési folyamatról, mind a közbeszerzésről.
Páli János a HHP ügyvezetője:
Tisztelettel köszöntök mindenkit! Két eljárásról beszélünk, kezdeném az egyszerűbbel.
A támogatást nyújtó szervezet, illetve a támogatási szerződés szabályozza, hogy
bizonyos nagyságrendű beszerzéseket milyen módon kell lefolytatni a támogatásban
részesülő kedvezményezettnek. Azt mondja a támogatási szerződés, hogy ennél az
eljárásnál a nettó 500.000,-Ft felett és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében egyszerűsített közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami azt
jelenti, hogy három ajánlattevő részére kell kiküldeni az ajánlattételi felhívást és a
beérkezett pályázatokat kell elbírálni és ez alapján kell megkötni a szerződést. Ilyen
esetben a műszaki ellenőr kiválasztására egyszerűsített beszerzési eljárás lenne,
amelynek dokumentumát kolléganőm elkészítette, ami tulajdonképpen egy ajánlattételi
felhívásból és egy dokumentációból áll, nem ismerem kik szerepelnek a listán,
természetesen ebben az esetben a testületi tagoknak van lehetősége, hogy ezt a listát
szűkítsék vagy bővítsék saját hatáskörükben és belátásuk alapján. Amit szeretnék
kihangsúlyozni, hogy ez az eljárás nem a közbeszerzési törvény alapján zajlik, hanem
a testületi keretek között fog lezajlódni. Mást hozzáfűzni nem kívánok.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Úgy gondolom, akkor erről dönteni kell, mert ez egy önálló napirend. Az ezt megelőző
testületi ülésen ezeket a dokumentációkat számadatok nélkül, tehát dátumok nélkül,
odaadtam a testületi tagoknak, hogy legyen idő áttanulmányozni. Ha most el tudjuk
fogadni ezzel a tartalommal, akkor a holnapi nap kiküldésre is kerülhetne. Ilyen
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módon végig számoltuk, hogy milyen határidőkkel és benyújtási pontokkal történne az
eljárásnak a lebonyolítása, illetve a listánkat öt főre bővítettük. Plusz javaslatot én nem
kaptam az elmúlt időben. Sajnos nem is tudtuk bővíteni a továbbiakban, voltak ugyan
elképzeléseink, meg is kerestük a szakértelemmel bíró potenciális műszaki ellenőrt, de
nem vállalta, és már előre megmondta, hogy ki sem kell neki küldeni az ajánlati
felhívást, úgysem fogja benyújtani. Így most megkíméltem magunkat attól, hogy hiába
van hat-hét ember esetlegesen, ha kettőről tudom, hogy nem fog ajánlatot beadni akkor
elég csak ötöt kiküldeni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van e kérdés,
hozzászólás.
Rendes Róbertné képviselő:
Máig kaptunk lehetőséget arra, ha találunk még kft-ket. Én fölhívtam Füredi Zsolt
építészmérnököt és ő ajánlott kettő kft.-t. Nagyon szeretném, ha a képviselő-testület
biztosítaná a lehetőséget. Az egyik a Tali-Immo Kft., a másik a Techni-Tonn Kft.
Beszéltem az ügyvezető urakkal, ha van rá lehetőség, küldjük ki nekik is.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Van rá lehetőség, akkor a lista hét főre bővül innentől.
Boros Zoltán képviselő:
Csak a felmerült két céggel kapcsolatban kérdezném, hol a székhelyük?
Rendes Róbertné képviselő:
Az egyiknek Győrben, a Frigyes laktanyában, a másik, pedig budapesti, de van itt a
listán veszprémi is.
Boros Zoltán képviselő:
Köszönöm ennyi.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen. Ezzel a fontos kiegészítéssel a képviselő-testület az ajánlati
felhívást el tudja fogadni, akkor először csak az ajánlat-tételi felhívást, kérem,
kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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189/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Oktatási –nevelési környezet
megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben
NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projektben az ajánlattételi felhívást a
mellékelt tartalommal és a kiegészíttet határnapokkal az építési, műszaki
ellenőri feladatok elvégzésére elfogadja.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Köszönöm szépen egyhangú szavazati aránnyal az ajánlati felhívás szövegét
elfogadtuk. Én külön nem szavaztatnám meg a listát, úgy gondolom, hogy az itt most
szóban elhangzott kiegészített két Kft-vel együtt, és természetesen a már kiküldött
többivel együtt egyetértünk, akkor azt is kézfeltartással jelezzük.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
190/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy Károly ÁMK Tét
városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016. számú projekt
tárgyában az elfogadott ajánlattételi felhívást (lsd. 167/2011.(VIII.10.)sz.
Kt.hat.) kiküldi műszaki ellenőrzési tevékenység elvégzésére az alábbi
cégeknek, illetőleg személyeknek:
1.

