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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, a kedves
megjelenteket, az ülésünket megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége
biztosított, 7 fő jelen van.
Telefonon hívtuk össze a képviselő-testületet, az ügy sürgősségére való tekintettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést kell tartanunk, az SZMSZ-ünk erre lehetőséget biztosít. A Gyógyítóház projektzárásáról van szó. Mindannyian jelen voltunk a Kistérségi
Tanács ülésen, mindenki számára ismert a probléma, azt kell megoldanunk.
Két napirendi pontot javaslok elfogadásra az első a Kistérségi Gyógyító-házzal kapcsolatos probléma megtárgyalása, a második a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz
való csatlakozásról döntés.
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a jövő héten lenne a soros rendes
képviselő-testületi ülésünk, de jelenleg az önkormányzatnál nincs más olyan ügy,
kivéve ezt a mai két napirendi pontot, amit sürgősen kellene tárgyalni. Igazgató Úrtól
kérdezem, hogy a tantárgyfelosztás elmaradt részét tárgyalhatjuk október 12-e
környékén?
Boros Zoltán képviselő:
Igen, nem lesz probléma ebből.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm, akkor úgy néz ki, hogy jövő héten nem lesz képviselő-testületi ülés, hanem
október 12-én ülünk össze.
Kérdezem, kíván e valaki az elmondottak tükrében a napirendi pontokon módosítani,
esetleg új napirendi pontot felvetetni, amennyiben nem, szavazást rendelek el a napirendi pontok elfogadásáról.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
221/2011. (IX. 23.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 23-i ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1.
Kistérségi Gyógyító-házzal kapcsolatos probléma megtárgyalása.
2.
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról
döntés.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: -
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Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Kistérségi Gyógyító-házzal kapcsolatos probléma megtárgyalása.
Előadó:
Dr. Kukorelli László polgármester
2. Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntés.
Előadó:
Dr. Kukorelli László polgármester

