
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 14,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendes 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Dömők József, Somogyi 

András és Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Bedő Ildikó és Farkas Szilárd képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezető 

 

Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagja az ülésen megjelent. 

Bedő Ildikó képviselő asszony jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Farkas Szilárd 

képviselő úr később érkezik. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását azzal a 

módosítással, hogy az 1. és 2. napirend sorrendjét cseréljük fel, mivel jelen van ülésünkön Dr. 

Czvetkó Vanda fogorvos. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 
Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Letenye 1. számú fogorvosi körzetben praxisjog átadása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

2./ Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ „Letenyei Városházán napelemes rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a  

     nyertes ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

4./ Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

      

5./ Egyebek 

 

A Képviselő-testület a módosított napirenddel 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

Halmi Béla: Kedves Szülők! Kedves Pedagógusok! Szeretnék Önöknek tájékoztatást adni az 

iskolai pályázatról. Sok olyan hang van Letenyén, hogy az iskolai pályázat nem valósul meg. 

Mi a nyári időszakra ígértük, hogy megvalósul a KEOP beruházás, nevezetesen a nyílászárók 

cseréje, az ablakok és ajtók cseréje, a homlokzat szigetelése, a tető szigetelése és a 

fűtéskorszerűsítés. A tényeket mondanám. A pályázatot időben be tudtuk nyújtani, de a 

választások kapcsán az új rendszer felállásáig az elbírálás tolódott és csúszott. Mi a szükséges 

dokumentációt 2014. július 14-én aláírtuk és ettől számítva 120 nap áll rendelkezésére a 

kivitelezőnek, hogy megvalósítsa a beruházást. A nyertes pályázóval több alkalommal 

felvettük a kapcsolatot. Ők jelezték, hogy Zala megyében három helyen fognak dolgozni, a 
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legelőször elnyert munkának álltak neki és azt már nem tudják otthagyni. Ezen a héten 

egyeztetésre került sor, hogy mikor és milyen sorrendben kezdődnek el a munkálatok. A 

munkálatokat az iskolában a konyhával és az ebédlővel kezdik, hiszen annak szeptember      

1-jétől működni kell, ott közétkeztetés folyik. Minden egyes ablakot szúnyoghálóval kell 

ellátni, valamint a lapostető szigetelésére is sor kerül, hogy a konyhai beázásokat ez által meg 

tudjuk szüntetni. Ezután kerül sor az összes nyílászárónak a cseréjére, ez szeptember 

hónapban befejeződik. Felhívnám a figyelmét az óvodás szülőknek, hogy az óvodában 

szeptember 1-jétől kezdődik a nevelési év. Ott október 1-jétől folytatódik a beruházás. A 

gyermekeknek nem kell elhagyni az épületet, hiszen két szobát mindig fel tudnak szabadítani 

egy-egy hétre. Ilyenkor a gyermekeket a közös tornaszobában fogják elhelyezni, így 

zavartalanul megtörténhet a nyílászárók beszerelése. Ott is a legvégén kerül sor a 

hőszigetelésre. Ez lesz az üteme a beruházásnak. Erről mindkét intézményvezető, illetve az ott 

dolgozók is tudnak, értesítettük őket ezzel kapcsolatosan. A munkálatok be fognak indulni. A 

műfüves pálya dolgáról is szeretnék tájékoztatást adni. Megkaptuk az értesítést arról, hogy 

nyertünk. Vártunk arra, hogy az MLSZ az Önkormányzattal megkösse az együttműködési 

szerződést. Az elmúlt héten értesítettek bennünket arról, hogy az országban mintegy 800 

műfüves pálya építésére kerül sor, illetve került már sor. Pénzügyi problémák léptek fel és 

kérték, hogy 2015. első félévre csúsztassuk át a megvalósítását. A kivitelező kiválasztásra 

került, járt már nálunk. Kérte az Önkormányzatoktól, hogy amennyiben a beruházás 70 %-át 

tudják biztosítani a TAO támogatásból, abban az esetben idén sor kerülhet a kivitelezésre. 

Nagyon nehéz ekkora összeget a TAO támogatásból meglépni. Végül abban állapodtunk meg, 

hogy 2015. első félévében készülnek el ezek a munkálatok. A pályázat továbbra is érvényes 

és 10 %-os önerőt igényel. 

 

 

1./ Letenye 1. számú fogorvosi körzetben praxisjog átadása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel köszöntöm Dr. Czvetkó Vanda fogorvost 

Nagykanizsáról. Örülök, hogy elfogadta a meghívást és egyetértett azzal, hogy szeretne 

bemutatkozni körünkben. Annyit tudok Önről elmondani, hogy végzett fogorvos, gyakorlatát 

Szegeden és Budapesten szerezte meg. Letenyén megtetszett az egyik praxis, amely eladó. Az 

Önkormányzat ebbe annyiban tud beleszólni, hogy a megfelelő dokumentációk meglétét fogja 

ellenőrizni, illetve szakterületek is meg fogják ezt tenni. Szeretném, ha röviden bemutatkozna 

előttünk. 

 

Dr. Czvetkó Vanda: Pécsen tanultam, most végeztem idén júniusban. Jelenleg Nagykanizsán 

lakom az édesanyámmal. Szeretnék Letenyén tevékenykedni, hiszen úgy gondoltam, hogy 

egy kisebb közösségben szeretnék dolgozni, ahol az embereket is megismerhetem. 

 

Halmi Béla: A képviselők olvasták az előterjesztést. Kívánnak-e észrevételt tenni? 

 

Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a praxisjoggal kapcsolatos 

dolgokat és egyhangú szavazással egyetértett azzal, hogy a doktorok közötti jogi procedúra 

elinduljon. Egy kérdésem volna. A praxis folyamán Ön az életét, a letelepedését Letenyén 

képzelné el hosszú távon, vagy pedig Nagykanizsáról járna ki? 

 

Dr. Czvetkó Vanda: Egyenlőre Nagykanizsa, aztán majd meglátjuk. 
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Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság javasolta az ügymenet megindítását.  

 

Somogyi András: Az utóbbi években nagyon sokat foglalkoztunk a fogorvosi ügyletekkel. Én 

kívánom Önnek, hogy találja meg a számítását és legyen szerencsés! Magunknak meg azt 

kívánom, hogy oldódjon meg hosszú távra a fogorvosi probléma, hogy ne kelljen ezzel 

foglalkozni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Az asszisztensnő tud horvátul? Nagyon sok a horvát páciens itt.  

 

Halmi Béla: Kimondottan alapellátásról beszélünk. 

 

Dr. Czvetkó Vanda: Angol és német nyelven beszélek.  