WESTBER
Mérnöki
Iroda,
9030 Győr, Kenderáztató u. 10.

Lencse

2.

ALG Tervező és Szolgáltató
9023 Győr, Szabolcska u. 3.

Bt.,

Zoltán
Áder László

3. VeszprémBer Zrt., 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.
4. Mezősi Károly 9023 Győr, Corvin u. 4.
5. Szabó Tibor 9100 Tét, Fő u. 90.
6. TALI-IMMO KFT. 9025 Győr, Simor tér 21.
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ügyvezető,
ügyvezető,

7. Techni-Tonn Kft. 1082 Budapest, Baross u. 82.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester.
Köszönöm szépen, egyhangú 7 szavazattal eldöntöttük, hogy már 5 meglévő és a két
szóbelileg kiegészített cégnek fogjuk az ajánlattételi felhívást kiküldeni a holnapi nap
folyamán.

5.

AZ
„OKTATÁSI
–NEVELÉSI
KÖRNYEZET
MEGÚJÍTÁSA A KISFALUDY KÁROLY ÁMK TÉT VÁROSI
INTÉZMÉNYEGYSÉGEIBEN NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” SZÁMÚ
PROJEKTHEZ
KAPCSOLÓDÓ
KÖZBESZERZÉSI
AJÁNLATI
FELHÍVÁS MEGTÁRGYALÁSA