1. KISTÉRSÉGI GYÓGYÍTÓ-HÁZZAL KAPCSOLATOS PROBLÉMA MEGTÁRGYALÁSA.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Nem először merül fel probléma a Kistérségi Gyógyító-házzal kapcsolatban, sok
esetben tárgyaltuk már a témát, minden képviselő-társam jelen volt a Kistérségi
Tanácsülésen, ezért tudjuk, hogy ott milyen döntés született, sajnos a probléma nem
oldódott meg!
Az a helyzet áll fenn, hogy szeptember 30-án projektzárás lesz, addigra az összes
tartozást ki kell egyenlíteni, mi vagyunk a Kft.-ben a többségi tulajdonosok, tehát
nekünk az elsődleges érdekünk megoldani ezt a helyzetet, mert nekünk kellene
visszafizetni sikertelen projekt esetében a már felhasznált kb. 600 millió forintot.
A projekt lezárásához szükséges eszközbeszerzések, készpénzbeli önereje, melynek a
Kft. számláján rendelkezésre kell állni ahhoz, hogy az OTP hitelhez hozzáférjen,
illetve a kifizetési kérelem benyújtásra kerülhessen, az alábbiak:
- informatikai hardver,
469 036 Ft
- informatikai szoftver
382 633 Ft
- orvosi gép, -műszer
4 747 368 Ft
Összesen
5 599 037 Ft.
Ez az-az a minimális összeg, ami ahhoz kell, hogy lezárjuk a projektet. Amennyiben
ez az összeg nem áll rendelkezésre, akkor a Gyógyítóház ügyvezető igazgatója
Wawrzsák Zsolt jelzi az ESZA felé, hogy nem tudja teljesíteni a szerződéseket és nem
tudja lezárni a projektet, azaz sikertelen a projekt és Tét fizethet vissza kb. 600 millió
Ft-ot.
Augusztusban fordult felénk a Kistérségi Gyógyító-ház ügyvezető igazgatója és a
projektmenedzser, hogy pénz kellene, 8 millió forint, de már akkor mondtam, hogy
nincs az önkormányzatnak 8 millió forintja! Ezután elindult az a folyamat, melynek
mindenki tudja a végeredményét, és az hogy milyen döntés született a kistérségben,
ezzel már nem tudunk mit kezdeni, de sajnos akkor is Tét a többségi tulajdonos, és
valahogy meg kell oldani a problémát!
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Elsősorban mindenképpen megoldást kell találni erre a problémára, és utána
természetesen kivizsgáljuk azt, hogy ki miatt és miért jutottunk ide, ahova jutottunk, ki
a felelős ezért, de ha a projekt bedől, akkor utána bedől az önkormányzatunk is!
A pénzügyi vezetőnket megkértem, hogy állítsa össze azt a táblázatot, amit
kiosztottunk Önöknek, mindenki láthatja, hogy hogyan áll most az önkormányzat,
milyen kötelezettségeink vannak ebben az évben, milyen kintlévőségeink vannak és
melyek azok a várható bevételek, amelyek megérkeznek az önkormányzathoz.
A kintlévőségeket nem számoltuk bele ebbe a számításba, mert vagy bejön az a pénz
vagy nem, az nem biztos, hogy mind beérkezik. Valamennyi természetesen befizetésre
kerül, de ezt előre nem tudjuk kalkulálni.
8 millió forint körüli összeg visszajön az INO beruházásból, de azt sem tudjuk, hogy
mikor. Abban is nagyon bízok, hogy a visszakérhető iparűzési adót nem fogják a
vállalkozók visszakérni. Abban az esetben, ha visszakérik, akkor tárgyalásokat
folytatok velük. A legrosszabb verzió az, hogy 40 millió forintos folyószámlahitellel
zárjuk az évet, de véleményem szerint 33 millió forintos folyószámlahitellel fogunk
zárni. Egyik sem jó, de úgy gondolom, hogy még mindig jobb, mint 600 millió forintot
visszafizetni.
A táblázat a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.
Lehet mondani, hogy ez a beterjesztett javaslat, mely szerint adjunk a Gyógyítóháznak még kb. 8 millió forintot veszélyezteti az önkormányzatunk működését, de ha
követelnék rajtunk a 600 millió forintot, akkor abszolút nem működne az
