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TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.

96-24/2009.

J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V

Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. október 06-án 1600 órakor kezdődő
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Szabó Ferenc polgármester
Ackermann  László,  Bakos  Gábor,  Boros  Zoltán,  Borsó  László 
Tamás, Böröczki Kálmán, Kereszt Kálmán, Lang Ferenc, Rendes 
Róbertné képviselők

Távol vannak: Baranyai Zoltán, Nagy Ottó László és Sándor Gábor képviselők

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző

Meghívottak részéről: Laki Gáborné pénzügyi csoportvezető
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Szabó Ferenc polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
A napirendi pontok elfogadása előtt, szeretném bemutatni, Somlai Rita kolleganőt, az 
okmányirodában dolgozó új kolleganőt. Felkérem, pár mondatban mutatkozzon be. 

Somlai Rita okmányirodai dolgozó:
Köszöntöm  a  megjelenteket,  2009  július  23.-a  óta  dolgozom  Tét  Város 
Okmányirodájában. Kőszegen jártam gimnáziumba, majd Sopronban tanultam, mint 
szociálpedagógus. A devecseri okmányirodában dolgoztam, majd Pápára kerültem, ott 
is élek. 

Szabó Ferenc polgármester:
Köszönöm a bemutatkozást.
Névtelen levelet kaptam a mai postával, amelyet szükségesnek tartom megtárgyalni 
zárt ülésen. Felkérem a jelenlévőket, hogy a zárt ülés megtartásáig szíveskedjenek kint 
helyet foglalni. 
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

194/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  október  06-ai  ülést 
megelőzően zárt ülést tart. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal 

Szabó Ferenc polgármester a nyílt ülést 16 00 órakor bezárja

Szabó Ferenc polgármester a nyílt ülést 16 15 órakor megnyitja.

Szabó Ferenc polgármester:
Ismét köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a Képviselő testület határozatképes, 
9 fő képviselő jelen van, 3 fő nem jelent meg, távolmaradásukat nem jelezték. 
Szeretnék az egyebek napirendi pontba felvenni napirendi pontokat:

• A Gyenesdiási üdülő bérleti szerződésének a megtárgyalása.
• A KKÁŐMK iskola fűtéskorszerűsítése pályázat ismertetése
• A Szüreti felvonulás ismertetése
• A TIOP pályázat megtárgyalása
• A 2010-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Kíván –e még valaki valamit a napirendi pontok közé felvenni?

Boros Zoltán képviselő:
Igen, szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni egy pályázati lehetőségről. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 06-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve.



4

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

195/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Egyebek  napirendi 
pontok kiegészítését a következő képen:
• A Gyenesdiási üdülő bérleti szerződésének a megtárgyalása.
• A KKÁMK iskola fűtéskorszerűsítése pályázat ismertetése
• A Szüreti felvonulás ismertetése
• A 2010-es évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása. 
• A TIOP pályázat megtárgyalása
• Boros Zoltán KKÁMK igazgató tájékoztatója pályázati lehetőségről.

Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

196/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. október 06-ai 
Képviselő-testületi  ülés  napi  rendi  pontjait  a  fenti  határozatban  foglalt 
kiegészítésekkel együtt. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

1. A  2009-2010-ES  TANÉV  TANTÁRGYFELOSZTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
Az Ifjúsági – Kulturális Bizottság megtárgyalta a témát, felkérem a bizottság elnökét 
Borsó László urat, ismertesse a bizottság döntését.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 06-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve.



