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Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelent Letenyeieket! 

Köszöntöm a Letenyei Járási Hivatal vezető helyettesét, Vörösné Joó Zsuzsanna asszonyt és 

Vitovszki János urat, a Letenyei Rendőrős parancsnokát. Köszöntöm a külsős bizottsági 

tagokat és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal részéről jegyző asszonyt, aljegyző 

úrhölgyet és a képviselőket. A mai közmeghallgatás képviselő-testületi ülés, ezért a formai és 

technikai részeket is meg kell ejtenem. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van. Kuprivecz József képviselő úr jelezte, 

hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni a mai közmeghallgatáson. A 

közmeghallgatás keretében tájékoztatást kell adnom Önöknek Letenye város környezeti 

állapota, környezeti elemeinek értékeléséről, illetve az október 12-i választásokat követően 

átvett feladatokról, az eddig elért eredményekről, az induló projektekről és a folyamatban lévő 

beruházásokról. A tájékoztatás megadása után kérném, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel 

tiszteljenek meg minket. Igyekszünk majd minden kérdésre választ adni, illetve a Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is jelen vannak, ha szakmai kérdésekről van szó, 

valamint a képviselők felé is tehetnek fel kérdéseket. Engedjék meg, mivel októberben 

lezajlottak az önkormányzati képviselő választások, hogy bemutassam Önöknek a Képviselő-

testületet. Mikóné Farkas Ildikó képviselő asszony, aki egyben a Humán és Ügyrendi 

Bizottság elnöke is. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal részéről bemutatom Dr. 

Keresztesi Tímea jegyző asszonyt. Rózsás Imre képviselő úr, Bagladi Géza képviselő úr, 

Somogyi András alpolgármester úr, Gyergyák Zoltán képviselő úr és jómagam Farkas Szilárd 

vagyok, találkoztunk már többször is. Röviden tájékoztatást adnék Önöknek Letenye város 

környezeti állapotára vonatkozóan a teljesség igénye nélkül, hisz ez a dokumentum 

kifüggesztésre kerül, nyilvános és bárki elérheti a környezeti állapottal kapcsolatos 

információkat. Az első a földfelszín alatti rétegek és talajok állapota és védelme a kigyűjtés 

szerint. A talaj állapotát veszélyeztető szennyező források. A településen jelentős földfelszínt 

szennyező objektumok, ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak nem találhatók. A földfelszín 

terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó szennyeződésekből, 

bemosódásokból, egyéb más szennyeződésekből és a kommunális szennyeződésekből 

származik. Különös veszélyt jelentenek az illegális, illetve a rekultiválatlan szemétlerakók, 

emésztőgödrök, fúrt kutak elszennyeződése. A mezővédő erdősávokat, véderdők telepítését és 

az erózió megakadályozását is tartalmazza a környezeti állapot értékelése. A felhagyott 

bányák rekultivációját illetően a településen egy működő homok, kavicsbánya és több már 

nem működő agyag és kavicsbánya található. Ezek közül egyik rekultivált, a többi felhagyott 

rekultiválatlan bánya. Két területen bányászati joggal rendelkeznek, itt a bányászat még nem 

kezdődött meg, a rekultiváció a bányászatra jogosultnak a kötelessége. Ezeknek a tájsebeknek 
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a felszámolása talajvédelmi és tájképi szempontból is nagyon fontos feladat lenne az 

elkövetkezendő időkben. A második fontos és kiemelendő pont a környezeti állapot 

értékelésből a levegő állapota és minőségének védelme, amely mindenkinek az érdeke és 

mindenkinek fontos tenni azért, hogy a városon belül a levegő minősége javuljon, illetve a 

légszennyezettségi értékek is megfelelő szintet képviseljenek, a megfelelő szint alatt 

legyenek. Az első a légszennyezettségnek a mértéke. Letenyén a levegő állapotának a 

meghatározására rendszeres mérések nem folynak. Zala megyében a levegő szennyezettségét 

mérő helyek olyan távolságra találhatók, hogy a mért adatokat nem lehet adoptálni a 

településre, tehát ebből a településre vonatkozóan információkat nem tudunk következtetni. 

Én megkockáztatom, hogy az illegális égetéseket leszámítva - amely egyébként nagy 

probléma és szólni is szeretnék majd a közmeghallgatás további részében erről - városunk 

levegője légszennyezettség ügyileg elfogadható. A termelő tevékenység terhelése. Letenyén 

az ipari tevékenységből és a mezőgazdasággal összefüggő tevékenységből származó 

légszennyezés mértéke csak jelentősebb ipari üzemek esetében ismert. Konkrét mérési 

adatokból lehet következtetni, ezek a kibocsátások azonban megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak. A közlekedés terhelése is a levegő állapotához és minőségének védelméhez 

tartozik. A közúti forgalom, amely a közlekedést alkotja, ennek a légszennyezettsége közepes. 