 

Halmi Béla: Az Önkormányzatnak arra kell figyelni, hogy megfelelő ellátás legyen, 

elsősorban az alapellátásra kell fókuszálnunk. Amennyiben magánpraxist is akar folytatni, ez 

külön megállapodást fog jelenteni. Abban az épületben, amelynek a felújítása 2015-re fog 

áthúzódni, van egy üresen álló orvos lakás. Ha meggondolja, és úgy alakul hosszútávon a 

sorsa, akkor azt a lakást igénybe lehet venni. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

58/2014. (VIII.14.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 

Balázs András fogorvos azon szándékát, hogy a Letenye 1. számú vegyes 

fogorvosi körzet vonatkozásában a praxisjogot elidegenítse Dr. Czvetkó Vanda 

(Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3/b.) fogorvos részére. 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az 1. 

pontban megjelölt körzetben a fogorvosi feladatok jövőbeni ellátása érdekében 

előszerződést köt Dr. Czvetkó Vanda fogorvossal. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

 

2./ Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 6.)  

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Behoztam a testületi ülésre az eredeti költségvetést és 

a mostani módosítást is. Ez egy jól nyomon követhető anyag. A módosításokat átvezették az 

új rendeletben. Nem nagy összegekről kellett lemondanunk, vagy meg nem valósultnak 

tekintenünk. A legnagyobb tétel a Happy Bike projekt, ezt az IPA Határon Átnyúló 

Együttműködés keretein belül szerettük volna megvalósítani, akartuk ezt a pályázatot 

elnyerni. Sajnos ebben nem voltunk sikeresek. Ez mintegy 118 millió forintos tétel, amit ki 
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kell venni a költségvetés módosításában. Az ide szánt önerőt, mintegy 6 millió forintot, 

máshol tudjuk elkölteni. A nonprofit szervezetek közül az idén jóval többen kívánták 

benyújtani az igényüket a támogatásra. Az év elején 600 ezer forintot állapítottunk meg, ezt ki 

kell egészíteni 300 ezer forinttal. A bent lévő igényekre ez az összeg várhatóan elég lesz. 

Növelni kellett a személyi jellegű kiadásokat, hiszen ősztől pedagógus béremelés lesz, ami 

bennünket az óvoda révén érint, hiszen őket 100 %-osan mi finanszírozzuk. A nyár folyamán 

sok közmunkás felvételére is sor került. A közmunkaprogram eddig 100 %-os 

finanszírozással bírt, mostanában 75 %-os támogatással tudtunk belépni. Átcsoportosítások 

voltak a választásokkal kapcsolatosan, valamint a Zajk Község Önkormányzatával közösen 

megvalósítandó turisztikai kilátóhoz rendeltünk még forrást. Túlzottan nem kellett átfésülni a 

költségvetésünket, amelynek a főösszegét mintegy 104.132 eFt-tal csökkentettük és a teljes 

főösszeg 1.583.207 eFt-ra csökkent. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 6. oldalon 

számelírásról van szó, a bevételek mindösszesenje nem 1.582.207 eFt, hanem 1.583.207 eFt. 

A rendelet 4. §  (3) bekezdése kiegészül a 15/a. melléklettel. Ez a Gazdasági Bizottság ülésén 

hangzott el. Ezt a két dolgot kellene megtenni a költségvetés módosításában. Az év elején 

elfogadottak megvalósítása folyamatosan történik. Pozitívan zártuk az elmúlt időszakot, amire 

nem volt példa az elmúlt 20-25 évben, hiszen mindig Önhikire pályázott az Önkormányzat. A 

konszolidáció folytán pozitív lett a mérlegünk, és a pozitívra hajlott összegek megcímkézését 

a 15. melléklet tartalmazza. Ott vannak részletezve azok a tételek, amit nem kötelező jelleggel 

próbáltunk megvalósítani. Ha nem valósul meg, akkor a forrásokat másik területre át lehet 

csoportosítani. Ezek történnek az elkövetkezendő időben, illetve eddig is így történt. Amikor 

elfogadtuk a költségvetést, akkor a Somogyi András képviselő úr hívta fel a figyelmemet, 

hogy olvassam be a 15. mellékletet, a sok megvalósításra tervezett feladatot. Ebből esett ki a 

Happy Bike kerékpáros projekt. Ha nyitott szemmel járunk Letenyén, láthatjuk, hogy ezek 

közül nagyon sok megvalósult. A mai esős időben a vállalkozó az autóbuszvárókat felállította. 

Ebben a teremben pedig még nem fejeződött be a légkondicionáló berendezés beépítése. Az 

év elején is elmondtuk már, hogy nemcsak a mi kútfőnkből fogalmazódtak meg ezek a 

feladatok, hanem a képviselők által behozott feladatok megoldását is próbáltuk a plusz 

forrásokból megvalósítani, illetve a pályázati önerőket biztosítani. Nem szabad elfelejtkezni a 

bírságokról sem, a Környezetvédelmi Hatóságtól behajtott összegekről. A határon átjövő 

kamionoknak a veszélyes hulladékából adódó bírság 30 %-ban a települést illeti. Ez az összeg 

a KEOP pályázatoknak az önerejét képviseli. Röviden és tömören ennyiben szerettem volna 

összefoglalni a 2014. évi költségvetés módosítását. Úgy tűnik, hogy jól állunk, de erre majd 

az I. féléves beszámoló fog rámutatni, hogy hogyan gazdálkodott Önkormányzatunk.  

 

Megérkezett Farkas Szilárd képviselő úr, a továbbiakban a Képviselő-testület 6 tagja van 

jelen.  

 

Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és nem ilyen fényesnek látta a helyzetet, ahogy a polgármester levezette. Nem olyan 

egyértelműek ezek a módosítások. Az év közben elfogadott költségvetéshez úgy nyúlunk 

hozzá, hogy a Képviselő-testületet nem tájékoztatjuk előre, hanem utólag kell hozni döntést 

róla. Olyan változtatásokat hoznak menet közben, amiről a Képviselő-testület semmit nem 

tud. Az utóbbi időben egyértelműen látható, hogy megvalósultak itt virágosítások, feltúrták az 

egész közterületet, átalakították a presszó előtt a járdát, és háromféle térkő van. Olyan módon 

nyúlt hozzá a vállalkozó, mintha a tengerparton lenne. Elrontotta a főtérnek az auráját, 

amelynek volt egy kedves jellege. Egy kis dobogón kiültek az emberek, volt egy fa, az egész 

egy kedves falusias jelleget adott. Most mellette megy el a forgalom, a járdán pedig 

akadályozza az átjárást. Mondhatom a virágosítást is. Ebben az évben több mint másfél millió 

forintot fordítottunk a főtéri virágosításra. Most, hogy zuhogott az eső elöntötte a sár az 
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emberek lakását. Arra nincs pénzünk, hogy kitisztítsuk az árkokat, azzal nem törődünk, de 

virágosítottunk másfél millió forintért. Korábban nem volt pénzünk, nem is tudunk 

virágosítani. Nem akarom magamat fényezni, de én és a testvérem vettünk virágot, hogy 

legyen virág. Nem olyan jól gazdálkodtunk, mert nem annyira volt gazdaságos ennek a 

pénznek az elköltése. Nagyon fontos a költségvetés a város és a lakosság életében, hiszen 