önkormányzatunk, hanem kirakhatnánk a csődeljárás táblát a település tábláira.
A projektzárás után az összes irat bekerül a Polgármesteri Hivatalba, javaslom a
képviselő-testületnek, hogy alakítsunk egy vizsgáló bizottságot, mely bizottság
tüzetesen megvizsgálja a történteket. Meg kell vizsgálni, hogy a projekt befejezéséhez
miért kellett további anyagi eszközöket biztosítanunk.
Azt azért nem értem, hogy ez hogyan történhetett meg a Gyógyító-háznál, mert végig
mindenki arról beszélt, hogy semmi probléma, a projekt szépen halad, semmi gond
nincs. Kérdés, hozzászólás?
Baranyai Zoltánné képviselő:
Az elénk beterjesztett anyagot áttanulmányoztam, tényleg borotva élen fogunk
táncolni, de sajnos most nincs jobb megoldás, azt kell tennünk, hogy odaadjuk azt a
kb. 6 millió forintot, még mindig jobb, mint hogy fizessünk vissza 600 milliót!
Zsolnai Ferenc képviselő:
Egyet értek az előttem szólóval, sajnos ezt most meg kell lépnünk, mert tényleg csak
rosszabb lenne, ha nem tudnánk befejezni a projektet. Azt szeretném kérdezni, hogy
mennyi a folyószámlahitelnek a havi kamatköltsége?
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető:
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A kamat 9,6 %-os, én is javaslom a képviselő-testületnek ezt a megoldást, hogy
kölcsönözzünk a Járóbeteg Központnak 6 millió forintot, igazából 8 milliót kértek, de
azt semmiképpen nem tudjuk megadni. 5,8 millió forintnál teljes mértékben
kihasználjuk a folyószámlahitel keretünket.
Boros Zoltán képviselő:
Azt tudom, hogy szeptember 15-ig kell befizetni az adót, mennyi érkezett be eddig?
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető:
Azt még nem gyűjtettem ki a kolleganőkkel, mert azt majd csak a hónap végére tudjuk
megmondani, mert csak a szeptember 13-áig befolyt összegeket látjuk jelenleg.
Boros Zoltán képviselő:
Igen, gondolom, hogy azt még nem lehet látni, de azt szeretném mondani, hogy ha
legalább 70-80 %-a befolyik az adónak, az egy jó dolog lenne, továbbá javaslom az
adóbehajtást!
Jobb megoldást én sem látok, mint azt amit megkaptunk az előterjesztésben. Be kell
fejezni ezt a projektet még ekkora rizikó mellett is!
Én is azt kérdezem, hogy hol volt eddig a projektmenedzser asszony, hol volt eddig
Hermann Judit a projektmenedzser? Miért nem jelezte az önkormányzatnak, ezeket a
problémákat? Azt mondom, hogy igen ki kell vizsgálni ki mulasztott, ki hibázott, hogy
ebbe a helyzetbe kerültünk és kemény anyagi felelősségre vonás szükséges! Városunk
működési kockázatával jár ez a kölcsön, de sajnos meg kell tennünk, mert kimondom,
kényszerhelyzetben vagyunk!
Ackermann László képviselő:
Soha nem gondoltam volna, hogy az évekkel ezelőtti derűre, mert nagyon boldogok
voltunk, hogy nyert a pályázatunk és ilyen nehéz lesz a végén a helyzet, hogy
kérdéses, hogy egyáltalán be tudjuk e fejezni a projektet.
Engem ami rettentően felbosszantott az-az volt, ahogy a Kistérségi Tanácsülésen
közönyösek voltak a polgármesterek, holott ők is beléptek ebbe a projektbe! Az egész
tanácsülésen az volt, hogy érdektelen volt az egész, alig volt határozatképes a
Kistérségi Tanácsülés. Azt hittem, hogy a Kistérségben összetartás van, nem
széthúzás! Elmentünk képviselő társaimmal arra az ülésre, de úgy gondolom megalázó
volt és semmi értelme nem volt az egésznek! A pénzügyi lehetőségek is ismertetve
lettek, de mégsem segítettek.
Az biztos, hogy a Gyógyító-ház projektet le kell zárni, mindenképen, mert sokkal
nagyobb bajba leszünk akkor, ha nem tudunk projektet zárni. Úgy szokták mondani és