Amióta az M7-es autópálya és M70-es gyorsforgalmi út elkészült jelentősen csökkent a 

település belterületén a közúti forgalom általi légszennyezettség, tehát a nagyobb 

gépjárművek csak csekély mértékben jönnek be településünkre. A jelentős forgalom az M7-es 

autópályán zajlik Horvátország, Szlovénia, illetve közvetve Ausztria irányába. Nagyon fontos 

kérdés a lakossági légszennyezés, és itt a lakosság által okozott légszennyezés időszakos, 

tehát szegmensekre bontható. Főként az őszi időszakban jelentkeznek az avarégetések. 

Önkormányzatunk rendelettel szabályozza az avar- és kerti hulladék égetésének a szabályait. 

Véleményem szerint ezt a rendeletet is majd felül kell vizsgálni a Képviselő-testületnek, 

hiszen jelentős panasz érkezik a kerti hulladékok égetésével kapcsolatban. A téli időszakban, 

amikor a fűtési szezon elkezdődik, Letenyén még mindig jelentős a fával fűtő háztatásoknak a 

száma, tehát ebből is adódik némi lakossági légszennyezés. A pollenszennyezés sem 

elhanyagolható városunkban, főleg azok számára, akik valamilyen allergiás megbetegedésben 

szenvednek. Főként a tavaszi időszakban jelentkeznek ezek a tünetek, különféle 

gyomnövények okozzák, illetve a pollenfertőzöttség a településen elég magas. Fontos az 

önkormányzati területeknek is a rendszeres karbantartása. A Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivatal és a magam részéről megígérem azt, hogy az elkövetkezendő időszakban az 

önkormányzati területek karbantartását meg fogjuk változtatni és mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy az ezáltali pollenszennyezést csökkentsük. A szaghatás is egy fontos 

tényezője a levegő minőségének megóvása érdekében, illetve céljából. Letenyén szaghatás 

pontszerűen és időszakosan jelentkezik. Állattartó telepek mellett, főleg a nyári időszakban 

lehet zavaró ez a szaghatás, illetve a füst szaghatása avarégetéskor és a fűtési szezonban. A 

harmadik pont, amely a környezeti állapot értékelésének részét képezi, az a vízgazdálkodás és 

a vízminőségnek a védelme, ezek közül is a felszíni vizek és felszíni vízhasználat. A 

településen ipari, illetve mezőgazdasági jellegű vízkivétel a felszíni vizekből nem jellemző. A 

felszíni vizeink minősége közepes, azonban a mezőgazdasági művelésből származó 

permetezés és műtrágyázás jelentősen szennyezi a felszíni vizeinket, ezért ennek 

visszaszorítására mindenképpen törekedni kell és szükséges. Az ipari, közúti és közüzemi 

szennyezés gyenge, tehát elhanyagolható mértékű. A csapadékvíz elvezető rendszer állapota 

változó, erről még külön szeretnék majd szólni a közmeghallgatás során. A felszín alatti 

vízhasználatról is szól ez a környezeti állapot értékelés. Letenyén a felszín alatti vizek is a 

tiszta kategóriába tartoznak, azonban Letenye sérülékeny ivóvízbázison fekszik. A felszín 

alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé tartozik, ezért a vízbázis 

védelme érdekében minden lehetséges intézkedést meg kell tenni és meg fogunk tenni, hiszen 
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a vizek megóvása mindannyiunk közös értéke és közös célja. Tartalmazza az építetett 

környezet állapotát és védelmét, valamint a zöldterületi gazdálkodást is a környezeti állapot 

jelentés. A lakóépületeknek és a középületeknek az utcaképe is nagyon fontos. Letenyén a 

belterületen az önkormányzati utak, közművek állapota, mondjuk úgy, hogy jónak mondható. 

A járdák és az önkormányzati épületek állapota azonban már közepes kategóriába tartozik, ezt 

mindannyian tapasztaljuk és tapasztalhatjuk a várost járva, főleg gyalogosan, hiszen akkor 

több minden elénk tárul, mint a gépjárműből. Általánosságban romló tendencia is mutatkozik, 

amely ellen tenni szükséges. Az önkormányzati tulajdonú épületekből a legrosszabb 

állapotban van a használaton kívüli épületek tekintetében a volt Kossuth utcai iskola. 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen állapotban van az épület. Folyamatosan romlik, mind 

homlokzati, mind pedig belső elrendezés szempontjából. Az sem elhanyagolható, hogy az 

elmúlt időszakban folyamatosan rongálják ezen épületet, többször megrongálták az ablakokat, 

ez mind az Önkormányzat, illetve az ÉKKÖV Kft. feladatát növeli. Ennek költségvonzatai is 

vannak, nem kis forrást kell a rongálások miatt biztosítanunk. Tovább folytatva az egyedutai 

Művelődési Háznak az állapota. Az elmúlt időszakban ott tetőhéjalás zajlott. Szeretnénk a 

jövőben egy közösségi teret, egy közösségi ház funkciót megvalósítani az egyedutai 