abból lehet gazdálkodni. Nem mindegy, hogy mire költjük el a pénzt. Álláspontom szerint 

nem gazdaságosan költjük el a pénzt. Kiemelek egy nagy tételt, amely az Öreghegyi torony 

elkészítésére vonatkozik. 15 millió forintot ad a város azért, hogy megépüljön az Öreghegyi 

torony. Ez megérne egy közvélemény kutatást. Én rendszeresen eljárok az Öreghegyre, ahol 

minden évben van búcsú. A rendszerváltáskor, amikor ez a dolog elindult, olyan sokan voltak, 

hogy nem fértek el, ma már nincsen 15 ember. Ezt a tornyot hányan fogják látogatni? Mi 

annyira gazdagok vagyunk, hogy 15 millió forinttal hozzájárulunk egy toronyhoz. Esztelen ez 

az elgondolás, semmiképpen nem tudok ilyet támogatni! Sok és fontosabb, városon belüli 

megvalósításnak lenne helye. Nagyon sokszor elmondtuk a ravatalozót. Milyen ravatalozónk 

van? Nagyon fontos a kegyeleti dolog és nagyon sok embert érint. Mindig bírálgatják, hogy 

Letenyén milyen körülmények vannak a temetőben. Nincs egy WC a temetőben. Igaz, most 

elindult, de nincsen csatorna, nem lehet kivezetni. A patkányok ott ugrálnak a szemétben, meg 

a WC-től jönnek ki. A ravatalozóban olyan kőkorszaki állapot van, hogy a legkisebb 

falvakban is jobb a helyzet. Mindig ezt hozzák fel az emberek, hogy milyen állapotok vannak 

itt. Van helye a 15 millió forintnak ebben a költségvetésben. Nem értek én ezzel a 

költségvetés módosítással egyet! Nem értettem egyet a szerkezetével sem, azzal sem, hogy a 

15/a. melléklet el lett nyomva. Ott nem volt kiemelve a fontosság, ott volt felsorolva, hogy 

mik épülnek. Ez egy új dolog volt, hogy megépül a buszváró. A Dömők úr százszor szólt, 

hogy legyen buszváró, de szó nem volt róla, hogy építünk buszvárót, hogy valamilyen mobil 

buszvárót idehozunk. A források az állampolgárok adóbevételeiből állnak össze. Ha pedig 

abból állnak össze, akkor nincs joga a polgármesternek a hivatalnokkal elosztani a pénzt. Én 

ezt nyomatékkal kifogásolom. Egy demokratikus berendezkedésben azért van önkormányzati 

képviselő-testület, hogy beleszóljon a dolgokba. A képviselő a polgárok gondolatait be tudja 

hozni a megvalósításokba és az utóbbi időben ez nem valósul meg. Egyszemélyes 

döntésekben ideteszünk egy virágot, oda egyet, átfirkáljuk a költségvetést. Én ezt a 

költségvetés módosítást nem tudom támogatni. Semmilyen tételét nem támogatom, a magam 

részéről nem fogadom el. A Gazdasági Bizottság ülésén négyen vettünk részt, abból ketten 

voltak mellette, egy tartózkodás és egy elutasítás volt az állásfoglalás. A döntés a jelen 

képviselői összetételben nyilván másképp fog alakulni.  

 

Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság is részletesen kielemezte a költségvetés 

módosítási rendelet tervezetet. Amikor a költségvetés elfogadásra került a mellékletben ott 

szerepelt a virágosításra betervezett összeg. Örültem neki, hogy bent szerepelt a most 

kivitelezett autóbuszmegállók megvalósításának a költsége is. Betervezetten folyt ez a munka. 

Az Öreghegyi torony költsége bennem is kétségeket ébresztett, de a tájékoztatásból 

megtudtuk, hogy ez egy hármas funkciót képviselő objektum, majd a polgármester úr ezeket 

részletesen elmondja. Csónakkikötő, csónakbeszerzés és közösségi tér kialakítása is szerepel 

ebben a projektben. Olyan többfunkciós dologról van szó, amelyet a pályázatból, ha lehetőség 

van rá, nem kellene kihagyni. Az, hogy a Happy Bike nem valósul meg, azt a pénzt át tudjuk 

tenni máshova, ezzel különösebb problémánk nincs. A Humán és Ügyrendi Bizottság 2 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a költségvetés módosítást javasolja elfogadni. A tartózkodás 

nem az egész költségvetésre szólt, ott a torony miatt szavazott így a bizottsági tagunk. Saját 

véleményem szerint én elfogadásra javaslom. Szeretném megjegyezni, hogy nem kívánt 

költségvetési rendelet módosítást, amikor béremelésre került sor az óvoda és 

iskolapedagógusok esetében, ez központilag ment. Ebből helyi szinten kimaradt a Művelődési 
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Ház és Könyvtár 5 szakalkalmazottja. Információim szerint a költségvetés – különösen az I. 

félévi beszámoló elfogadása után – lehetővé teszi az ő esetükben, ugyanígy a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói esetében is a béremelést. Van egy olyan forrás a 

gazdálkodás esetében, és ez rendelet módosítást nem kíván. A Humán és Ügyrendi Bizottság 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetés módosítását. 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Nem értek egyet a bizottsági elnök asszony azon 

véleményével, hogy bizonyos feladatokat önhatalmúlag meg akarunk valósítani. Ez nem igaz. 

A 2014. február 5-én elfogadott 2014. évi költségvetési rendeletünk 15. mellékletében minden 

egyes pont, amit az elnök asszony cáfol, le van írva. A legelején is elmondtam, hogy ezek 

közül nem biztos, hogy minden megvalósul. De nem lehet úgy egy költségvetést elkészíteni, 

hogy ne nevesítsük a megmaradt forrást valamilyen feladathoz. Tartalékba lehet rakni, ez 

tartalékba is kerülhet a legvégén, ha ezeket nem tudjuk megvalósítani. Vannak olyan 

feladatok, amelyet abszolút be kellett tervezni. Például a ravatalozókba 3 db hűtő beszerzése, 

ezek is rendben vannak, meg fognak érkezni. A temetőben az utak felújítása, az esőbeállók 

megépítése, ezek mind be voltak tervezve. Sajnálatos módon még mindig nem sikerült a 

közterületen, a Séta téren és a Művelődési Ház parkjában lévő kandelábereket kicserélni. 

Tárgyalásokat folytatunk az E.on-nal, hogy hogyan tudja kivitelezni ezeknek a cseréjét. 

Egyenlőre ez még nem ütődött nyélbe, holott ez is égető probléma, amely szintén szerepel a 

tervek között. Nagyon sokat tudnék ebből még sorolni, de ezeket már február 5-én mindenki 

elfogadta és így indultunk neki az évnek. Semmi olyan nincs ebben a módosításban, amivel 

esetleg nem értenek egyet, mint a Boldog Buzád torony, amely nem csak torony, hanem egy 

közösségi tér, gyakorlatilag Letenye turisztikai fejlesztésének a beruházása. Ez egy fejlesztés 

a turisztikában. Ez egy hármas egység, közösen gondolkodtunk a három kistelepüléssel. 