sajnos mi is ebben a helyzetben vagyunk, hogy a két rossz közül a kevésbé rosszabbat
kell választanunk. Bízok benne, hogy az önkormányzat kintlévőségeiből még folyik be
pénz. Arra szeretném kérni képviselő társaimat és a jelenlévőket, hogy ami most itt
elhangzik ne rossz szájízzel menjen ki a lakosság felé, mert annak nem lenne értelme,
ne induljon a Gyógyító-ház ellenszenvvel az emberek részéről.
Horváth Magdolna képviselő:
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Annak idején, mikor először volt a Házasságkötő teremben tájékoztatás a Gyógyítóházról akkor én ott voltam, mint téti lakos, nagyon örültem annak, hogy egy ekkora
beruházás valósul meg Téten, de nekem már akkor is furcsa volt, hogy kistérségi
szinten beszélünk a dologról és az egész kistérségből két polgármester volt jelen. Már
akkor megkérdeztem, hogy miért nincs itt a többi polgármester, miért nem támogatják
a projektet, mert ugye hallhattuk a tanácsülésen, azt mondták, hogy őket
belekényszeríttették ebbe a projektbe. Bárcsak ne lett volna igazam már akkor, mert
azt megtapasztalhattuk, hogy a kistérség nagyon Tét ellenes! Ez mindig is így volt és
sajnos úgy látom nem sokat változott az évek folyamán! Ez amúgy érthetetlen a
számomra, hát nem lesz jobb az összes kistérségi településnek, hogy nem kell Győrben
hónapokat várni egy vizsgálatra, csak átjönnek Tétre és máris bármilyen vizsgálatot
elvégeznek? Nem tudom, nem értem.
Közülünk, aki itt azt meri mondani, hogy ne tegyük bele a 6 millió forintot, az igen
bátor ember, mert egyszerűen itt mi most nem mondhatjuk azt, vállalnunk kell ezt a
felelősséget, kényszerhelyzetben vagyunk, de ez van!
Igen vizsgáljuk ki az egész projektet, de előre megmondom és ki merem mondani,
hogy nem fogunk olyan pénzt találni, amit nem megfelelő helyre könyveltek volna le,
vagy nem megfelelő helyre költöttek volna! A kistérségi polgármesterek már a projekt
indításakor megmondták, hogy csinálja Tét, mert ők csak a létszám miatt kellettek!
Megmondták, hogy a labda vissza fog ütni és itt van tessék! Az a bosszantó, hogy
szinte úgy érzem, hogy zsarolnak minket, add oda mert különben ez és az lesz, ez
nekem nem tetszik! Úgy érzem az egész projektmenedzsment arra utazott végig, hogy
úgyis Tét a többségi tulajdonos, úgyis segít a végén. Nagyon nem jó helyzetben
vagyunk, de már nem lehet mit tenni! Azt mondom tanuljunk ezekből a hibákból és
amíg az iskola pályázatot át nem veszi a menedzsment addig mindent inkább százszor
nézzünk meg, nehogy ott is baj legyen!
A hírek szerint, lehet, hogy 2013-ban átveszi az állam az egészségügyi intézményeket,
de sajnos van egy olyan érzésem, hogy a Gyógyító-ház üzemeltetésébe jövőre
belebukunk, nem szeretnék vészmadár lenni, de nagyon ezt érzem!
Rendes Róbertné képviselő (hangfelvétel alapján szó szerint):
Először megköszönöm Polgármester Úrnak azt a lehetőséget, hogy annyi kérelem után
végre gondoltak a téti képviselő testület tagjaira is és meghívtak minket a kistérségi
Tanácsülésre. A régi testületből hárman vagyunk itt, ha a többiek nem tudnák
hányszor kértem én Szakács Krisztián urat mindig amikor beszámolt a képviselőtestületnek az éves munkájukról, hogy miután Tét a kistérség központja, lehetőséget
kapjunk arra, meghívót kapjunk, hogy részt vehessünk ezeken az üléseken. Ez
elhangzott, mindig az volt rá a válasz, hogy meghívó nem megy külön senkinek, meg
lehet nézni a honlapon. Én ezt külön köszönöm Polgármester Úrnak, bár előbb
lehettünk volna ott, akkor talán nem lenne ez, vagy nem lenne rossz ennyire a helyzet.