5

Borsó László képviselő:
A bizottsági ülésen korrekt tájékoztatást kaptunk a tantárgyfelosztással kapcsolatosan 
Igazgató  Úr  és  Fodor  Pálné  korrekt  válaszokat  adtak  a  felmerült  kérdéseinkre.  A 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Szabó Ferenc polgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Rendes Róbertné képviselő: 
1. oldalon a napközis oktató óraszáma nem mindenhol azonos. Van ahol 90, van ahol 
92!  Átnéztem  a  tantárgyfelosztást,  a  további  kérdésem  a  túlórákkal  kapcsolatosan 
merül fel.  Összeadtam a túlórákat és 51 óra jött  ki összességében, az anyagban 43 
szerepel! A 2. 3. 4. pontban szereplő tanárok hogy kapnak órakedvezményt, hiszen 
nincs osztályuk! Ezért nem jár nekik az osztályfőnöki órakedvezmény! Az utolsó nem 
osztályfőnök,  a  másik  kettőnél  be  vannak  integrálva  a  gyermekek!  Hány  fősek  a 
csoportok?  9.  pontnál  az  előkészítő  lemaradt!  A  20.  sorszám  alatt  foglalt  névnél 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős, órakedvezmény jár neki? 

Szabó Ferenc polgármester:
Szabó  Ferenc  polgármester  ismerteti  az  Oktatási  Minisztérium  HFPI-
P.Ö.O./5707/2009.  sz.  levél  egy  részét.  A  levél  számszaki  része  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
Hogyan használhatók fel ezek az összegek? A hatékonyságot látnunk kellene, csak ez 
a problémám, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen az eredmény! 

Rendes Róbertné képviselő: 
A  felsős  tanulók  délutáni  ügyelete  nincs  megoldva!  Ígéretet  kaptunk  arra,  hogy 
megoldott lesz a délutáni tanulószoba, esetleg lehetne szakkör és tehetséggondozás! 

Boros Zoltán képviselő:
15 főnek kell lenni ahhoz, hogy tanulószobát indítsak, mert csoportfinanszírozás van, 
két főnek nem tudok tanulószobát indítani. A felügyeletről kell gondoskodni, az alsós 
napközibe be lesznek integrálva a gyerekek, a tanulószobára nincs finanszírozás! Az 
ifjúságvédelmi felelős régebben pedagógus volt, félállásban ifjúság védelmis volt, a 
költségvetés nem teszi lehetővé, a külön ifjúság védelmis foglalkoztatást, egyébként az 
osztályfőnökök  munkaköri  kötelezettségévé  tettem,  a  munkaköri  leírásokban  is 
rögzítettem! A kötelezően finanszírozandó órákat a Kt. 52 §-a rögzíti.

Szabó Ferenc polgármester:
Integrációs oktatás, beszéltünk már erről, de még mindig fenntartásaim vannak ezzel 
kapcsolatosan. Nem tanórán belül kell ellátni a feladatokat!
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Boros Zoltán képviselő:
A  3  H  gyerekek  nem  tanórához  kötött  fejlesztésére  van!  Eszköz  oldalon  is 
meglátszanak a  pénzek,  óvodában  iskolában eszközöket  szereztünk  be,  és  aakik  a 
projektben részt vettek, azoknak bér fizetés is történt:

Csécs Károlyné KKÁMK óvodavezető:
Az óvodában zeneovi működik, amiben minden gyermek részt vehet nem csak a HHH 
gyerekek vesznek rész! 

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes:
A  túlórák  kiszámítása  rendesen  történt,  összesen  43  túlóra  van,  hiszen  2  kollega 
Rábacsécsényben  és  Győrszemerén  is  ellátja   a  feladatait!  Az  SNI-s  gyerekkel 
foglalkozók  nem  osztályfőnöki  pótlékot  kapnak,  hanem  1-1  óra  kedvezményt, 
adminisztrációs feladatokra! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

197/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009-2010-es tanévre 
vonatkozó  tantárgyfelosztást,  az  előterjesztés  szerint,  a  szóbeli  kiegészítések 
szerint.  
Felelős: Szabó Ferenc

Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: azonnal

A 2009-2010 évi tantárgyfelosztás a jegyzőkönyv melléletét képezi.

2. TÉT  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  I.  FÉLÉVES  PÉNZÜGYI 
BESZÁMOLÓ

Szabó Ferenc polgármester:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  témát,  felkérem  a  bizottság  elnökét  Rendes 
Róbertnét ismertesse a bizottság döntését.
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Rendes Róbertné képviselő: 
A  Pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  több  héttel  ezelőtt,  a  pénzügyi  gazdálkodásról 
szóló beszámolót. Részletkérdések megtárgyalásra kerültek, a bizottság egyhangúlag 
javasolja elfogadásra  a beszámolót.