Nevezetesen Zajk, akinek a területén megvalósul a torony. Hozzájárult az Önkormányzat 

ahhoz, hogy ez a pályázat sikeres legyen, mert ő adta a nevét. A kistolmácsi tó kihasználása is 

benne van, mert a horgászat is szerepel ebben a pályázatban. A Mura városaként vagyunk 

aposztrofálva, a Mura mellett vagyunk, és ezt nem veheti el tőlünk senki, más város 

Magyarországon a Mura mellett nincs. Ezt kell kihasználni és ez a jövő útja, mert érintetlen 

Natura 2000-es területről van szó. Ez a turisztikának egyik szegmense, amely hasonló lesz 

majd, mint a Tisza. Ha a horvátok és a magyarok között abszolút eltűnik majd a tényleges 

határ, akkor ennek számos jelentősége lesz. Ez azt is szolgálja, hiszen ide vásárolunk 

csónakokat, mert Murarátkán, vagy Muraszemenyén be lehet szállni a Mura folyóra és ki 

lehet szállni majd Letenyén. Ez is szerepel benne. A Szőlő és Gyümölcstermesztők 

Egyesülete is szerepel a pályázatban. Közösen megbeszéltük, hogy a fa borona pince fölé 

fogjuk építeni ezt a közösségi teret, ha úgy tetszik, a borászat is benne van. A földszinten, a 

pince részen, amely betonból fog épülni, ott egy bortrezor, egy tároló hely kerül kialakításra. 

A felette lévő rész pedig közösségi tér lesz. A kilátó egylépcsős feljáróval készül, a 

háromtornyú Makovecz csoport által megtervezettről van szó, ilyen egység fog kijönni belőle. 

Ha bármelyik településen ez megvalósulna, örömmel kapnának utána. Dr. Buzády Tibor 

magántőkéje is benne van a megvalósításban. A Leader pályázatban szereplő tervünket 16 

millió forinttal támogatta az itteni Leader csoport. Ez egy hármas támogatású rendszer, amely 

a térségnek a kiugrási pontját keresi. Nem csak Letenyét kell nézni, hanem Letenyét és a 

vonzáskörzetét kell egyben nézni. Ha a környező településeket nézzük, nagyon sok ilyen 

beruházás készült el. Magánpincéket is felújítottak, létrejöttek kerékpáros centrumok a 

területünkön. Örülünk annak, hogy Bázakerettye az olaj bölcsője, mint egy hívó szó oda is le 

tudnak jönni, és ezt a térséget kompletten kell nézni. Mi mindnyájan adunk valamit ennek a 

térségnek, hogy turisztikailag fejlődjön. Azt sem szabad elfelejteni, hogy kerékpáros turizmus 

is létezik és egyre népszerűbb. Arra a területre, ahova ez épül, kijelölt Dél-zalai Erdőtáj 

Kerékpárút vezet, vagy éppen gyalogos ösvény. Ezek komplex feladatok és ennek az egyik 
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fejlesztési szegmense a torony megvalósítása, amely különleges. A fa borona pince egyre 

népszerűbb, és annak a szomszédságában, ha még egy közösségi teret létrehozunk, akkor 

sokkal több ember tud odalátogatni, mert megvan az ottani közösségi tere is. Később, ha úgy 

tetszik, akkor stációkat lehet odavarázsolni és már a vallási turizmus is teret kap. Amikor erre 

lehetőség van, azt nem szabad egy településnek elszalasztani, azért mert plusz 5 millió 

forintot kell neki beletenni a pályázatba. A jövőnek építünk és nem a jelennek. Kiugrási 

pontként a turizmust húzó ágként határozta meg ez a térség. A mezőgazdaság van még itt 

mellettünk, és a gyümölcstermesztő ágazata sajnos hiányzik, azt kell itt fejleszteni. A Mura 

dolgait és a kerékpáros turizmust ki kell használni. Ez a beruházás egy fejlesztési dolog, 

amely a jövőt elénk tárja. A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén olyan vélemény is 

elhangzott, hogy az intézményeink belső karbantartására kellene ezt a forrást fordítani. Én 

erre azt mondtam, hogy most KEOP támogatást kapott az intézmény, amely 40 %-os 

megtakarítást jelent majd. Jövőre vagy azt követően ebből a 40 %-ból, a maradvány 

pénzekből a vizesblokkokat és egyebeket fel lehet újítani. A virágosításnak számos település 

örül. Nagykanizsa, Zalakaros és Hévíz is rengeteg virágot tesz a köztereire. Azt kell majd 

kitalálni, hogy legyen itt egy olyan kis kertészet, ahol a virágkezdeményeket elő lehet állítani. 

Nem költöttünk másfél millió forintot a virágosításra. Komplexen kell így ezt az egészet 

nézni. A főbejáratot is ki akartuk cserélni a hivatal épületén, de valószínűleg erre nem fogunk 

sort keríteni. Ennek a cseréje 750 ezer forint lett volna, ez is ott van a 15. mellékletben, de sok 

mindent nem valósítunk meg belőle. Megadom a lehetőséget a pénzügyi osztályvezetőnek a 

hozzászólásra. 

 

Dr. Szabó Ilona: Én vagyok a képviselő, nekem van elsőbbségem, megbocsásson 

Polgármester Úr! 

 

Pusztai Klára: Tisztelt Képviselő-testület! Tegnapelőtt megtörtént a Gazdasági Bizottság 

ülése, amelyről hangfelvétel készült. Ez a hangfelvétel bármikor meghallgatható. Ezen a 

hangfelvételen Dr. Szabó Ilona az Önkormányzatot azzal vádolta meg, hogy több millió 

forintot eltüntettünk, meghamisítottuk az adatokat. Ezek rendkívül súlyos vádak. Ismételten 

felhívom a Képviselő-testület és kifejezetten a Képviselő Asszony figyelmét, hogy a 

munkánkat a törvénynek megfelelően végezzük. A munkánkat az Államkincstár folyamatosan 

ellenőrzi, illetve az Államkincstár felügyeleti szerve, az Állami Számvevőszék szakemberei 

folyamatosan vizsgálják. Sem az elmúlt időszakban, sem most, soha nem tapasztaltak 

visszaélést. Eddig is részletes testületi anyagokat készítettünk és ezután is ezt fogjuk tenni. 

Talán célszerűbb lenne, ha a képviselő asszony szakmailag valamit kifogásol, vagy nem ért 

egyet, akkor előtte….. 

 

Dr. Szabó Ilona: Bocsánat! Ez milyen beszéd? Ez nem ide tartozik. Állítsa le a Polgármester 

Úr! 

 

Halmi Béla: Meg kell hallgatnunk.  

 

Dr. Szabó Ilona: Hogy mer a pénzügyi osztályvezető így beszélni rólam? Én nem beszéltem 

semmit így róla. Mi az, hogy, kikéri? Most jött ide fél éve és ilyen módon beszél.  