Dr. Kukorelli László polgármester.
Akkor folytassuk a közbeszerzési eljárási részét, átadom a szót ismét Páli Jánosnak.
Páli János a HHP ügyvezetője:
A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a kedvezményezett rendelkezzen
engedélyes tervekkel. Annak érdekében, hogy a kivitelezési munka tartható legyen a
vonatkozó jogszabály szerint kiviteli tervekkel kell rendelkeznie a
kedvezményezetteknek, az engedélyes tervvel bíró önkormányzatnak. A közbeszerzési
törvény adta lehetőséggel élve ez esetben a kiviteli tervet készítő vállalkozó
kiválasztásával lehetősége van a testületnek arra, hogy az úgynevezett tárgyalásos
közbeszerzési eljárás folytasson, azon hivatkozással, hogy az engedélyes tervvel
rendelkező kedvezményezett felkeresi egy ajánlattételi felhívással az engedélyes tervet
készítő vállalkozót, aki az ő birtokában lévő szerzői jogra való hivatkozással
gyakorlatilag tovább kívánja tervezni a létesítményt kiviteli terv szinten. A
közbeszerzési törvény szerint, abban az esetben, ha a szerzői jogról nem kíván
lemondani, illetve nem mondatható le, akkor egyetlen egy ajánlat-tevőnek kerül
kiküldésre az ajánlat, ő a tervet készítő vállalkozó.
Összegezve: A kiviteli terv készítésére vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívása, a szerzői jogok miatt csak a Radiáns Kft. részére kerül megküldésre,
tárgyalás alapja a vállalási ár (becsült érték előzetes árajánlat alapján nettó 11 millió
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Ft). Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt is úgy tudom, hogy megkapta
a testület.
Dr. Kukorelli László polgámester:
Köszönöm szépen. Én hozzám nem érkezett olyan jelzés, hogy lemondott volna a
szerzői jogról a tervező. Mint hallottuk lemondatni nem lehet, arra végképp nincs
pénze az önkormányzatnak, hogy kivásárolja a szerzői jogot és utána szabad tulajdona
legyen a terv. Majd egyszer az lesz, csak akkor már állni fog az épület. Akkor már
nem lehet terveztetni. Ez egy nagyon furcsa helyzet, de meg kell érteni, hogy bárki, aki
előállít egy produktumot a magyar jogszabályok szerint, rendelkezik is vele. Legyen
ez egy könyv, hangfelvétel vagy legyen ez bármely dolog, amely ebbe a kategóriába
tartozik, mint ez a terv is, amely mindaddig a tervező tulajdona, amíg nem kerül
kifizetésre. Bárkinek hozzászólása ehhez az ügyhöz?
Rendes Róbertné képviselő:
Akkor ez azt jelenti, hogy az eljárásban csak is ő és egy személyben csak vesz részt?
Boros Zoltán képviselő:
Vagy megvásároljuk a szerzői jogi védelme alatt álló tervet.
Rendes Róbertné képviselő:
Úgy megpályáztathatjuk, hogy a pályázat nyertese megvásárolja a terveket, majd
kivitelezi a kiviteli terveket az alapján? Ez csak egy kérdés.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezt nem tudom, ezt meg kellene kérdezni, hogy van e mód arra. Én csak azért
kérdeztem volna, meg mert lehet, hogy máskor majd más helyzetben is beleszaladunk
ilyenbe ennyit hadd tudjunk már meg. Ameddig ő nem mond le a szerzői jogáról
módunkban áll-e úgy meghirdetni ezt az egész kivitelezést, hogy valaki ezt
kivásárolja, vagy neki ehhez kell a hozzájárulása.
Páli János HHP ügyvezető:
Ehhez előbb meg kellene szerezni a szerzői jogot.
Rendes Róbertné képviselő:
Akkor nem is gondolkodunk tovább.
Boros Zoltán képviselő:
Ezt már egyszer végigpörgettük egy régebbi testületi ülésen.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Ez egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás, ha ő mond egy árat, ami nekünk nem jó
akkor kezdhetjük előröl az egészet, illetve folytathatjuk elölről.
Boros Zoltán képviselő:
Egy tárgyalás során felvetődött a tulajdonjog megvételének a lehetősége. A vállalkozó
elmondta, hogy amit eddig fizettünk, annak legalább a dupláját kérné a megvásárlás
során. Mert a szerzői jog most lehetőséget ad neki arra, hogy a következőben elsőként
ő legyen az újabb munka elvégzője.
Páli János HHP ügyvezető:
Elnézést, még egy javaslatom hadd legyen, tekintettel arra, hogy a támogatási
szerződés aláírásra került és szűkös a megvalósításának a határideje. A legfontosabb
az, hogy augusztus 29-én lesz az ajánlatok benyújtásának a határideje, ez egy hétfői
nap és mi ennek a hétnek a végén pénteken szeretnénk az eljárásból kihirdetni az
eredményt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 29-éig beérkezett ajánlatokat formai
szempont alapján áttekintjük, értékeljük és a szükséges hiánypótlást kiírjuk. Az
eljárásban a tárgyalást szeretnénk pénteken tíz órakor megtartani. Lehetőség van-e
arra, hogy a péntek 10 órai tárgyalásban megszülessen a döntés?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Lehetőségnek, lehetőség de akkor az egy rendkívüli testületi ülés lesz. Amikor mi a
Nórával beszéltük az ütemezését ezeknek beszerzéseknek akkor felmerült az, hogy egy
rendes testületi ülésünk lenne szerdán, így ha minden össze tud állni és szerdán,
augusztus 31-én tudjuk ezt a tárgyalást lefolytatni, akkor szerda este már döntés
születik ez ügyben. Akkor már szerződni lehet pénteken vagy csütörtökön.
Páli János HHP ügyvezető:
A jogszabályban megadott határidőt ki kell várni.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen persze, a tíz napos határidőt, de ez az időpont még kedvezőbb. Akkor úgy is ott
összeülünk majd és akkor nem kell egy héten kétszer ülést tartanunk. Akkor pontosan
augusztus 31-én délután négy órakor.
Páli János HHP ügyvezető:
Délelőtt lefolytatjuk a tárgyalást, a testület részéről valakinek részt kell rajta venni,
akkor délután már tudjuk tájékoztatni önöket. Akkor én köszönöm!
17

Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezekkel a kiegészítésekkel, ha az ajánlati felhívást el tudjuk fogadni, akkor kérem
kézfeltartással jelezzék.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
191/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az „Oktatási –
nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi
intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projekthez
kapcsolódó beszerzési ajánlati felhívás elfogadása projekt megvalósításának
érdekében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során ajánlattételi felhívás a
Radiáns Kft.-nek kerüljön kiküldésre, a dokumentációban található
időpontokkal és teljesítési határidőkkel.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

6.