A másik, hogy azon a tanácsülésen, mint régi képviselő, aki nagyvonalakban ismeri a
projektet, mégis iszonyú hülyének éreztem magamat, én nem beszélek más nevében.
Mondták a polgármesterek, hogy hol vannak a régi képviselők, miért nem tudott erről
a régi képviselő–testület? Bármennyire is hihetetlen, de az ott elhangzott dolgok a régi
képviselő-testület előtt sem voltak ismertek!
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Végignéztem a jegyzőkönyveket, kivágtuk azokat a részeket, ahol egyáltalán a
Gyógyítóház projektről bármilyen szó esett. Mindenhol az van, hogy milyen szép és
milyen nagy lesz ez a beruházás és nem normális az-az ember, aki ezt futni engedi az 1
milliárdot, én akkor is elmondtam, hogy ez megint egy olyan beruházás, ami a pénzt
viszi, tehát ez nem olyan beruházás, hogy pénzt hoz, hanem csak a pénzt viszi,
gondolok itt az iparűzési adó bevételre. Tehát voltak olyan hangok is, akik a
kétségeiket fejezték ki, csak hát nem értek oda a hangok, ahova kellett volna! Nagyon
nagy volt az optimizmus, hú de jó lesz ez nekünk, mert „állam bácsi” mindig fogja
támogatni és olyan dolgok azért megfogalmazódtak amiket a polgármesterek mondtak
a Tanácsülésen, amiket már megfogalmaztak régebben is! Ahogy a Magda is mondta,
hogy az meglepett minket a Tanácsülésen, hogy csak hét polgármester jött el a
Tanácsülésre, vajon miért, azért, mert a többi már megmondta az elején, és már akkor
megfogalmazták a kétségeiket, amikor a létszámhoz kellett összetoborozni a csapatot,
hogy lépj be igen, csatlakozz hozzánk, mert nekünk kell a 15 ezer fős létszám!
Nekem volt szerencsém Polgármester Urat helyettesíteni egy közgyűlésen egy
beszámoló alkalmából, ahol szintén elhangzott, elmondták a polgármesterek, hogy
igen, ők 3 millióig vállalták a felelősséget, tovább nem, onnantól Tét városa
következik és ezt nem 2011-ben mondták, 2009 óta ezt mondják! Csak ezek az
aggályok és ezek a vélemények nem jutottak el az akkori képviselő-testület elé!
Akinek kellett volna, gondolom a kistérség akkori elnöke és a mi régi polgármesterünk
ezeket az aggályokat, nem juttatta el hozzánk, és nem mondta el nekünk, csak tálalta,
hogy „jaj de jó, támogassuk ezt a beruházást”. Ez az egyik észrevételem.
Örülök annak, és továbbra is szeretnék a kistérségi üléseken részt venni, de akkor
persze nem délelőtt 10 órára kellene rakni, de azért olyan délután kettő óra körül már
jó lenne, akkor nagyon szívesen elmennék. A másik az, amit már a Magda is
megfogalmazott, hogy kényszerhelyzet, és ezzel élnek már évek óta vissza! Ennyi
pénz kell, úgyis megszavazzák, mert akkor a kevésbé rossz lesz, és persze hogy a
kevésbé rosszat fogják választani. Én ennek ellenére elmondtam itt, amit én gondolok,
és nagyon sokat gondolkodtam már, és fájó szívvel, de mérlegre tettem, hogy mikor
tudok jobban tükörbe nézni majd holnap, és akkor tudok jobban tükörbe nézni, ha azt
mondom, hogy nem! Mert ezt a problémát nem nekünk, az itt ülő testületnek kell
megoldani, hanem ami itt már elhangzott, hogy vannak felelős emberek, de ahhoz idő
kell, hogy ezt a felelősséget megállapítsuk, hogy azt bizonyítsuk.
A további észrevételem, amit el kell mondanom az ügyre vonatkozóan, amikor 2011.
januárjában kérte a Polgármester Úr a testületet, hogy 8 millió forintos tagi kölcsönt
biztosítson a Gyógyítóház részére a testület. Akkor Ön erről a nagy problémáról, mert
mindig ott motoszkált, hogy azért nincsen pénzünk, és azért nem tudunk lehívni
pénzeket, mert nincs, de hogy akkor már az a nagy számla tudvalevő volt, vagy akkor