 

Halmi Béla: Ilyen hangnemet nem lehet megengedni. 

 

Dr. Szabó Ilona: A Polgármester Úr se engedje meg neki, hogy velem így beszéljen! Kikérem 

magamnak Kedves Polgármester! Legyen polgármester és legyen határozott! Én nem 

beszéltem most erről. Beszéltem a Gazdasági Bizottság ülésén, de most nem. Fenntartom 



 8 

most is, hogy olyan változtatások vannak, amit utólag kell, hogy jóváhagyjunk. Nem fogom 

jóváhagyni! Milyen jogon személyeskedik? Én nem mondtam ki a pénzügyi osztályvezető 

nevét. 

 

Pusztai Klára: A képviselő asszony megvádolt bennünket azzal, hogy eltüntettünk pénzt.  

 

Dr. Szabó Ilona: Ezt tessék befejezni! A polgármester mondhatna ilyet, de a pénzügyi 

osztályvezető nem mondhat. Nem igaz! Idejön egy Pusztai Klári és akkor így viselkedik. 

Egyikünk sem engedte meg magának azt, amit ő megenged. Én vagyok a képviselő, és ha ezt 

mondom, akkor jogom van ilyet mondani. Ő hivatalnok, itt én vagyok a főszereplő. Tessék 

megtanulni a közigazgatási törvényt! Nekem a számviteli törvényt nem kell tudni, mert nem 

olyan szakember vagyok. Amit nekem kell tudni, azt tudom. Engem ne utasítson, hogy 

tanuljak, és ne magyarázza meg, hogy nekem mi a feladatom! Én tudom, hogy mi a 

feladatom. Hét éve szolgálom a város lakosságát. Egész másról beszél a pénzügyi 

osztályvezető. Üljön le és fejezze be! 

 

Halmi Béla: Nyugodjon meg a képviselő asszony!  

 

Dr. Szabó Ilona: Nyugodjak meg? Vezesse a polgármester úr az ülést és adja meg a 

tiszteletet!  

 

Halmi Béla: Vezetem az ülést és úgy döntöttem, hogy megadom a lehetőséget az 

osztályvezető asszonynak.  

 

Dr. Szabó Ilona: Oda illő mondatok kellenek Polgármester Úr, vezetni kell az ülést.  

 

Pusztai Klára: Tisztelt Képviselő Asszony! Ön valóban megrágalmazott bennünket. 

 

Dr. Szabó Ilona: Fejezze már be az osztályvezető asszony! 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Látom, hogy itt személyeskedésről van szó. 

 

Somogyi András: Szólni akartam, de nem gondoltam, hogy ezek után leszek kénytelen. 

Továbbra is azt gondolom, hogy a képviselő asszony a mostani testületi ülésen semmi olyat 

nem fogalmazott meg, amely miatt az osztályvezető asszonynak vissza kellett volna 

hivatkoznia a bizottsági ülésre. A bizottsági ülésen biztos sok minden elhangzott, azt le kell 

jegyzőkönyvezni. Ezen a testületi ülésen az osztályvezető asszony nem jól tette, hogy 

előhozta. Itt semmi olyan nem történt, amelyre neki hivatkoznia kellett volna. Nekem ez a 

véleményem. Sajnálom a Gazdasági Bizottság ülésén történteket, de ez most nem volt idevaló 

és ezt nem szabadna megengedni senkinek sem. A polgármesternek sem szabad megengedni, 

mert ha a testületi ülésen ilyen nem hangzik el, akkor azok elmúltak. Ha elhangzik, akkor 

lehet bárkit, bármikor, bármire utasítani, akceptálni, de ezek itt nem hangzottak el. Én úgy 

gondolom, hogy ez most nem volt igazán szerencsés. Tudomásul kell venni, hogy a 

költségvetést módosítani kell, mert vannak benne olyan dolgok, amelyek előjönnek, és utána 

nem történnek meg. Februárban én is mondtam, hogy a 15. mellékletben lévők fontos dolgok, 

azokat meg kell valósítani. Ki lett hangsúlyozva a kilátó, én támogatom. Megnézve ezt a 

listát, ebből látszik, hogy nem fog sok minden megvalósulni. Nekem elvi kérdés, ha 

februárban beleírunk valami a költségvetésbe, akkor sok mindent meg kell tenni azért, hogy 

ez végrehajtódjon. Nekem itt az a dilemmám, hogy nem igazán vannak előkészítve a dolgok, 

hogy a leírtak megtörténjenek. Nem történik meg. Lehet, hogy helyette más megtörténik, az a 
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része is fontos. Fontos, ha leírtuk, akkor az a végrehajtás történjen meg. A másik óriási 

dilemmám. Kettő esztendeje egyfolytában rágjuk a település fülébe, hogy KEOP iskola-óvoda 

energetika, járóbeteg szakellátás, határon átnyúló IPA. Én nagyon jól tudom azt, hogy sok 

mindenre nincsen befolyásunk, mint testület és hivatal, de hogy se az iskola, se az óvoda 

beruházás nem történt meg ezen a nyáron, nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Én azt érzem, 

hogy ez nem csak a más felelőssége, ez mindenki felelőssége, hogy nem teszünk meg azért 

mindent, hogy ezek megvalósuljanak. Én már műfüves pályát akartam avatni szeptemberben, 

most hallom, hogy 2015. első félévében valósul meg. Sajnálom, és akkor vitázunk azon, hogy 

ő hogyan mondja. A Kedves Képviselő Asszony is néha fogalmaz nem odaillően, de bizonyos 

dolgokban azt kell, hogy mondjam igazsága vagyon. Én megszavazom a költségvetést, mert 

most módosítani kell. Ha nem valósul meg valami, kiesik a pénz belőle, valamit bele kell 

tenni, mert fontos dolog. Nyilván elmarad valami, de ha leírtuk tavasszal, akkor mindent meg 

kell tenni annak érdekében, hogy ebben a kis időszakban ezt végre is hajtsák.  

 

Halmi Béla: A pályázatokkal kapcsolatosan. Mentünk utána, de egyszerűen nem lehetett 

előbbre haladni vele. Az Egészségháznak az elindulásánál még mindig a nyílt közbeszerzési 

eljárásnál tartunk. Augusztus 18-ig kell leadni az ajánlatot. Három cégről tudunk, aki elvitte a 

kiírást. Olyan szoros kivitelezési költségvetése van neki, hogy kevésbé viszik el. Olyan 

mértékben megdrágult az elmúlt időszakban az építőipari terület, hogy a betervezett 

költségekkel nem biztos, hogy megéri nekik, hogy bepályázzanak. A 200 millió forintra 30 

millió forintot kaptunk még, ezt meg is igényeltük, tehát 230 millió forinttal indul a járóbeteg 

szakellátás projekt. Dolgozunk azon, hogy még ezen felül is szerezzünk hozzá forrásokat.  