Művelődési Házban. A mai testületi ülésen döntöttünk a fűtés kiépítéséről, mivel az épület 

annyira leromlott állapotban van belső tekintetben, hogy az huzamosabb emberi tartózkodásra 

alkalmatlan. Ez által, hogy a fűtés kiépítésre kerül, egy belső hőmérséklet szabályozással a 

vizesedést, a penészt, illetve egyéb más állapot romlást meg tudunk oldani. Természetesen 

gondolkodunk a továbbhasznosításában is, hiszen az épület mögött található egy kisebb 

alapterületű épület, amit akár egy konyhai funkcióval meg lehetne tölteni. Az épület mellett 

található egy elkezdett színpad, amely tetőre vár és ezt követően már egy komplex közösségi 

tér, illetve rendezvénytér, egy közösségi ház lehetne. Akkor van értelme egy ilyen épületnek, 

ha megtöltjük tartalommal és nem üresen áll. Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testületnek és 

az itt élő állampolgároknak is érdeke, hogy ezen épületet felújítsuk, illetve az egyedutai 

városrészben egy ilyen épület is rendelkezésre álljon, és ne kelljen a szomszédos településekre 

egy-egy rendezvényt elvinni. Itt helyben is meg tudjuk tartani ez által a rendezvényeinket. Az 

épületek tekintetében a Tüdőgondozó sem elhanyagolható. A Tüdőgondozó épületében 

személyesen is jártam, jelen pillanatban alkalmatlan bármilyen funkcióra, tehát keressük 

annak a lehetőséget, hogy az épületet akár felújítsuk, vagy éppen tartalommal tudjuk 

megtölteni. Az egyéb épületek, amelyek nem ennyire leromlott állapotban vannak a városban, 

ezek az épületek is felújításra szorulnak. Folyamatosan szükséges az aktuális karbantartásokat 

elvégezni, erről is majd szeretnék részletesebben szólni. Az Egészségház is megemlítésre 

került, erről is majd külön szeretnék Önöknek szólni. Fontos még a környezeti állapot 

értékelésben a műemléki környezeteknek, a műemlék jellegű épületeknek a romlása. 

Mindannyian tudjuk, hogy mely épületekről lehet szó, ahol a közmeghallgatás is zajlik, a 

templom és a fogadónak az épülete. A zöldterületek és a közterületek. Letenyén a 

zöldterületek és a közterületek karbantartása folyamatos, a lakóházak előtti területeket a 

lakóházak tulajdonosainak kell karbantartani, illetve kaszálni, vagy éppen beszélhetnénk a téli 

hóeltakarításról is. A városközpont és a határállomás parkfenntartását az ÉKKÖV Kft. végzi, 

amely 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. A kastélypark, a játszótér és a többi 

zöldfelület kaszálásáról pedig az Önkormányzat gondoskodik a közfoglalkoztatottak 

bevonásával. A természeti környezet állapota és védelme is megemlítésre került a környezeti 

állapot értékelésében. Letenye közigazgatási területén országos védelem alatt a Muramenti 

tájvédelmi körzet áll, amely a Mura hullámterét, tehát a gátakon belüli területet fedi le. A 

teljes tájvédelmi körzet része az Európai Unió ökológiai hálózatnak, illetve a Natura 2000-es 

hálózatnak. Az Önkormányzat 2013. novemberében egy helyi rendeletében védett természeti 

területté nyilvánította a kastélyparknak a területét. A hulladékgazdálkodás sem 

elhanyagolható téma, ezen belül is a szilárd kommunális hulladékgyűjtés. A települési szilárd 
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hulladék gyűjtését és szállítását településünkön a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. 

Ez a nonprofit kft. vállalkozót von be és a ZALADEPO Kft. végzi fizikailag a 

hulladékszállítást a városban. A szelektív hulladékgyűjtés sem elhanyagolható, illetve egy mai 

modern társadalomban már a hulladékokat külön válogatva, tehát szelektíven kell gyűjteni. 

Letenyén 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget és egy szelektív hulladékgyűjtő udvar létesült. 

A szigeteken az üveg, a papír, a műanyag és a fém hulladék gyűjthető szelektíven. A 

hulladékudvarban a lakosság az építési törmeléket tudja elhelyezni 1 m
3
 mennyiségig, 

továbbá a műanyag, a növényi, a veszélyes, az elektronikai, a fém, az üveg és a lom 

hulladékot szállíthatja oda. A zaj és rezgés elleni védelem sem elhanyagolható, hiszen nap, 

mint nap szembesülünk ezzel a problémával is. Az üzemi és szabadidős tevékenységek zaj 

kibocsátása. Lakott területen a szolgáltató szektor, tehát szerelőműhelyek, vendéglátóhelyek 

zaj kibocsátása gyengének mondható, de zavaró hatása jelentős lehet a lakosság irányában. A 

szabadidős, vagyis a rendezvények tartásával, a vendéglátással járó zajok esetében a 

lakosságot zaj kibocsátási rendelettel védjük. Az Önkormányzat hozott egy helyi szintű 

szabályozást, egy rendeletet, amelyben a lakosság érdekeit tudjuk védeni. A 2013-as évben 

megkezdtük ezen tevékenységre a zaj kibocsátási határértékek megállapítását, amelyek 

betartásával várhatóan csökkenthető lesz a zavaró hatás. Az üzemi és szabadidős 

tevékenységek zaj kibocsátása mellett az ipari zaj- és rezgésvédelmi intézkedések 

megvalósulnak, itt azonban a zavaró hatás gyenge. Nem elhanyagolható a zaj- és rezgés 

tekintetében a közlekedés által generált zaj. A közlekedésből származó zaj kibocsátása a 

legnagyobb a 7-es főúton, a Szent Imre herceg utcában, amely a 7-es főút mellett Letenye 

talán legforgalmasabb utcája. A József Attila utca, a Petőfi utca, a Rákóczi utca és a Kárpáti 

utca vonatkozásában közepes a zaj kibocsátás, de jelentősen zavaró hatású. Az M7-es és az 