Ön nem tudta? Igen nagy az a kérdőjel és nagyon sok van belőle, ha Ön akkor tudott
róla, akkor lehetett volna időnk így októberig, szeptember végéig utánajárni, hogy mi
is történt, ki hibázott, ki a felelős, te vagy a projektmenedzser, miért nem hívtad fel rá
a figyelmemet? Ezek a dilemmáim, és én ezért fogok ma nemet mondani, mert nem
nekünk kellene itt most a fejünket törni, hanem a projektmenedzsernek és a
felelősöknek, mert vannak felelősök! És az, hogy mindvégig úgy félretájékoztattak és
csak részben tájékoztattak, bármennyire hihetetlen a jelenlegi képviselőknek, nem volt
erről eddig szó! Köszönöm szépen.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Ha megszólítattam, akkor válaszolok, augusztusban jöttek a Gyógyító-ház képviselői,
hogy adjunk pénzt, ugyanazt a kimutatást tették elém, amit Önök elé is. Megkérdeztem
őket, hogy miért nem jött egy levél vagy miért nem mondta nekem senki, hogy a
folyamatos likviditási problémákat az okozza, hogy görget a projekt maga előtt évek
óta 16 millió forintot. Miért nem jött egy levél, hogy Tét városa kötelezettséget vállalt
és fizesse be a 16 millió forintot?
Azt gondolták, ha nem lesz pénzük, akkor úgyis idejönnek hozzánk és mi úgyis adunk
pénzt, csak arra azért kíváncsi lennék, ha tényleg mi sem tudnánk adni, mert látni,
hogy tényleg az utolsót adjuk oda, akkor mi lenne?
Augusztusban volt egy megbeszélés az irodámba, mikor kérték az újabb 8 millió
forintot, itt volt a projektmenedzser Hermann Judit, az ő gazdasági szakembere és
mondtam nekik, hogy terítsék ki a mi költségvetésünket és keressenek benne pénzt, ha
találnak, odaadjuk, egyszerűen nem hitték el, hogy ennyire nincs az önkormányzatnak
pénze, nem tudom mit gondoltak, de mindegy is, a problémán nem változtat ez a
dolog! Én is nagyon jól tudom, hogy ezzel a kölcsönadott pénzzel a működésünket
tesszük kockára, de sajnos nem tudok mit tenni, higgyék el nekem is nagyon sok
álmatlan éjszakám volt és tudom lesz is még emiatt!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
A pénzügyi vezető kigyűjtötte Önöknek, hogy hogyan áll az önkormányzat, de azt
kérem, hogy a képviselő-testület találja meg azt az előirányzatot, ahonnan ki lehet
fizetni ezt az 5,8 millió forintot, mert ez nem volt betervezve, 10 millió volt betervezve
a Járóbeteg Központra, de azt már jócskán meghaladtuk. Költségvetési rendeletet kell
módosítani mindenképpen, csak úgy lehet odaadni azt a pénzt.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, tudom, hogy 10 millió volt betervezve, de azt már túlléptük, mert adtunk 8 millió
forint tagi kölcsönt, átadtuk az idei működési hozzájárulást, átadtuk a jövő évi
működési hozzájárulás egy részét, kifizettünk 4,5 millió forintot az E-ON felé
villanybekötésre, valamint lesz 600 eFt+ÁFA költségünk az ideiglenes háromszor 160
Amper áram biztosítására. Azt is tudom, hogy előtte rendeletet kell módosítani, de
sürget minket az idő!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Nem a településnek akarok rosszat, de én vagyok a jegyző ezt nekem kötelességem
elmondani és kötelességem felhívni a testület figyelmét arra, hogy mi a törvényes
eljárás, hiszen én vagyok a törvény őre! természetesen a képviselő-testületnek jogában
áll dönteni, de jegyzőként el kellett mondanom, hogy törvényesen ez a menete, ezt
szükséges jeleznem Önök felé!
Boros Zoltán képviselő:
Ez a pályázat így is úgy bebukna, ha mi most nem adjuk meg a pénzt, vagy későn
adjuk meg a pénzt. Kényszerhelyzetben vagyunk a testületi döntés az döntés, e nélkül