 

Somogyi András: Sajnos ez állami bürokratikus gond, amelyről szintén megvan a magam 

véleménye. Ami ma Magyarországon folyik ebben a beruházásos, közbeszerzéses témában, az 

katasztrófa. Azért drágult a rendszer, mert ezt már 2 éve meg kellett volna oldani, és elszálltak 

az árak.  

 

Halmi Béla: Ami a kisebb dolgokat illeti a költségvetésben, azok valószínűleg meg fognak 

valósulni, hiszen van még hátra ebből az évből elég sok idő, hogy meg is valósulhatnak.  

 

Dr. Szabó Ilona: Nagyon durva viselkedés volt ez. Én senkit nem szoktam megbántani, a 

közösség érdekében szoktam szólni. Ha keményen szólok, akkor azért teszem meg, mert 

annak nagyon nagy súlya van. A polgármester úr mondta, hogy kiugró pont lenne a torony. 

Nekem a kiugró pont a munkahely lenne, a rendes gazdasági jellegű munkahely, ahol 

mindenki legalább 90-100 ezer forintot tudna keresni. Nem hiszem, hogy a turizmust 

Letenyén nagyon fel fogják kapni. Nincs nagy látogatottsága a hegyeknek, az hogy a vidékiek 

eljönnek azt elfogadom, de hogy azért ott egy 40 millió forintos beruházás megvalósuljon, az 

túlzás. Olyan beruházásokat és olyan támogatásokat kell megpályázni, amely életszerű és a 

helyiekre vonatkozik. Leírják a pályázatban, hogy 100 %-osan támogatott, az nem biztos, 

hogy nekünk jó. Olyan pályázat kell, ami minden ember érdekét szolgálja, nem kell olyan, 

ami privilégium. Jönnek a turisták és a kerékpárosok, oda nem kell 40 millió forintos 

beruházás, enyészet fogja kikezdeni. Nem megy oda senki sem, helyben mennek a közösségi 

házba. A rendezvényeken 20 ember van a Makovecz-féle könyvtárban. Nincs felmérve és a 

jövőt sem fogja szolgálni addig, amíg nincsen munkahely. A legfontosabb, hogy munkahely 

legyen, és munkahely teremtésre kellene a 15 millió forintot elköltetünk. Nagyon szép 

épületeket lehet rajzolni, csak nem megy bele a kutya sem. Az egy közösségi találkozó, hogy 

búcsút szervezünk, és arra nem jönnek el az emberek. Nagyon fontos a költségvetés, hiszen 

minden évben azzal kezdi a Parlament is, hogy megszavazzák a költségvetést. Nagyon 

sokszor meg is módosítják, mert elmérik magukat. Ha legközelebb megalakul a képviselő-
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testület, és én bekerülök, akkor javasolni fogom, hogy két napig tárgyaljuk a költségvetést. 

Azt is javaslom, hogy amikor a megvalósításra kerül sor, akkor a képviselőket erről 

tájékoztatni kell és arról újabb döntést hozni, hogy igen elfogadjuk. A virágosítással 

kapcsolatban. A gazdag városok pl. Zalakaros, hatalmas pénzeket tudnak beszedni a saját 

maguk által működtetett intézményeikből. Az egész más helyzet, de ez a város egy szegény 

város. Mindig arról beszéltünk, hogy szegény város vagyunk. A konszolidációs törvény tette 

helyre, hogy a 150 millió forintos veszteségünket lenyelte. Ez nem azt jelenti, hogy mindjárt 

az első évben költsünk el ennyi pénzt. Rómától jöttem Magyarországig, sehol nem volt 

virágosítás. Becsehelyre féltékenyek vagyunk. A település szélén ki van írva, hogy a 

legspórolósabb község. Erre nem volt szükség, hogy a 15 év virágát most idehozzuk 600 ezer 

forintért. A Béke utcában kinyírták a tujákat, az emberek reklamáltak, hogy ki döntötte el. 

Lombos fákat is vágtak ki, reklamáltak, hogy milyen alapon vágták ki. Én egyetértek a 

Somogyi Andrással. Köszönöm, hogy ilyen nagyon pozitív hozzászólása volt irányomba. Kell 

tudni, hogy miről szól a dolog, de az ülésen, amikor megszavazzuk, van rá fél óra, és nem 

rögződik az emberben. Elő kell venni, és amikor aktuális meg kell beszélni, és tájékoztatni 

kell a lakosságot, mert ez egy tervezet. Az iskola és óvoda beruházást olyan cégek nyerik el, 

akik amúgy is tele vannak munkával. Miért azokat a vállalkozásokat kell kiválasztani, aki tele 

van munkával? Negatív visszhangja van, hogy nem történt semmi és június óta otthon vannak 

a gyerekek, igaz kimehetnek Egyedutára. Az egyedutai óvoda egy nagyon lelakott, nagyon 

korszerűtlen, egy salétromsavas óvoda, azt meg is kellene szüntetni, és ide fel kellene hozni 

azt a két csoportot. Ezt is fontolóra kellene venni. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Az óvodának nagyon jó helye van Egyedután, kell annak a 

városrésznek is egy óvoda. A jövő útja, ha netán a letenyei óvoda bővülne, akkor kerülhetne 

sor erre.  

 

Dr. Szabó Ilona: A Gondozási Központba ki lehetne alakítani a két csoportszobát.  

 

Halmi Béla: A Gondozási Központnak más funkciót kellene szánni, de ez nem tartozik a 

költségvetés elfogadásához. A képviselő asszonnyal nem tudok egyetérteni, nem közelednek 

az álláspontjaink egymáshoz a Boldog Buzád toronnyal kapcsolatosan. Mi megkértük a 

Makona Irodát, hogy engedjék meg, hogy ne fából készítsük el az egész rendszert. Nem fából 

készül, hanem fémből és a lefedése sem faszerkezet lesz, hanem a mai modern fedőanyag. A 

közösségi tereket mindig is lehet szervezni. Nem akarok senkit előtérbe helyezni, hogy 

hogyan szervezik a közösségeiket, de ha már van egy ilyen a településen, akkor ez biztosan el 

fog indulni. Itt nem magunkról beszélünk, hanem magáról a térségről és a turisztikai 

fejlesztésekről ebben a komplexitásban. A legelején eldöntötte a Tisztelt Képviselő-testület, 

hogy mit vár el a polgármestertől és a háttér intézményétől, a Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivataltól és nekünk kötelességünk ezeket a dolgokat megtenni. A Somogyi András képviselő 

úr mondja, hogy sok mindent bevállaltunk, de nem biztos, hogy mindent meg tudunk ebből 

valósítani. Mi igyekszünk ezeket megoldani, de ha minden egyes alkalomkor összehívjuk a 

Képviselő-testületet, akkor azt mondják, hogy már megint minek kellett jönni. A buszöblök és 

a buszmegállók kialakítása a szakhatósági feladatok közé tartozik. Ezek kialakítására még a 

Többcélú Társulás adott be pályázatot nem csak Letenyére, hanem magára a térségre. A 

tervek rendelkezésre álltak, az összes hatóságtól megvolt az engedély. Ezek nyilván lejártak, 

ezeket meg kellett frissíteni. Van-e még kérdés a költségvetéssel kapcsolatban? 