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

198/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Tét  Város 
Önkormányzat  2009.  évi  I.  félévi  gazdasági  beszámolóját,  az  előterjesztés 
alapján.
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. EGYEBEK

a. GYENESDIÁSI  ÜDÜLŐRE  VONATKOZÓ  PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉG MEGTÁRGYALÁSA.

Szabó Ferenc polgármester:
Ismerteti Nagy Ferenc vállalkozó levelét, melyet a Képviselő-testületnek is előzetesen 
kiküldött.  A  Pénzügyi  bizottság  is  megtárgyalta,  átadom  Rendes  Róbertné 
képviselőnek a szót.

Rendes Róbertné képviselő: 
Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  kérelmet  a  bizottság  megtárgyalta  a 
bérleti szerződés módosítását javasolja, továbbá javasolja a pályázat benyújtását! 

Szabó Ferenc polgármester:
Az évek során folyamatosan emelkedett a gyenesdiási üdülő színvonala, ajtók kerültek 
cserére,  a vizes blokk szépen fel  lett  újítva,  parkosítás  megtörtént,  de még további 
feladatok  várnak  elvégzésre,  például  az  ablakok  további  cseréje,  az  épület 
hőszigetelésének  megoldása.  Önrész  nem  kell  a  pályázathoz,  azt  az  üzemeltető 
nyújthatja be. Eddig a bérlő által fizetett bérleti díj felét visszaforgattuk az épületbe, de 
ha nyer a pályázat, akkor a 3 100 000 Ft teljes összeg itt maradna az önkormányzatnál. 
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Bakos Gábor képviselő:
Megmarad az önkormányzatnak a szépen felújított épület, támogatom! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

199/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  Nagy  Ferenc 
bérlő pályázatot nyújtson be, a Gyenesdiási üdülő felújítására, és vállalja, hogy 
sikeres pályázat esetén a megvalósulástól számított 5 évig a bérleti szerződést 
hatályban  tartja,  az  inflációnak  megfelelően  bérleti  díjjal,  mely  bérleti  díj 
jelenleg bruttó 3 100 000 Ft. 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: azonnal

B. A  KKÁMK  INTÉZMÉNYNÉL  A  FŰTÉS 
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA. 

Boros Zoltán képviselő:
Tavaly intézményi szinten 6,3 millió forintot költöttünk fűtésre! 

Szabó Ferenc polgármester:
Van  egy  pályázati  lehetőség,  szlovák-magyar  INTERREG pályázaton  belül,  a  34 
millió forint összegű pályázatról van szó, melyet térségi szinten lehetne kezelni, ebből 
1 705 E Ft lenne a téti önkormányzat saját része, a kistérség is részt venne benne. 285 
E eurós pályázatról van szó, amelyben a kistérségi települések is részt vennének. A 
koordináló szerv a kistérség! 
Ismerteti a pályázat műszaki tartalmát, javasolja a testületnek, hogy éljenek ezzel a 
pályázati lehetőséggel, hiszen ez a fűtésre egy jelentős rásegítést  jelentene! Nyáron 
hűtene, télen fűtene ez a rendszer, mindenképpen a pozitív változás lenne a kiadási 
oldalon  az  önkormányzatnak!  1-2  éven  belül  megtérül  a  beruházás!  A  pályázati 
intenzitás 95 %, kihagyhatatlan lehetőség! 