A
KKÁMK
MEGTÁRGYALÁSA

ÉPÜLETEINEK

ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK

Dr. Kukorelli László polgármester:
Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk róla, hogy valamit kell csinálnunk a
sportcsarnokkal, mert beázik és több napos eső esetén tovább romlik a helyezet nem
beszélve arról, hogy balesetveszélyes. A tereprendezést is folytatni kellene az óvoda
udvarán, annál is inkább, mert az új oldalszárnyunkat meg kellene óvni. Majd
húszmillió forintból készült el az óvoda új épületszárnya, nem engedhetjük meg, hogy
alámossa a víz azért, mert az esővíz elvezetés nincs kellőképp megoldva. Az igazgató
úr annak idején kapott egy megbízatást, hogy próbálja megsaccoltatni valakivel az
anyagköltségeket. Az ajánlatot meglepően kevésnek találtam, ha tényleg meglehet
ennyiből csinálni, akkor mihamarabb el kell végezni a munkát, ha jól emlékszem ez
egy minimális összeg 14.100,-Ft.
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Ami esetlegesen nagyobb fejtörést okoz számunkra: az udvarnak a tereprendezése. A
terveknek megfelelően, a fejünkben lévő terveknek megfelelően és a gyámhivatal
vizsgálata után elodázhatatlan az a kérdés, hogy a bölcsödének önálló udvarának kell
lenni. Önálló játszóhelyet kell biztosítani. Nem keveredhetnek az óvodás korúakkal a
bölcsődés korúak. A bölcsődénél eléggé komoly szabályok vannak. Egyharmadán
betonnak kell lenni, talán, hogy kismotorozhassanak, meg van szabva, hogy, mennyi
résznek kell fedettnek lenni. Elméletileg minden kiságynak ki kellene férni, hogy a
szabadban lévő alvást is lehessen biztosítani. Félelmetes előírások vannak. Ezekhez az
előírásokhoz kell alkalmazkodnunk. Ezen felül meg kell oldanunk azt, hogy a
csapadék megfelelően el tudjon folyni.
A tegnapi nap fejtörést okozott számunkra, hogy egy hatalmas fedlappal ellátott akna
van, amelyen van két nyílás, de onnét se víz, ki se be nem folyik. Azt sem tudjuk, hogy
egyáltalán mire készült ez a szerkezet. A feladat az lenne, hogy az összes lefolyó
csapadékvizet elvezetni az épülettől, mert felázik. És egy gyűjtőrendszerbe
összegyűjteni, esetleg ebből öntözni. A probléma itt kezdődött, amit megkaptak a
képviselő-társak az egy nagyon karcsúra szabott számítás. Majd újabb probléma
merült fel, hogy ki fogja ezt megcsinálni. Sajnos az egyetlen kőműves önkormányzati
dolgozó egészségi problémája végett ezt nem tudja elvégezni. A rendelkezésünkre álló
betonkeverő kicsi kapacitású és nagyon hosszadalmas folyamat lenne, mire a
betonozás elkészülne és az egyéb munkák, mint a csövezés is bonyolult. Tegnap az
igazgató úrral megkerestük Nagy Mihályt, aki csinálta az épületet, hogy a munka a
tervnek megfelelően időben el is készüljön, és ő ma adott be egy árajánlatot. Van egy
kis földkitermelés, feltöltés, betonaljzatot kell csinálni, beton acélhálót kell letenni,
térburkolatot még ez is egy nagy összeg. Teherhordó falat kell készíteni, mert ha lesz
előtetőre pénz akkor már megfeleljünk a bölcsis szabványnak. Amiben lehet,
gondolkodjunk előre, ne utólag kelljen megcsinálni. Voltak olyan munkálatok az új
szárnynál is, amit nem kellett volna elvégezni, pl. nem kellett volna oda lépcső.
Mindig olcsón akarunk mindent megcsinálni és rájövünk, hogy ez volt a drága. Most
megpróbálunk előre menni. Lépcsőkorlátot kell elhelyezni a közösségi térnél, már úgy
készült az akadálymentesítő feljáró, hogy kifordítható, kiemelhető legyen, pontosan
azért, hogy egy óvodai műsornál ne essen onnan le senki és lehessen ott közlekedni.
Ott is van egy ilyen korlátrész és a felszíni elvezető is kell a vizeknek kb. 26 métert
kell csövezni is. Anyagköltség: 546.000,-Ft, melyre jön még díjköltség, mely áfástól
1.138.726,-Ft. Ez baráti ár, nagyon alacsonyra van véve a költségvetésünk, pénzünk
tehát nincs rá. Innentől kezdve nem tudom, mit csináljunk. Úgy gondolom, hogy a
sportcsarnok rendbetétele nem lehet kérdés, arról gondolom majd szavazhatunk is.
Úgyis külön kell róluk határozatot hozni, hogy hozzájárulunk, hogy ez a munka
megrendelésre és elvégzésre kerüljön az iskola részéről. A költségvetési fedezete sem
probléma 14.000,-Ft-nak úgy gondolom. Azt meg tudjuk oldani. Itt a másik a nagyobb