M70-es utak zajterhelése jelentős, zavaró hatása viszont gyenge városunk lakossága 

szempontjából. A környezeti nevelés és szemlélet formálása. Az ismertetett információk 

mellett szükség van az oktató és nevelő munkára is, már kisgyermek korban szükség van arra, 

hogy a jövő generációja, a felnövő nemzedék olyan nevelési és oktatási iránymutatásokat 

kapjon, amely felnőtt korban kiteljesedik, akár a környezet megóvása, védelme, vagy éppen a 

szelektív hulladékgyűjtés irányában. A település környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a 

lakosság környezettudatos magatartása, amelyet a környezeti neveléssel és 

szemléletformálással lehet elősegíteni. A környezetért felelős életvitel elősegítése, a 

természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása fontos feladat, azért is, hogy lakóhelyünk élhető 

és élhetőbb legyen. Ebben segítséget nyújthatnak az említett oktatási intézmények, 

együttműködés a szakosított szervekkel, mint például a nemzeti park, a vízügy, a 

környezetvédelem. Ezeket mind-mind pályázati források igénybevételével lehetne segíteni. 

Nem elhanyagolható a neveléstudat megemlítésnél az illegális hulladék lerakása, mert nap, 

mint nap ezt is tapasztaljuk. Itt is nagy szerepe van a szemléletformálásnak. Azért vannak a 

szemetes gyűjtőedények Letenye közigazgatási területén belül kihelyezve, hogy azokat oda 

dobjuk és ne az utcát szennyezzük ezekkel. Nap, mint nap találkozunk vele, én is találkozom 

vele, Önök is találkoznak vele. Úgy gondolom, ha megfelelő szemléletformálás és 

környezettudatos nevelés zajlik, akkor ezek mind-mind elkerülhetőek lennének. Én úgy 

gondolom, hogy a környezeti állapotról ennyit kívánnék elmondani és rátérnék a 

választásokat követően átvett feladatokra és erről is egy tájékoztatást szeretnék Önöknek adni. 

Igaz, hogy nem telt el még 5 év, nem telt el még jelentős időszak csak pár hét, de ebben a pár 

hétben is megkezdtük a Képviselő-testülettel a munkát. Látjuk azt, hogy mit kell tenni az 

elkövetkezendő időszakban, melyek azok a fontos és kiugrási pontok, amelyekkel 

mindannyiunk életét, egy kicsit Letenyét is át tudjuk formálni, illetve a szemléletet is tudjuk 

formálni és erősíteni. 2014. október 20-án lezajlott a polgármesteri munkakör átadása, 

átvétele, amelyen az átadó polgármester, az átvevő polgármester, a jegyző asszony és a Zala 
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Megyei Kormányhivatal vezetőjének megbízottja vett részt. Jelenlétükben hivatalosan is 

átvettem az átadó polgármester részéről a polgármesteri munkakört és ezzel együtt mindazon 

információk birtokába jutottam, amelyek az elkövetkezendő időszakban ezt a munkát, illetve 

munkakört segíteni fogják. A folyamatban lévő projektekről szeretném Önöket tájékoztatni. 

Az első Letenye város épületeinek energetikai felújítása, amely egy környezet és energia 

operatív program, a KEOP keretében valósul meg. Az iskola és óvoda épületeinek energia 

racionalizálása és fűtéskorszerűsítése zajlik. Jelen pillanatban is zajlik, ahogy látni lehet az 

iskola és az óvoda külső homlokzata szigetelésre került, már a színezésnél tartanak. 

Várhatóan a közeljövőben befejezésre kerül ez a nagy volumenű projekt, amely, ha jól láttam 

az átadás-átvételnél 270 millió forint értéket képvisel. Egy székesfehérvári cég a kivitelező. 

Arról is tájékoztatni kell Önöket a projekt keretén belül, hogy nehézségekkel is meg kellett 

küzdenünk az elmúlt csapadékos időszak miatt. Úgy gondolom, hogy mindannyian birtokában 

vagyunk azon információknak, hogy a Letenyei Hóvirág Óvodában jelentős problémák 

merültek fel, beázások és egyéb más előre nem várt problémák. A problémák a munkakör 

átvétele után azonnal jelentkeztek, tehát közösen megoldást kellett találnunk a Képviselő-

testülettel és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival együtt. Akkor egy 

ideiglenes megoldást találtunk, de úgy gondolom, hogy mára már körvonalazódni látszik az, 

hogy hol van ennek a beruházásnak az óvoda szempontjából a vége. Ezeket az ideiglenesen 

jelentkező problémákat, akár a beázást is megpróbáltuk megszüntetni, illetve tárgyalásokat 

folytattunk, folytattam a kivitelezővel és sikerült bizonyos szempontból megállapodni velük. 