Boros Zoltán képviselő:
Nagyon jó dolognak tartom, támogatom a pályázat benyújtását! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 
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Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

200/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Szlovák-Magyar INTERREG 
pályázat  keretein  belül,  benyújtását  támogatja,  egyben  felkéri  Szabó  Ferenc 
polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket lássa el! 
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

C. TIOP  2.1.2./2008.  SZ.  PÁLYÁZATTAL  KAPCSOLATOS 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
A  TIOP-os  pályázat  támogatási  szerződés  megkötése  2  héttel  ezelőtt  megtörtént, 
változás az, hogy a pályázatnak 12 kedvezményezettje van, az egyik az önkormányzat, 
a  másik  az  újonnan  megalakult  non-profit  kft.  A  számlákat  amelyek  a  nevünkre 
szólnak  június  14-től  már  csak  a  non-profit  kft.  Tudja  elszámolni!  Ismerteti  az 
előterjesztés  tartalmát,  a  hitelt  a  non-profit  kft.-nek  kell  felvennie,  de  az 
önkormányzatnak készfizető kezességet  kell  vállalnia! A határozat  módosítására  az 
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra. 
Véleményem szerint az új orvostechnika és a csökkentett várakozási idő nagy vonzerő 
lesz a betegek számára! Természetesen jóü orvosokra lesz szükségünk! Az első két 
évben  ráfizetéssel  számolhatunk,  de  a  következő  években  már  nyereséges  lesz  a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet. 

Laki Gáborné pénzügyi-gazdasági vezető:
A  18  millió  forint  kifizetett  összeget  a  pályázat  előkészítésére  hamarosan 
visszakaphatjuk. 

Szabó Ferenc polgármester:
Jó lenne ha a bontás minél hamarabb elkezdődhetne, de a közbeszerzési eljárás lasstja 
a bontás megkezdését! 
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

201/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
A  Képviselőtestület  151/2009.  számú  határozatát  az  alábbiak  szerint  kell 
módosítja:
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Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Téti  kistérségi  járóbeteg-
szakellátó  központ  kialakítása”  című  904 667 046  Ft  összberuházási 
költségvetésű projekt megvalósításához a szükséges 10 % önrészt (90 466 705 
Ft) a következők szerint biztosítja:
- 18 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére

- 15  millió  Ft-ot  a  rendelkezésre  bocsátott  ingatlan  telekértékben 
(természetbeni hozzájárulásként)

- 57 millió Ft-ot hitel formájában, amit a non-profit kft. vesz fel. 

- 466.705,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére.

A többségi tulajdonos a Kft.-ben Tét Város Önkormányzata, ezért kezességet 
vállal  a  Téti  Kistérségi  Gyógyítóház  Közhasznú  Non-profit  Korlátolt 
Felelősségű Társaság-nál, a hitel felvételekor.

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

d. SZÜRETI FELVONULÁS MEGTÁRGYALÁSA.

Rendes Róbertné képviselő: 
Elmondja,  hogy  már  hagyományossá  vált  az  elmúlt  években  a  szüreti  felvonulás, 
minden támogatást megköszönnek a szervezők, a rendezvényben több civil szervezet 
is részt vesz. Idén szeretnének még nagyobb szabású rendezvényt csinálni, mint az 
eddigi években, mert kisebb falvak is megoldják a felvonulást, Tét is képes akkor egy 
jó felvonulást szervezni! A civil szervezetek összefogása a fontos! 

Szabó Ferenc polgármester:
Vállalja az önkormányzat az ülőalkalmatosságok és a kukák kiszállítását a helyszínre, 
továbbá 60 kg kenyér biztosítását. Személyesen felajánlok 20 E Ft-ot. 

Brandhuber Ferencné téti lakos kér és kap szót:
Megköszönöm  a  felajánlásokat,  mind  a  polgármester  úrnak,  mind  a  civil 
szervezeteknek a segítséget! 

Szabó Ferenc polgármester:
Javaslom, hogy 50 E Ft-nyi dologi kiadásra hozzanak számlát és akkor a pénztárból 
kifizetjük, ez is támogatás! 