a pénzösszeg nélkül a projektet lezárni nem tudjuk!
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Mint már mondtam, nem szeretném, hogy megbukjon a projekt, de nem engedik, hogy
végigmondjam, amit szeretnék, csak azért mondom el, hogy minden képviselő képbe
legyen. Azt javasolom megoldásként hozzon a testület egy határozatot erről és a
határozatnak megfelelően módosítjuk majd a költségvetési rendeletünket. Áthidaló
megoldás lesz ez, és utána átvezetjük rendeleti síkra.
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető:
Támogatom a Jegyző Asszony javaslatát!
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Azt mindenképen támogatom, hogy a képviselő-testület, állítson fel egy vizsgáló
bizottságot a Kistérségi Gyógyító-ház projekttel kapcsolatosan.
Horváth Magdolna képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy van egy bizonyos számla, amiről szó volt a Kistérségi
Tanácsülésen. Az megtalálható itt a hivatalban?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, a szerződést megtaláltuk, a számlát már a Kft. fizette ki.
Kicsit bonyolult az iktatás, mert itt is iktattuk, egyidejűleg továbbküldünk minden
anyagot a projektmenedzsernek, ez így működött régebben és így működik most is.
Azért mondtam, hogy projekt zárás után az összes iratanyag idekerül hozzánk a
hivatalba, mivel a Kft. székhelye a Polgármesteri Hivatal, Tét, Fő u. 88., akkor lehet
átnézni a teljes iratanyagot.
Zsolnai Ferenc képviselő:
A kistérségi Tanácsülésen Hermann Judit projektmenedzser végig vezette, hogy miből
van a Kft.-nél a 16 milliós hiány. Nagyon meglepődtem, amikor hallottam, mert
amikor nem voltam még képviselő, akkor is szinte az összes testületi ülésen jelen
voltam és nem emlékszem, hogy ilyenről szó lett volna!
Nagyon mérges lettem a Tanácsülésen, mert azt mondták a jelenlévő polgármesterek,
hogy ők a Gyógyítóház projektbe bele lettek kényszerítve. Hát nem jó az-az
embereknek, ha nem kell bemenni Győrbe? Nem jó az, ha nem kell hónapokat várni a
várólistákon? Felháborító, hogy ilyet mond egy kistérségi polgármester!
Ez a széthúzás, ami van a térségbe, ezen teljesen megdöbbentem!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Úgy gondolom, mindenki elmondta a véleményét, tudjuk, hogy ki mit gondol erről a
témáról, azt kérdezem, hogy akkor szavazhatunk e erről a témáról.
Látom képviselő-társaim bólogatnak, azt szeretném kérdezni, hogy ki gondolja, hogy
név szerinti szavazás legyen?
Rendes Róbertné képviselő:
Javaslom a név szerinti szavazást.
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen, akkor szavazást rendelek el arról, hogy név szerinti szavazással
döntsünk e a Kistérségi Járóbeteg projekttel kapcsolatban.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
222/2011. (IX. 23.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megszavazza, hogy név szerinti
szavazás történjen a Téti Kistérségi Gyógyító-házzal kapcsolatos probléma
megtárgyalása napirendi pont tárgyában.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen, akkor felkérem Jegyző Asszony, hogy a név szerinti szavazást
bonyolítsa le.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
Köszönöm szépen, egyesével szólítom ABC sorrendben a képviselőket és kérem
mindenki válaszoljon, hogy egyetért -e azzal, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek Tét Város Önkormányzata 5,8 millió forintot adjon a
projektlezárás előmozdítása céljából a 2011. évi költségvetés terhére.
Ackermann László képviselő