tétel. Jelenleg van egy balesetveszélyes félkész udvarunk, gyermeket oda nem lehet
engedni, még felnőttet is csak nagyon nagy körültekintéssel.
Boros Zoltán képviselő:
A tornatermi részt két tekercs, nem a hagyományos értelemben vett kátránypapírral
meg lehet oldani. Összesen húsz négyzetméter kellene, ami a foltozási fejezetet
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megoldja. Ez a tornaterem egész tetőrészének a rendbetételét nem oldja meg,
előfordulhat, hogy a mozgás miatt átszakad a régebbi kátránypapír is. Mentesítés
címén ebből az összegből egyelőre megoldható a tető sorsa.
Az óvoda udvarán nem tudjuk, miért van az akna. Ma ötödmagammal ismételten, az
épületben mindenhol engedtünk vizet, de az aknához nem érkezett sehonnan sem víz.
Mint a polgármester úr elmondta az egyik aknát tudjuk, az meg lesz oldva. A
másiknak egyszerűen képtelenség utána nézni. Tóth Gézát, az egykori építésvezetőt
nem tudtam elérni, aki meg tudná mondani, hogy mire is készült annak idején ez az
akna. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy lefolyón keresztül sehonnan sem érkezik víz
ehhez az aknához. Esővíz szintén nem érkezik bele. Az óvoda egész értelemben ilyen,
mert itt a glóbusz elvezető, annak ott az aknája, szóval totál káosz ami ott van. Majd,
ha az óvoda-korszerűsítés meglesz, talán majd azt is rendben tudjuk tenni. Sajnos nem
tudtam ebben az ügyben továbblépni.
Dr. Kukorelli László polgármester:
A vastagsága pont olyan, hogy akár lehetett volna régen szennyvízcsatorna is, aztán
mikor átépítettek kiváltották.
Boros Zoltán képviselő:
Lehetséges ez a variáció. Nagy Mihály úr is ott volt, ismételten áttekintettük és
hajszálnyit a tegnapi dologhoz képest változtatott. Beszéltünk az előírásokról, ennek az
udvarnak az egyharmadának szilárd burkolatúnak kell lenni. Hadd verje ki a gyerek a
fogát, ha elesik…Fűben nem verné. Dühítő előírások ezek. Nem keresztbe tudná
megcsinálni a szilárd burkolatot, hanem a régi óvodaszárnytól indulva, ahol négy és fél
méteren a nagy akna van, és akkor még maradna a másfél méteren a gyepes rész, mert
ha nem így csinálja megint olyan lejtések jönnek be ami meg nem megfelelő. Itt
vannak megint előírások, szabályok, hogy hány fokos lejtés lehet. A lényeg az, hogy
erre adta be az ajánlatát a felkért szakember.
A polgármester úr elmondta, volt sok esőnk, lehet látni egyértelműen, hogy megy be a
tetőről lezúduló víz az új épület alá. Ezt nem lehet hagyni, mert még egy év és itt
billenik meg és ott billenik meg. A vállalkozó ajánlata baráti ár az igaz, de ennyire én
sem számítottam. Meglévő lépcsőkhöz, küszöbökhöz kell a szintezést megcsinálni. A
nehezebb helyzet a bölcsőde udvar lesz, ha a másik elmarad nem olyan nagy baj,
rendbe tesszük, elplanírozzuk, majd megcsináljuk egy következőbe. De itt nem lehet
ezt megtenni, mert sok az előírás, ellenőrzés is jön. Másik dolog, hogy a vizet onnét a
két bezárt udvarról ki kell hozni. Mégpedig a gyógyszertári kert irányába és akkor ott
egy víztározó akna épül. Szabályos, engedélyezett, esővízgyűjtő, tároló. Semmi gondot
nem okoz. Azt, hogy az esővíz elvezetése milyen formában valósuljon meg, ez még a
jövő kérdése. Ha zárt csőrendszeren gondolkodunk nagyon valószínű lesz a dugulás,
ez viszont az olcsóbbik verzió. A folyókaépítés rácsos felszínnel az a drágábbik verzió,
viszont tisztítható. Délelőtt tárgyaltam a Nagy Mihállyal megnéztük újra a terepet, árat
még nem mondott, hát igen kérem, ezt mindenképpen meg kellene csinálni.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, annál is inkább mert, ha most nem csináltatjuk meg, jövőre kezdődik az egész
előröl. Ilyenkor jön a klasszikus kérdés, hogy megoldató-e a költségvetésünkből?
Menyhártné Pölöskei Elenonóra pénzügyi vezető:
Minden testületi tag tudja, hogy folyószámla-hitelből gazdálkodunk, ennek a terhére
tudjuk csak megoldani.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Ezt a dolgot most kell megoldani, míg be van zárva az épület, mert ha szeptemberben
visszajönnek a gyerekek annak már üzemelni, kell. Azért is kaptunk dorgálást, hogy az
óvoda udvaron voltak a bölcsődések, igaz elkülönítve de ez sem volt jó.