Boros Zoltán képviselő:
A Téti TÉFSZET alapítvány kuratóriuma nevében 20 E Ft-ot ajánlok fel a rendezvény 
megszervezésére. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 06-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

202/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Szüreti 
felvonulásra  50  E  Ft  erejéig,  vendéglátás  címén  az  önkormányzat  nevére 
kiállított számlát nyújthat be a szervező.  
Felelős: Szabó Ferenc
Határidő: értelem szerint

E. A  2010-ES  ÉVI  BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERV 
MEGTÁRGYALÁSA. 

Szabó Ferenc polgármester:
Természetesen ez csak tervezet, lehet még ezen változtatni. 2010 évre vonatkozik.

Boros Zoltán képviselő:
Már  megint  az  iskola  szabályzatait  vizsgálja  a  belső  ellenőr,  egy  kicsit 
nehezményezem, mert pont akkor mikor egy átszervezés kellős közepén állunk! Jobb 
lenne, ha nálunk is a honlapot ellenőrizné! De semmi probléma, állunk az ellenőrzés 
elé! 

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
9 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

203/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2010-es  évre 
vonatkozó  belső  ellenőrzési  tervet,  azzal  a  módosítással,  hogy  szeptemberi 
időpont  helyett  októberben  kerüljön  sor  a  KKÁMK-nál  a  szabályzatok 
ellenőrzésére. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Boros Zoltán KKÁMK igazgató

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 06-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyve.
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Határidő: értelem szerint

A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szabó Ferenc polgármester ismerteti Boros Béla úr 1431-19/2009. sz. iktatott levelét:

„Tisztelt Tét Város Közgyűlése!

Alulírott  Boros Béla megbeszélésünk szerint  tájékoztatom Önt és a  T.  Közgyűlést, 
hogy az ingatlanvásárlással  összefüggésben a banki projekt feltételeiben változások 
következtek be. Ennek eredményeként a saját erő emelkedett ,új műszaki megoldások 
és feltételek kerültek kiírásra.  Ennek előkészülete és kimunkálása már folyamatban 
van, de ez sajnos időt vesz igénybe.
Az  előrelépésekről,  amint  eredményeket  tudok  Önök  elé  tárni,  természetesen 
haladéktalanul tájékoztatással fogok szolgálni. 
Kérem türelmüket és megértésüket.  

Tisztelettel: Boros Béla”

Rendes Róbertné képviselő: 
Szeretném  megköszönni  az  iskola  előtti  bejárat  elkészítését  és  köszönöm  a 
polgárőröknek,  hogy  segítik  a  gyerekek  átjutását  a  zebrán,  -e  tekintetben  tovább 
gondolkodást  kérek.  Megoldható  lenne-e,  hogy  az  önkormányzat  előtt  tennék le  a 
gyerekeket, javasolom a volánnal a további tárgyalásokat. 

Szabó Ferenc polgármester:
Már egyeztettünk a volánnal, de mindig az a kifogásuk, hogy csak buszmegállóban 
állhat meg a busz! 

Ackermann László képviselő:
Megkeresett  egy  Ürgehegyi  lakos,  hogy  az  Ő  ingatlan  ügye  szerepelt  pár  éve  a 
televízióban  is,  kéri,  hogy  találjunk  megoldást  a  problémájára,  már  írt  a  jegyző 
Asszonynak és a Polgármester Úrnak. 

Szabó Ferenc polgármester:
A levelet megkaptuk, az iratanyagot holap viszem az ügyvéd úrhoz! 

F. KKÁMK  INTÉZMÉNY  TÁMOP  3.2.2.  PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉG MEGTÁRGYALÁSA. 

Boros Zoltán képviselő:
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A  TÁMOP3.2.2.  sz.  pályázati  konstrukcióról  szeretnék  szót  ejteni,  ismertetni  a 
Képviselő-testülettel. 100 %-ban finanszírozott felnőtt képzési lehetőségről  van szó, 
több célcsoport  van  megjelölve,  pl.  tartós  munkanélküli,  GYES-en GYED-en lévő 
anyukák, stb. A pályázat keretén belül Tét ECDL vizsgaközponttá válhatna, a képzés 
során 1400 felnőttet kellene megmozgatni, 2 év alatt összesen 200 alkalmat kellene 
prezentálni! Fertőszentmiklóssal is egyeztettünk –e tárgykörben, közös pályázat lenne, 
ami  tényleges  költség  jelentkezne,  az  300  E  Ft  lenne,  ami  a  pályázat  elkészítését 
foglalja  magában,  péntekig  kell  választ  adnunk!  Idegen  nyelvet  lehetne  oktatni, 
hiányszakmákat  és  mivel  a  felnőtt  oktatásra  az  iskola  jogosult,  így  esélyt  látok  a 
pályázat elnyerésére. 