igen

Baranyai Zoltánné képviselő

igen

Boros Zoltán képviselő

igen

Dr. Kukorelli László polgármester

igen

Horváth Magdolna képviselő

igen

Rendes Róbertné képviselő

nem

Zsolnai Ferenc képviselő

igen

Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszönöm szépen, akkor megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a
képviselő-testület, hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft.-nek
Tét város Önkormányzata nehéz helyzete ellenére 5,8 millió forintot ad a financiális
problémák megoldására.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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223/2011. (IX. 23.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2011. évi
költségvetésünk terhére, 5,8 millió forintot ad át a Téti Kistérségi Gyógyítóház
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a projektzáráshoz szükséges készpénzbeni önerő
biztosítása céljából.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el a vizsgáló bizottság felállításáról.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
224/2011. (IX. 23.) Kt. hat.
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete vizsgáló bizottságot állít fel, mely
bizottság a Téti Kistérségi Gyógyítóház projektzárását követően kivizsgálja,
hogy hogyan történhetett, az, hogy a TIOP 2.1.2-08/1-2009-0007. számú projektben nem állt rendelkezésre megfelelő összegű pénzeszköz a projekt zárásakor, a számlák kiegyenlítésére.
A képviselő-testület a vizsgáló bizottság összetételéről későbbi időpontban határoz.
Felelős:
Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Boros Zoltán képviselő:
Csak annyit szeretnék így utólag hozzá tenni, hogy igen, a kistérségi polgármesterek
nem tudni miért, de nagyon Tét ellenesek, holott Tét miatt van egyáltalán kistérség, ez
csak jó nekik! Hihetetlen, hogy mindig azok a legnagyobb ellenszenvvel rendelkezők
irányunkban, akik Tét révén hatalmas pénzeket kaptak az oktatásnál. Az-az egy biztos,
hogy Tétnek az oktatási társulásból nincs sok haszna, akinek van, az meg éppen utál
minket, csak azt tudnám, hogy miért!
Számomra is felháborító volt, ahogy viselkedtek és beszéltek a Tanácsülésen, akkor ott
én a régi képviselők nevében is kikértem, hogy hogyan beszélnek, hiszen csak nyernek
ők is ezzel az egész beruházással és még nagyon sok mindennel!
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2. BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPROGRAMHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL DÖNTÉS.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Másik napirendi pontunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról
döntés. Képviselő-társaim erről is kaptak előterjesztést, igaz, hogy most osztottuk ki,
de úgy gondolom, hogy lehet ebben a témában dönteni, főleg ezek után.
Október 14-ig be kell érkezni a nyilatkozatnak ha úgy döntünk hogy csatlakozunk a
programhoz, vagy úgy döntünk, hogy nem csatlakozunk!
Az előterjesztésben a kolleganő kigyűjtötte, hogy az elmúlt évek folyamán mennyi
pénzt költött erre az önkormányzat, Jegyző asszonnyal egyeztettünk reggel és
megkértem, hogy készítse elő a képviselő-testületnek az erről szóló határozati
javaslatot.
Mindenki számára ismeretes anyagi helyzetünk, melyre tekintettel, nem javaslom a
képviselő-testületnek, hogy csatlakozzunk ehhez a programhoz a 2012-es évben.
Természetesen, majd ha úgy áll az önkormányzat anyagilag, amikor megengedheti
magának, hogy csatlakozzon, akkor majd visszatérünk erre a kérdésre.
Az áthúzódó már megítélt támogatásokat természetesen továbbra is biztosítjuk a
diákok, de újabb pályázatot nem írunk ki.
Horváth Magdolna képviselő:
Meddig tart ez az áthúzódás?
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző:
2009., 2010., 2011-es évi döntések vannak, amik áthúzódnak a további évekre, de
ezekhez új kifizetés 2012-es évben nem keletkezik.
Boros Zoltán képviselő:
Kifutó rendszerben működik az egész, 2013-ra esetleg kifutna a rendszer, nem tudom
pontosan, csak mondok egy számot, de lehet, hogy 2012-ben lesz az önkormányzatnak
pénze, és akkor újra tudunk csatlakozni, pályázatot kiírni.
Rendes Róbertné képviselő:
Elszomorodik a szívem, hogy nem csatlakozunk ehhez a programhoz, hogy a
gyerekeinket nem tudjuk támogatni! Nem lehetne, hogy tényleg csak azok kapjanak
támogatást akik, rászorultak?
Dr. Kukorelli László polgármester:
Eddig is csak azok kaptak, csak sajnos egyre többen rászorultak!
Horváth Magdolna képviselő:
Igazságtalanság tény és való azzal a gyermekkel szemben, aki most kerülne be a
rendszerbe és jobban rászorult, mint az a gyerek, aki már benn van a rendszerbe.
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Boros Zoltán képviselő:
Igazad van, de most nincs arra lehetőségünk, hogy csatlakozzunk ehhez a programhoz.
Zsolnai Ferenc képviselő:
Megértem, hogy nem tudunk csatlakozni, de az is igaz, hogy nagyon sok szegény
gyerek volt mindig is és van ma is, akiknek ez a kis pénz is segítség volt.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen ez így volt mindig is, a rendszer mindig igazságtalan!
Boros Zoltán képviselő:
Pénzt elosztani igazságosan nem lehet!
Dr. Kukorelli László polgármester:
Szavazást rendelek el.
Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete
6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
225/2011. (IX. 23.) Kt. hat.
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez 2012. évben nem
csatlakozik, mivel várhatóan 2012. évi költségvetésében fedezet nem lesz a
pályázat finanszírozására. A folyamatban lévő, áthúzódó támogatások fedezetét
azonban biztosítja a képviselő-testület.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a
jelen határozatot továbbítsa a Wekerle Sándor Alapkezelő (1088 Budapest,
Múzeum u. 17.) felé, 2011. október 14-ig.
Felelős: Dr. Kukorelli László
Határidő: 2011. október 14.
Rendes Róbertné képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy a tantárgyfelosztást biztos hogy elég lesz októberben
tárgyalni, mert közben keletkezik a kollegáknak túlórájuk, akkor is ki lesz fizetve, ha
nem lesz elfogadva?
Boros Zoltán képviselő:
Elég akkor tárgyalni, mert a szeptemberi túlórát csak novemberben kapja meg a
kolléga.
Azt szeretném még mondani, hogy a Debrecen utcánál borzalmasan elkopott a padka
mellől a betöltött murva, valamit kellene kezdeni, mert az autók teljesen letörik a
széleit. A Rákóczi és a Debrecen utca kereszteződésben nem folyik el a víz, jönnek a
rossz idők azt is előtte ki kéne pucolni.
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Horváth Magdolna képviselő:
A Szent István utcából ahogy jövünk ki a Gyömörei útra van egy hatalmas gödör, amit
autóval már ki sem lehet kerül, nem lehetne valahogy feltölteni? Kérem, oldjuk meg
ezt a problémát.
Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen, mind a három probléma ismert számunkra is, majd meglátom hogy mit lehet
tenni, de azt tudják a tisztelt képviselők, hogy erre ilyen munkálatokra már ebben az
évben semmi pénz sincs, de majd megpróbálok valamit kitalálni!
Amennyiben további hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést
13 30 perckor bezárom.
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