Jelen pillanatban az óvoda homlokzatának színezése is zajlik. Letenye városában az 

Egészségház kialakítása a következő projekt, amelyet átvettem az átadó polgármestertől. Ez 

nem jelent mást, mint az Egészségügyi Központnak a felújítását, amely a napokban fog 

elkezdődni. Bizonyára tapasztalták már azt, hogy az épület körbekerítése elkezdődött. 

Jelenleg a háziorvosok kiköltöztetése van folyamatban. Megpróbálunk mindent megtenni 

annak érdekében, hogy legkevésbé sérüljön a város lakosságának az alapellátáshoz történő 

igénye és a hozzáférést maximálisan kívánjuk biztosítani nem kis tárgyalásnak, illetve 

utánajárásnak köszönhetően. Ebben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is 

maximális segítséget nyújtottak a Kanizsai Dorottya Kórház irányában, mert előzetes 

tájékoztatások szerint, illetve rémhírek terjedése kapcsán a városban és környező 

településeken az terjedt, hogy a járóbeteg szakellátást Nagykanizsa el kívánja vinni. Itt 

erősítem meg, hogy a járóbeteg szakellátás csak egy részét viszi el Nagykanizsa és azt is 

ideiglenes jelleggel, tehát az Egészségügyi Központ felújításának átmeneti időszakára. A 

járóbeteg szakellátást jelenti az, amikor Nagykanizsáról érkeznek különböző szakrendelésre 

az orvosok, legyen ez nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat. Ami itt marad Letenyén a 

belgyógyászat, a szemészet, a labor vérvétel és a fizikoterápia. A Kanizsai Dorottya Kórház 

ápolási igazgatójával történt többszöri egyeztetés után, nyomás gyakorlásra, illetve a Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak közreműködésével, személyes kapcsolatokon 

túl, egy elég komoly, elég erős és nagy volumenű tárgyalást követően sikerült elérni azt, hogy 

ezen járóbeteg szakellátások itt maradjanak a városban. Nem kis feladat volt, de úgy 

gondolom, hogy részlegesen meg tudtuk oldani. Az Egészségház, mint projekt befejezését 

követően kötelezettsége van a Kanizsai Dorottya Kórháznak, mint konzorciumi partnernek, 

hogy ezen járóbeteg szakellátásokat visszahozza Letenyére, és 5 évig működtetni kell a 

városban. Szó nincs arról, hogy a járóbeteg szakellátás meg fog szűnni. Az átmeneti 

időszakban én kérem a türelmüket! Ez egy olyan időszak lesz, ahol megpróbáljuk elérni azt, 

hogy a legkevésbé sérüljenek az érdekek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen 

szakellátások itt maradjanak. Az Egészségházzal kapcsolatban a másik rész a háziorvosoknak 

a kérdése. Ez is egy nagyobb volumenű próbálkozás. Tárgyalásokat folytattunk és 

tárgyalásokat folytatunk most is arra vonatkozóan, hogy a háziorvosok hova költözzenek, 

melyik háziorvos milyen épületet tud igénybe venni. Higgyék el azt, hogy megnéztük az 
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összes lehetséges szóba jöhető épületet itt a városban az ÁNTSZ-el együtt, hiszen Buzás 

főorvos asszony hozzájárulása, sőt engedélye szükséges ahhoz, hogy bármilyen egészségügyi 

szolgáltatás átköltöztetésre kerüljön az átmeneti időszakban. Végignéztük az összes 

épületünket és kettő épület jött számításba. A Gondozási Központ, amely a Bajcsy-Zs. u. 2. 

szám alatt található, tehát az óvoda és az iskola közötti épület, illetve a sürgősségi orvosi 

ügyeletnek az épülete. Az orvosok költöztetésével kapcsolatosan még folytatni fogunk 

tárgyalásokat, megpróbáljuk megnyugtatni őket. Én tudom azt is, hogy nem kis 

felháborodással jár ez a városban, de higgyék el, hogy megteszünk mindent annak érdekében, 

hogy a költöztetést, illetve ezen feladatokat a legmaximálisabban tudjuk elvégezni. A 

gyermekorvost és a védőnői szolgálatot a költöztetés nem érinti, az átmeneti időszakban 

marad a helyén a Kárpáti utcában. A beruházás idejére a fogorvosok is maradnak az 

épületben, számukra biztosítani fogjuk az áramellátást, a vízvételi lehetőséget és a fűtési 

lehetőséget. A fogorvosok rendelőit érinti legminimálisabban a beruházás. A felújítandó 