 

Rózsás Imre: Én részt vettem mind a két bizottsági ülésen. Volt olyan, ahol kicsit 

kellemetlenül éreztem magam, mert azzal a stílussal én nem tudok azonosulni, azt a stílust 

nem tudom elfogadni. Itt nem egymást vádolni kell, hanem együtt kellene dolgozni és ennek a 
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célnak kellene mindig szem előtt lenni. Nem kell mindenütt a hibát keresni, hanem próbáljuk 

meg a jót is meglátni. Kétféle szempont létezik, nézhetem én úgy is, hogy ez a pohár félig 

üres, de nézhetem úgy is, hogy félig tele van. Ha most végignézzük a költségvetési 

rendeletünket, akkor valóban ide húzhatunk pluszt, oda mínuszt, hogy ez megvalósult, ez nem 

valósult meg. A megvalósulthoz és a meg nem valósulthoz is fűzhetnénk hozzá gondolatokat, 

hogy miért, ott is vannak mentő gondolatok. A pályázati rendszerünk ezer sebből vérzik. 

Nézzük csak végig a pályázatokat. Nem miattunk csúszik a nyílászárók cseréje az iskolában 

és az óvodában. Bennem is megfogalmazódott a gondolat, van egy vállalkozás, amelyik tudja, 

hogy az iskola beruházásnak a nyári szünetben kell megvalósulnia, akkor miért fogad el még 

munkát. Miért nem marad távol attól a pályázattól? Mi is találtunk volna más céget, aki a 

nyári szünetben végre tudta volna hajtani a munkálatokat. Én kétséggel élek az iránt, hogy ez 

szeptemberben befejeződik. Nyilván élmény lesz együtt dolgozni a munkásokkal. A másik a 

műfüves pálya. Polgármester úr megfogalmazta, hogy pénzügyi nehézségek merültek fel az 

MLSZ részéről. Ha az MLSZ a csapatokra kirótt büntetéseket szabadítaná fel a műfüves pálya 

ürügyén és nem a saját fényezésre költené a dolgokat, akkor már régen meglenne. Egy 

mérkőzésen 6 játékvezető van, valamikor 3 is elég volt. Ez úgy gondolom, hogy nem a mi 

hibánk. A Happy Bike pályázat sem a mi hibánkból adódott. A letenyeiek jól látják, hogy 

megvalósult egy templom téri beruházás. Nekünk nem a szökőkút kellett volna, de azzal 

együtt lehetett a pályázatba benevezni. A pályázati kiírások sajnos ilyenek. Én nem vagyok 

benne biztos, hogy elsősorban a települések érdekeit nézik, amikor egy pályázatot kiírnak. A 

mi lehetőségeinket a korábbi pénztelenség nagymértékben befolyásolja. A szabályzóink 

menet közben állandóan változnak. Egy előzetes tervet nekünk a változó szabályokhoz kell 

igazítanunk. Van, ami az előnyünkre változik, amikor plusz forrásokat tudunk szerezni, de 

vannak olyan szabályzók, amelyek lehetetlenné teszik, hogy mi a számunkra kedvező 

dolgokat megragadjuk. Itt én bármelyik területet mondhatom, a saját kis oktatásügyünkből 

tudok példát. Óriási bakikat követtek el, lehetetlen tisztességesen megoldani ezt a kérdést, és 

lesznek hiányosságok, és mondani lehet sok mindent. Arra emlékeztet a dolog, hogy szabad 

tankönyvválasztás van, de nincs szabad tankönyvválasztás. Választani abból lehet, ami fenn a 

listán. Ha a listán egy tankönyv van, akkor hogyan válasszunk. A kis rendszerünk ezer sebből 

vérzik és most már meg kellene hallgatni az alul élő embereket is, akik a mindennapos 

problémájukat helyben élik meg. Tudnának olyan dolgokat mondani, amellyel jobb lehetne ez 

a rendszer. A költségvetést én valóban átnéztem. Én úgy gondolom, hogy számszakilag 

stimmel. Össze kellett hasonlítani a módosításunkat a februárban elfogadott költségvetéssel és 

kiderült, hogy el tudom fogadni ezt a költségvetés módosítást. A toronnyal kapcsolatban 

mondanám. Én most láttam először a látványterveket. Azt gondolom, hogy némi 

kommunikációs probléma lépett fel, hogy nem vagyunk tájékozottabbak ezekben a 

kérdésekben. Én azt gondolom, ha egy településnek ilyen lehetősége van – nem mindenkinek 

fog tetszeni -, de meg kell valósítani. Egy olyan ember, aki a saját vagyonából 15 millió 

forintot áldoz arra, hogy egy településen az emberek javára valamit tegyen, akkor azt meg kell 

valósítani. Menet közben megnőttek a költségek, de ez nem egyedi, nem települési, hogy a 

pályázati rendszerünk ezer sebből vérzik. Köszönöm szépen. 

 

Halmi Béla: Köszönöm alpolgármester úrnak a véleményét. A torony építéséhez az eredeti 

költségvetésben, a 11. mellékletben 6.750 eFt volt betervezve és ez egészül ki 15 millió 

forintra.  

 

Farkas Szilárd képviselő úr elhagyta a termet, a továbbiakban a Képviselő-testület 5 tagja van 

jelen.  

 

Kérem, aki a költségvetés módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

11/2014. (VIII.18.) önkormányzati r e n d e l e t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014. (VIII.18.) 

önkormányzati rendeletét Letenye Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ „Letenyei Városházán napelemes rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a  

     nyertes ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Jeleztük a meghívóban, hogy az előterjesztés a 

testületi ülés előtt kerül kiosztásra. Olyan szorosak az időtartamok, és erre más módon nem 

kerülhet sor. Az eredményes jegyzőkönyv van itt előttünk. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testülettől, hogy fogadjuk el. Ez a pályázatban 20 pontot fog érni, így írták ki ezt a forrást, 

mert az utolsó etapban nagyon sokan kívánnak még belépni az energiaracionalizálási 

pályázatba. Nevezetesen a Letenye városháza napelemes pályázatáról van szó, amely mintegy 

35 millió forintot jelent és 100 %-osan támogatott. A kiírások úgy történnek, hogy kinyitják 

az ablakot és azonnal be kell nyújtani a pályázatokat. Később már nem is lehet benyújtani, 

mert az ablak bezárult. Ugyanilyen volt a Leader pályázat is, amelyben a torony nyert. Az 

előkészítettség nagyon fontos és ezt próbáljuk megtenni. Ez a jövő évben fog megvalósulni és 

ennek az épületnek a működtetését olcsóbbá tudjuk tenni a villamoshálózaton keresztül. 

Annak rendje és módja szerint kiírták a közbeszerzést és egy jelentkező volt, annak az 

eredményességét kell elbírálnunk, az a pályázatnak a szerves része lesz.  