Dr. Kukorelli László polgármester 10 perc szünetet rendel el.

Menyhártné Pölöskei Elenonóra pénzügyi vezető:
Polgármester úr ezt meg kell oldani. Költségvetést kell módosítani, megkeressük
honnét vegyünk el.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Nekem lenne egy javaslatom. Nagyjából mindenkinek emlékezetes a költségvetésünk
úgy is féléves beszámoló jön és féléves beszámoló kapcsán, úgyis változtak bizonyos
tételek. Szerencsére plusz bevételekhez jutottuk, sajnos plusz kiadásokhoz is. Ez is egy
ilyen plusz kiadás, így is, úgy is módosítani kell. Amely irodai felszerelések tervben
voltak és beszerzésük a féléves tervben szerepelt azt értelemszerűen nem szerezzük be.
Így tudunk a költségvetésből átcsoportosítani.
Véleményem szerint szavazzunk arról, hogy Nagy Mihállyal végeztessük el a munkát.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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192/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy megállapodást kössön Nagy
Mihállyal, a Téti Építő KTSZ ügyvezetőjével, hogy a telefonon tett árajánlatban
meghatározott 550 eFt+ áfa összeg ellenében a bölcsőde udvarban szükséges
munkálatokat 2011. augusztus 27-ig elvégezze.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -

7. EGYEBEK

Dr. Kukorelli László polgármester:
Hadd osszak ki minden képviselőnek egy-egy zsebkalauzt, melyet 6 hónapja
rendeltünk meg. Ebből a Tourinform irodába is eljutattunk néhányat, hogy az
érdeklődők Tét városát jobban megismerhessék és idelátogatásuk alkalmával tisztában
legyenek a látnivalókkal, szálláshelyekkel, egyebekkel.
Az információs táblákat, amelyeket pályázaton nyertünk Szentkúton már felállítottuk,
a Kisfaludy Panzió előtt még csak a keret áll. Reméljük ezek a táblák nagyban
segítenek a helyismeretben az ide látogató turistáknak.