épületről csak röviden annyit szeretnék elmondani, hogy akadálymentesített épületről lesz 

szó. Vissza fog kerülni az épületbe a járóbeteg szakellátás, vissza fognak költözni a 

háziorvosok, visszaköltözik a foglalkozás egészségügyi rendelés, illetve a védőnői szolgálat 

és a gyermekorvos is be fog költözni az Egészségházba. Ez egy lifttel ellátott, 

akadálymentesített épület lesz. A Z-PANNON Kft. a kivitelező. A műfüves pálya a következő 

olyan terület, amelyet átvettem és megvalósításra került. Ez egy 40x20 méteres szabványos 

pálya, amely az általános iskola terültén készült el. Jelen pillanatban a környezete még nem 

végleges, elég kaotikus állapotok uralkodnak ott. A megépítése pont egy olyan időszakban 

zajlott, amely megnehezítette a munkát a jelentős mennyiségű lehullott csapadék miatt. Ott 

olyan felázások történtek, amelyek szemmel nézve nem a legszebb látványt nyújtják, de 

mihelyst az időjárás lehetővé teszi, a hidegebb időszak bekövetkezik, akkor neki fogunk állni 

a környezete rendbetételének is. Nagyon sok kérdés érkezett az elmúlt időszakban és ennek 

nagyon örülök, talán kicsit öröm is az ürömben, a műfüves pálya használatával kapcsolatban, 

hogy mikor lehet ott focizni. Megengedtem pár személynek, szervezetnek, hogy próbálják ki a 

műfüves pályát, használják a műfüves pályát. Nekünk a műfüves pályát 15 évig kell 

működtetnünk. Én arra kérek mindenkit, hogy a pálya megóvása, illetve az állagmegóvása 

szempontjából is törődjünk ezzel a megépített pályával, hiszen 15 évig az Önkormányzatnak 

kell elvégezni a javítási és karbantartási munkálatokat. A műfüves pályára vonatkozóan 

szeretnénk egy pályaavatót is tartani. Somogyi András alpolgármester úr ragaszkodott hozzá 

és jómagam is szeretnék ott egy avatót tartani. Úgy gondolom, hogy a karácsony előtti 

időszakban már nem, inkább a januári, februári időszakban szeretnénk ott egy ünnepélyes 

pályaavatót tartani, ahol az öregfiúk csapata rúghatja az első gólokat. Kipróbálhatják a pályát, 

bár úgy tudom, hogy már ki is próbálták, de ünnepélyes keretek között még nem. A pálya 

karbantartására és használatára vonatkozó útmutatót mi megkaptuk, tudjuk, hogyan kell a 

pályát karbantartani. Egy házirend is elkészítésre kerül arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet 

használni és milyen magatartási szabályokat kell a pályán alkalmazni, de elsősorban az 

állagmegóvás szempontjából. Tapasztalhatták azt is, hogy az iskola udvarának Béc utcai 

kerítése is megújult, ezt a részt egy rácsos kerítéssel tudtuk megoldani. A következő projekt a 

borturisztikai épület kialakítása a zajki hegyen. Zajk Község Önkormányzata, Letenye Város 

Önkormányzata és egy magánszemély által jövő év március végéig egy Boldog-Buzád torony 

megépítésére kerül sor, valamint egy bortrezor is megépítésre kerül, amelynek elsősorban 

turisztikai jelentősége lenne, mint kiugrási pont. A Borona pince szomszédságával, 

közelségével együtt egy olyan turisztikai attrakciót tudunk létrehozni, amely mindkét 

Önkormányzat érdekét fogja szolgálni. A pályázat fenntartását követően ez az építmény a 

város tulajdonába fog kerülni. A lebonyolítója Zajk Község Önkormányzata, de Letenye 

Város Önkormányzata is részt vesz ebben a pályázatban. A Letenyei Városházán napelemes 

rendszer kialakítása. Aláírásra került a pályázat előkészítő és megvalósítási feladatok 
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ellátására a megbízási szerződés. Ezek voltak azok a projektek, amelyeket átvettem az átadó 

polgármestertől, és amelyeket természetesen végre fogunk hajtani és meg fogunk oldani. 

Nehézségek lesznek menet közben, tapasztaltuk, tapasztaljuk, de úgy gondolom, hogy 

mindent meg fogunk tenni annak érdekében a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársaival és a Képviselő-testület döntéseivel együtt, amely számunkra és a városban 

élők számára is kedvező lesz. Ezek voltak az átvett projektek. Pár mondatot szeretnék szólni 

az október 20-a óta eltelt időszakról, illetve azokról a feladatokról, amelyeket elvégeztünk, 

elvégeztem. Említettem Önöknek az épületek karbantartását. Az első a Művészeti Iskola 

épülete. Évek óta szükségessé vált az épületnek a karbantartása. Közfoglalkoztatottakkal 

elkezdtük megoldani ezen épületnek az állagmegóvását. Ha arra járnak, akkor láthatják, hogy 

a faburkolatok lekezelésre kerültek megóvás céljából. A homlokzati falak kijavításra kerültek, 

illetve engedélyeztem azt, hogy az Arany János utca felőli nyílászárók cseréje is 

megtörténjen. Ez a napokban meg fog történni, illetve belső festést is kap az épület. Az 

igazgató úr kérése volt, hogy ezen állagmegóvásokat megoldjuk, illetve a tető is kijavításra 

került, így a további beázás megakadályozása megtörtént. A Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár pályázaton nyert bruttó 1 millió forintot, amelyből a Teleháznak az eszközparkja 

fog megújulni, illetve lakossági oktatások is lesznek helyi pedagógus bevonásával. Ezek a 

lakossági oktatások a számítástechnika, a számítógép használata irányba fognak elmenni. 