Szabó Ferenc polgármester:
Nem a pénz a probléma, hanem a tapasztalat! Számos ilyen lehetőség volt már, például 
az IHH is elindított egy tanfolyamot, brt fizetet, hogy járjanak iskolába, de nem jött 
be! 

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes:
Ez nem mind képzés lenne, úgy próbáljuk elképzelni, hogy pl. 20 főnek 2*90 órás 
képzést kell biztosítani, melyről tanúsítványt kellene kiállítani. 

Szabó Ferenc polgármester:
A célcsoport semmilyen megkötöttséget nem bír! 

Boros Zoltán képviselő:
Nem kell, hogy feltétlenül OKJ képesítést kapjanak, nagyon sok minden belefér ebbe a 
programba!  Például  van  a  városnap,  ahol  felállítunk  egy  sátrat  és  hirdetjük  az 
egészséges  életmódot,  ott  részt  vesznek  20-50  fővel,  máris  van  50  emberem!  De 
ugyanígy a nyugdíjas rendezvények is beleszámíthatnak! 

Zsolnai Ferenc jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Én egyszer elvégeztem egy számítógépes tanfolyamot, nekem nagyon jól jött, azóta 
tudok internetezni, ügyeimet intézem a neten! 

Lang Ferenc képviselő:
1400 főt nem tudnak összeszedni és a 200 akció, projekt is nagyon sok!

Boros Zoltán képviselő:
Azonos szereplők lehetnek!

Kereszt Kálmán képviselő:
Elméleti képzés, vagy gyakorlati?

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes:
2*90 óra képzés,  a többi az ismeretterjesztő előadás, amelyeket elsősorban helyben 
lévő és műár működő dolgokra építenénk! 
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Lang Ferenc képviselő:
A munkát kell keresni!

Boros Zoltán képviselő:
Nem játék ez a pályázat, elég nagy kockázatú, de megvalósítható.

Kovács Zsuzsanna jelenlévő téti lakos kér és kap szót:
Mennyi ebből a pályázatból a dologi  és a  bér jellegű juttatás,  szerintem lenne 1-2 
pedagógusnak munkahelye! 

Boros Zoltán képviselő:
15%-a dologi kiadás lehet, a többi az bér.

Szabó Ferenc polgármester:
Egyszeri kiadás 300 E Ft, és 3 millió forintunk maradhat benn 1-2 hónapig is! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Évekig kell futnunk a pénzünk után! Én nem, ígérgetek, elmondtam a dolgot, kérem 
tárgyaljuk meg! 

Borsó László képviselő:
Kockázat nélkül semmi nincs!

Szabó Ferenc polgármester:
Utófinanszírozott a pályázat az a baj! 

Boros Zoltán képviselő:
Az elszámolási szabályok változtak! 

Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes:
A TÁMOP3.2.2. pályázati kiírásban megtalálható az egész!

Bakos Gábor képviselő:
Nem a pénzügyi résztől tartok, hanem az érdektelenségtől!

Szabó Ferenc polgármester:
Szavazást rendel el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
3igen, 1 ellene és 5 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

204/2009. (X. 06.) Kt.. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  TÁMOP  3.2.2.  pályázat 
benyújtását felnőtt képzésre a KKÁMK számára nem támogatja. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
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Boros Zoltán KKÁMK igazgató
Határidő: azonnal

Szabó Ferenc polgármester 18 45 órakor az ülést bezárja!

K. m. f.

Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Rendes Róbertné Ackermann László
képviselő képviselő
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