A. KISALFÖLD EXTRA SZÁM MEGTÁRGYALÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Van egy jó hírem és egy rossz:
A jó hír sikerül kiadni a Kisalföld extra számot, a rossz az, hogy újra kell szavazni
azoknál a civil szervezeteknél, akiknek áprilisban támogatást adtunk és ezt is majd
korrigálni, kell a költségvetési rendeletünkben. Múlt héten kedden, amikor
megbeszélést folytattunk a városnap kapcsán megemlítettük az ott megjelent
szerveteknek, hogy van egy ilyen lehetőség és akkor nem az önkormányzatot
népszerűsítenénk ebben a számban, hanem a civil szervezeteket.
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Nyerges Csaba főszerkesztő úr rábólintott, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés
ilyen még nem volt. Örültek neki, hogy újszerű lesz és csak a civilekről szól az a két
oldal. Augusztus 25-ét mondták, hogy megfog jelenni a szám, esetleg ha valami
történne, akkor előtte hétfőn vagy kedden jelenik meg ez szám. Hatvan forint lesz és
nem hatvanöt, ennyiben jó a helyzet. A lapból 1500 példányt tudunk rendelni, mert
elég szép számban került felajánlásra összeg. Abban az esetben, ha mindet el akarjuk
költeni, akkor többet is tudunk venni, mint 1500. Ha jó az összeadás akkor 105.000,-Ft
gyűlt össze. Arról döntünk, hogy nem is kell ennyi, vagy arról döntünk majd, hogy az
egészet vásárlásra költjük. Reméljük, hogy a Kisalföld nyomtat töredékszámot is.
Előfizetők megkapják azt a rendes számot, amit megkapnának, és kapnak egy olyat,
amelynek címoldala és az egyik belső oldala csak Tétről fog szólni. Az előfizetőkön
túl a többi példányt, ahányat megvásároltunk, aki nem előfizetője a Kisalföldnek az is
megkapja az extra számot. Ennek a pénztechnikai lebonyolítása úgy valósulhatna meg,
hogy a civil szervezetek, akik pénzösszeget ajánlottak fel a lap megjelenésére nekik a
támogatást megítélő határozatukat kell módosítani, ennyivel kevesebb támogatást
kapnak, ennyivel kevesebb támogatásról kell elszámolniuk. Ezt átvezetjük a
költségvetési rendeletünkön. Azon civil szervezetek esetében, akik ezt a felajánlást
tették a megállapodást is, amiben az elszámolás és egyéb szabályokat leültettük, azt is
módosítani kell. Tehát újra alá kell írni új tartalommal a támogatási szerződést. Akkor
ilyen módon mégiscsak megjelenhet ez a szám és az önkormányzatnak nem kerül
költségébe. Mi rendeljük meg, mi kapjuk a számlát, mi fizetjük ki, csak nem adtuk ki
pénzt.
Kérem szavazzunk a támogatási összegek módosításáról. Szlottáné Streja Ilka
Katalinéktól 10.000,-Ft felajánlás érkezett, őket nem támogattuk, így esetükben nincs
mit módosítani.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
193/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 87 eFt-tal támogatja az „Együtt
Egymásért” Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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194/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 210 eFt-tal támogatja a Téti Kézilabda
Sport Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
195/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 32 eFt-tal támogatja a Magyar
Vöröskereszt Téti Szervezete működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
196/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 570 eFt-tal támogatja a Téti Ifjúsági
Fúvószenekar Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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197/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 140 eFt-tal támogatja a Téti
Hajnalcsillag Dalkör Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
198/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 560 eFt-tal támogatja Tét Város
Tűzoltó Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
199/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 140 eFt-tal támogatja „Csillagfény”
Téti Majorette Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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200/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 87 eFt-tal támogatja az „Életet az
Éveknek” Téti Nyugdíjas Klub működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
201/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 80 eFt-tal támogatja a Téti
Hagyományőrző Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
202/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 195 eFt-tal támogatja Téti Polgárőr
Egyesület működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
203/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 27 eFt-tal támogatja a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Téti Csoportja működését.
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A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
204/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 570 eFt-tal támogatja a Téti Sokoró
F.C. működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
205/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2011. (IV. 28.) Kt. határozatot
módosítja: 2011. évi költségvetés terhére 37 eFt-tal támogatja a Karsay Sándor
Alapítvány működését.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

Dr. Kukorelli László polgármester:
Felhatalmazást kérek a Kisalföld lapkiadóval való tárgyalásra, kérem szavazzunk.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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206/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli
László polgármestert a Kisalföld szerkesztőségével való tárgyalásra az extra téti
lap kiadásához.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: értelem szerint

B.