Nagyon sok lakossági észrevétel érkezett, ezekre igyekeztem reagálni, és ahol tudtam, ott el is 

kezdtem a beavatkozást, illetve az intézkedéseket. A temetőkkel kapcsolatosan is 

Mindenszentek előtt a sok lakossági észrevételt hellyel-közzel sikerült teljesítenem, illetve 

korábban már elkészült a Bajcsy-Zs. utcai temetőben a női és férfi illemhely. Egyetlen 

problémánk van jelen pillanatban, a szennyvízre történő rákötés, amelyet valószínűleg jövő 

évben fogunk megoldani. Két irányvonal is mutatkozott erre vonatkozóan, az egyiket sajnos 

nem tudtam igénybe venni többszöri megkeresés kapcsán sem, viszont van egy másik változat 

és hamarosan ez is használhatóvá válik. Szeptember 13-a egy nagyon neuralgikus nap volt a 

város számára, amikor a lehullott nagy mennyiségű csapadék jelentős károkat okozott 

magántulajdonokban, illetve az Önkormányzat tulajdonában is. Vagyonvesztést, illetve 

jelentős károkat szenvedtünk el. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival 

közösen, illetve Bagladi Géza képviselő úrral kezdtük ennek az elhárítását. Egyeztetést 

kezdeményeztünk a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, bevontuk az igazgatási 

szerveket, a katasztrófavédelmet, a helyi szakembereket és ez az egyeztetés már elkezdődött. 

A József Attila utcában a felhőszakadást, illetve a villám elöntést követően az árkolásokat 

megkezdtük. Bagladi Géza képviselő úr végzettségét, illetve szakmaiságát tekintve földmérő, 

földrendező mérnök és felajánlotta, hogy a szintezéseket az árkok tekintetében megoldja és 

segít az Önkormányzatunknak további szakemberekkel együtt. Az egyedutai városrész is egy 

neuralgikus pont, a szintezés, illetve a kimérés már megtörtént. Úgy tudom, hogy az Egressi 

ároknak a mélyítése is megtörtént. A befogadó magasabban volt, mint az az árok, amely 

becsatlakozik az Egressi árokba és a továbbiakban, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, akkor 

el fogjuk kezdeni az egyedutai városrész feletti területen is az árkolást, illetve megpróbáljuk a 

lakott területről kivezetni a vizet Tótszerdahely irányába. Azt is tudni kell, hogy beadásra 

került a vis maior pályázat, amely azt jelenti köznyelvre lefordítva, hogy az önkormányzati 

belterületen elszenvedett károkat felmérték, beadásra került az igényünk és az elbírálásra 

várunk. Nagyon bízom a pozitív elbírálásban, ez ügyben is tettem lépéseket, hiszen fontos a 

város számára, hogy ismét visszaállításra kerüljön a Spar és a Béke utca közötti híd. Nagyon 

sok lakossági észrevételt kaptam ezzel kapcsolatban. Egy kis türelmet még kérnék Önöktől, 

szem előtt van és az elsők között szerepel ez a probléma. Meg kell várnunk azt, hogy a vis 

maior pályázat elbírálásra kerüljön és ennek tükrében visszaállításra kerül ez a híd. Egy kis 

türelmét még kérek, nagyon körbe kellett járni ezt a lehetőséget is. A Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Képviselő-testület mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket 
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a feladatokat is meg tudjuk oldani. Lakossági észrevétel volt és nagyon jó, hogy jelzik az 

észrevételeket, hiszen ebből is tudunk építkezni, és így tudjuk az Önök kéréseit teljesíteni. 

Felmérettük a városban a veszélyes fákat. A Béke utcában már megkezdték a kivágást, illetve 

a jövő évben el fogjuk kezdeni a veszélyes fáknak a kivágását szakember bevonásával. Az 