 

Dr. Szabó Ilona: A pályáztatást ki fizeti? Ez kit terhel? 

 

Halmi Béla: Azt már a múltkor eldöntöttük. 1.800 eFt volt, amit akkor elfogadtunk, mert 

vitattuk ennek az összegét, ezt az Önkormányzat fizeti. Az összes többi a pályázatban 

szerepel, amit le lehet igényelni 100 %-os finanszírozásban. 

 

Farkas Szilárd képviselő úr visszajött a terembe, a továbbiakban a Képviselő-testület 6 tagja 

van jelen. 

 

Somogyi András: Ennyit kell benyelnünk, ha nem nyer a pályázat.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

59/2014. (VIII. 14.) számú h a t á r o z a t: 
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Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési 

eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet a Bírálóbizottság által 

előterjesztett döntési javaslattal egyezően meghozza az alábbi eljárást lezáró 

döntést a „Letenye Város Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan 

benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás során: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt 

hirdeti ki: 

 

Ajánlattevő neve: DNA Development Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF) 20.842.601,- Ft 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

               Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Rózsás Imre: Amikor néztük a dokumentumokat, olvashatatlan aláírásokat láttam. Én arra 

szeretném felhívni a figyelmet, nyilván aláíráskor az urak és hölgyek kezét nem tudjuk fogni, 

de akkor oda kell írni nyomtatott betűvel a nevet. Probléma is lehet ebből. 

 

Halmi Béla: Van ennek egy összeférhetetlenségi nyilatkozata, amit alpolgármester úr nem 

látott, de megvan. Például Dombai Ildikó aláírása szerepel itt, és ezzel együtt érvényes. 

 

Dr. Szabó Ilona képviselő asszony kiment a teremből, a továbbiakban a Képviselő-testület 5 

tagja van jelen.  

 

4./ Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A kiküldött határozati javaslat tartalmazza az 

adatokat. Egy évre kívánjuk meghosszabbítani a lakásbérleti jogviszonyt. A bérlő a Müller 

Drogéria Magyarország Bt-nél dolgozik. Az anyag tartalmazza, hogy semminemű elmaradása 

nincs a közművekkel, és rendszeresen fizeti a lakbért is. Van egy kitétel, amennyiben a Müller 

céget otthagyja, abban az esetben megszűnik a bérleti jogviszony. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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60/2014. (VIII. 14.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Őri Mónika 9772 

Kisunyom, Dózsa Gy. u. 28. alatti lakosnak a Letenye, Szabadság tér 6. 1. emelet 

3. szám alatti, 72 m
2
 alapterületű összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakásra 

vonatkozó bérleti szerződését a bérleti szerződés lejártától (2014. augusztus 29.) 

számítva 1 év határozott idővel 2015. augusztus 29-ig, de legfeljebb a Müller 

Drogéria Magyarország Bt-nél fennálló munkaviszonya időtartamára 

meghosszabbítja.    

 

A lakás bérbeadása továbbra is költségelven történik 35747,- Ft/hó lakbér 

megfizetése ellenében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezetője 

 

Halmi Béla: Dr. Szabó Ilona képviselő asszony visszajött a terembe, a továbbiakban a 

Képviselő-testület 6 tagja van jelen. 

 

 

4./ Egyebek 

 

Dömők József: Az eső után átjöttem az OTP előtt a parkolóba vezető járdaszakaszon. 

Teknősen van az ott megoldva, és lábfejig merültem a vízben. Ez már több mint tíz éves 

probléma. Nagyobb esők alkalmával a mellette lévő parkoló résznél is megáll a víz. Tudjuk, 

hogy a közútkezelő fennhatósága alá tartozik a terület. Felteszem újra ezt a problémát 

megoldásra. Írjunk nekik, hogy oldják meg 15 év után ezt a problémát véglegesen. A 

közútkezelő negatív válasza esetén helyezzük kilátásba a levelünkben, hogy az Önkormányzat 

hozzá fog nyúlni az érintett szakaszhoz és ezt a problémát meg fogja oldani. Legalább ezt 

engedélyezzék, és ne a bürokráciát játsszák. Az emberek 15 éve nem tudnak normálisan 

átkelni azon a szakaszon. Jelzést kell tenni a Zala-Volán felé is, hogy a buszmegállóban az 

autóbuszok ne ott álljanak meg az érintett szakaszon. Nincs ott zebra, de gyalogos átkelés 

folyik. Ha nem festenek fel zebrát, akkor tartsák tiszteletben a gyalogos átkelést, és 

autóbuszokkal ne álljanak meg ott. Ez mindenki számára balesetveszélyes. Ebben a két 

kérdésben radikális és gyors intézkedést kérnék. 

 

Dr. Szabó Ilona: A Pozsonyi utcában a leglaposabb helyen lakom és minden csapadék előttem 

áll meg. Kérném szépen a megvizsgálását és intézkedést. Eddig én nem kampányoltam, de 

innentől kezdve, hogy mindenki támadás felülete vagyok, megteszem. Az óvoda közelében a 

Szabó József nevezetű telken hatalmas fű van. A sportpálya felett a régi szeméttelepnél ki kell 

a vízelvezető árkot tisztíttatni. A közmunkások munkáját ellenőrizze le a munkavezető. Az 

elmúlt napokban kivágták a fákat és beledobták az árkokba. Sürgősen kellene az árokrendszer 

kitisztítása ügyében tenni valamit az élhető Letenye érdekében és megelőzni a problémát.  

 



 15 

Halmi Béla: A gépállomás feletti árkok minden évben ki vannak tisztítva, mert a 

mezőgazdasági területekről a termőtalajt ilyen esetekben lehordja a víz. Ez akkora mennyiség, 

ha 2 méteres árkokat ásunk, akkor sem tudná ezt elvezetni. A közmunkások rendszeresen 

árkolnak azon a részen. A képviselő asszony területéről át kell vezetni a túloldalra a vizet és 

onnan el tud folyni a víz. A zebránál fel kell bontani a parkolót és meg kell nézni, hogy a 

parkoló milyen irányba viszi le a vízmennyiséget. Ha vége lesz a Muramenti Napoknak, akkor 

ehhez hozzá kell kezdeni. Találtunk egy olyan dokumentációt is, amely elméletileg a patakba 

vezetné bele ezt a vizet. A Fenyő utcában is a közútkezelőnek kellene kitisztítani az árkot 

kötelező jelleggel. Erre embereket sokszor kiküldtek, de semmi mást nem tettek, mint 

kiraktak egy veszélyt jelző táblát, hogy lassítson a gépjármű, mert itt nagy vízmennyiség van. 

Nagymennyiségű csapadéknál sajnos előfordulnak az ilyen problémák. Mivel több napirendi 

pont nincs, az ülést 15,37 órakor bezárom. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

                                         A jegyző megbízásából: 

 

 

 

       Halmi Béla                                 Gál Zsuzsanna 

      polgármester                           aljegyző 

 

 

 