JÁTSZÓTÉR ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester:
A Dóra Vilmos urat felkértem, hogy tervezze meg a játszóteret, ezt meg is tette,
mutatom a tervet. 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 játszótér építését.
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.
Kérek felhatalmazást arra, hogy tárgyaljak a tervezővel és a korábban megszavazott
összeg erejéig megrendeljenek egy vagy több játékot.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
207/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli
László polgármestert, hogy Dóra Vilmos tervezővel tárgyalásokat folytasson és
játékokat rendeljen meg a korábban megállapított összeg erejéig.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kukorelli László polgármester
értelem szerint
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C.

FOGÁSZATI ÜGYELET MEGTÁRGYALÁSA.

Dr. Kukorelli László polgármester:
Tájékoztatás képen szeretném a képviselő-testülettel közölni a fogászati ügyeletről
egy-két információt. Megoldottuk, mert határozatban felszólítottak minket, hogy meg
kell oldani. Itt van az első számla, 36 000 Ft, ami a 2011-es év július hónapjára
vonatkozik. Amit tudunk, július 5-én, 6-án, 9-én, 25-én kettő páciens és 26-án egy
beteg jelent meg a rendelőben. Ez hat kezelés, 36 000 Ft. Ezt csak azért mondom,
hogy 6 000 Ft durván egy kezelés, és továbbra is kérek mindenkit, hogy elsősorban a
helyi fogorvosunkat keressük meg első körben és ha ő nem elérhető, csak akkor
menjen be Győrbe az ügyeletre!

D.

MOTOROS FESZTIVÁL SZERECSENY, 2011.

Dr. Kukorelli László polgármester:
A másik információ, hogy senki ne ijedjen meg, augusztus 13-án szombaton a
Szerecsenyi Motoros fesztivál keretében motoros felvonulás lesz, a felvonulás Tétet is
érinti, ismertetném a téti útvonalat.
Beérkeznek a városba a Gyömörei út felől, tovább haladnak a Rákóczi utcán, majd a
Szabadság utcán, Kisfaludy utcán, Fő utcán és végül a Győri úton Tét-Szentkút felé
elhagyják a települést. Fél 4-kor kezdődik a település és negyed 5-re állapították meg a
végét.

E.

PÉNZÜGYI
TAGVÁLTOZÁS.

ÉS

SZOCIÁLIS

BIZOTTSÁGBAN

Dr. Kukorelli László polgármester:
Képviselő Asszony lemondásának eredménye képen új tagot kell választanunk két
bizottságban is a Pénzügyi – és a Szociális Bizottságba. A függelékben kell átjavítani
az SZMSZ-ünkben a névsort. Kérdésem, hogy most döntsünk vagy a következő
képviselő-testületi ülésen. Megürült két bizottsági hely, lehet javasolni bárkit, engem
és az alpolgármester urat természetesen nem, mert kizár minket a törvény.
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Zsolnai Ferenc képviselő:
Véleményem szerint automatikusan lépjen az előző képviselő asszony helyére az új
képviselő asszony.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen a javaslatot, akkor felteszem Képviselő Asszonynak a kérdést, hogy
elfogadja e a jelölést?
Horváth Magdolna képviselő:
Igen, elfogadom.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Akkor arról is nyilatkozni kell, hogy személyi kérdésről van szó és hozzájárul e a nyílt
tárgyaláshoz?
Horváth Magdolna képviselő:
Igen.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Akkor ezek után kell a képviselő-testületnek dönteni arról, hogy a Pénzügyi Bizottság
és a Szociális bizottság tagjának Horváth Magdolna képviselő asszonyt megválasztja.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
208/2011. (VIII. 10.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság tagjának választja Horváth Magdolna képviselő asszonyt.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kukorelli László polgármester
Horváth Magdolna képviselő
értelem szerint
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Még egy ügyben szeretnék tájékoztatást adni, megköszönték az ott lakók, hogy eltűnt a
tartálykocsi a Kisfaludy u. és a Szabadság u. kereszteződéséből. Az igazsághoz az
hozzá tartozik, hogy nem a mi érdemünk, de örülünk, hogy eltűnt.

Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 18 00 perckor bezárom.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Ackermann László
képviselő

Baranyai Zoltánné
képviselő
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