árajánlatok, illetve a bírálata ennek már megtörtént. Lakossági észrevételeket kaptam a 

strandfürdő mögötti területen lévő törmelék lerakásával kapcsolatosan, természetesen ezt is 

orvosolni fogjuk záros határidőn belül. A műszaki osztályvezető úrral már megbeszéltük a 

teendőket, amint az időjárás engedi, azonnal el fogjuk onnét a lerakott törmeléket és a 

zöldnövényi nyesedéket távolítani. Jött advent időszaka és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a 

város hangulatát, kicsit a várost felkészítjük a karácsonyra, ezért új díszítő fények kerültek 

kihelyezésre a városban, aminek befejezése a napokban történt meg. Két ütemben történt a 

kihelyezés, éjszaka csodálatosak ezek a fények és tényleg adventi hangulatot tükröznek a 

városban. Kihelyezésre került az adventi koszorú is, bízom benne, hogy megfelelő helyre, a 

visszajelzések pozitívak és ennek nagyon örülök. Itt szeretném megköszönni azoknak a 

vállalkozóknak a segítségét, akik ebben részt vettek, illetve felajánlották segítségüket. Nagyon 

pozitív volt számomra és úgy gondolom, hogy a város lakói számára is. Lefedésre került a 

szökőkút is. A Letenyéért Közéleti Egyesület elképzelései alapján egy angyalka került 

kialakításra, így a szökőkút téliesítése is megoldottá vált, így az adventi hangulatot is fokozni 

tudtuk. A képviselő asszony szervezésében gyertyagyújtásra is sor került, amelyre még nem 

volt példa. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy meginvitáljam Önöket december 21-én 

vasárnap 15.00 órától 18.00 óráig, - illetve a 18.00 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtásra is 

- terveztünk első alkalommal egy mini vásárt, illetve a templomban lesz a Vox Varietas és az 

Andrássy Gyula Általános Iskola közös hangversenye. Megpróbálunk egy olyan hangulatot 

idézni karácsony előtt, amely mindenki számára elfogadható. A következő évre vonatkozóan 

is indul a Start munkaprogram, hiszen kormányzati törekvés az, hogy a közfoglalkoztatás 

továbbra is megmaradjon, illetve a létszámok emelése is cél. A 2015. évi Start 

közmunkaprogramra vonatkozóan beadtuk az igényt, ebben is sokat segítettek a Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai. Úgy gondoltam, ha már közfoglalkoztatási 

program, akkor próbáljunk meg értéket teremteni, hiszen akkor van értelme, ha értéket 

teremtünk. Szeretnénk belevágni a kertészetbe Kistolmácshoz hasonlóan, majd meglátjuk, 

hogy milyen eredményességgel. Ennek a kertészetnek a megvalósulása a Kossuth utcai iskola 

területén lenne. Osztályvezető úrral még más területeket is megnéztünk, ahol ez 

megvalósítható lenne pozitív elbírálás és a létszámigény megítélését követően. Megkezdtem a 

vállalkozók felkeresését is, a programomban hangsúlyt kaptak a vállalkozók. Mindenkihez 

még nem tudtam eljutni, de ígérem, hogy mindenkihez el fogok jutni és január végén 

tervezem a vállalkozói fórumot is. Közben jártam a Parlamentben, Jakab István alelnök úrral 

sikerült személyesen tárgyalnom, és ő elfogadta a meghívást a vállalkozói fórumra. Ő a 

Gazdakörök Országos Szövetségének az elnöke és szeretne megismerkedni itt a 

mezőgazdaságban érdekelt vállalkozókkal, illetve szeretne ellátogatni Letenyére, a várost is 

megtekintené. Jártam a Müllerben, tárgyalásokat folytattam a helyi vezetővel, Németh 

Eszterrel. Sajnálattal tapasztaltam azt a bejárás során, hogy Nagykanizsa és környékéről jóval 

többen dolgoznak a Müllerben, mint Letenyéről. További igényeket is jelzett a vezető felém. 

A karácsonyra való tekintettel 150 emberre lenne még szükség. Azt is sajnálattal tapasztaltam, 

hogy nincs ennyi ember, aki ott feladatokat tudna vállalni. Több vállalkozás is érdeklődött 

Letenye iránt, ez ügyben is elkezdtem a tárgyalásokat, a helyszínek megtekintetésre kerültek. 

Nagyon örülök annak, hogy a civil szervezetek is bevonásra kerültek a városi 

rendezvényekbe. Itt szeretném megköszönni az aktivitásukat és továbbra is várom a szépítő és 

jobbító javaslataikat. Pozitív elbírálásban részesítették a szociális tűzifa pályázatunkat, és ez 

által 166 erdei m
3 

keménylombú fa sorsáról döntöttünk, amelynek kiszállítása januárban fog 

megvalósulni Tamás Tamás külsős bizottsági tagunk vezényletével. Összesen 127 kérelem 
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érkezett, amelyből 122 kérelem volt jogos. Az alapvető koncepció azt volt a Humán és 

Ügyrendi Bizottság részéről, hogy mindenki kapjon és külön elbírálásban részesültek azok, 

akiknek külön indokoltsága jelentkezett. Nagyon sok lakossági panasz érkezett a sürgősségi 

orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan. A napokban járt nálam az ügyeletet üzemeltető cég 

képviselője Rédei úr, akinek jeleztem az itt előforduló problémákat. Kaptam jelzést arra 

vonatkozóan is, hogy a héten további problémák merültek fel, ezeket a jelzéseket 

továbbítottam számára. Fog érkezni a városba és akkor részletesen ezeket a problémákat meg 

fogjuk beszélni. Előre ment és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbálja úgy 

koordinálni az orvosokat, hogy azok időben ideérjenek, megfelelő szakmaisággal és 

elhivatottsággal rendelkezzenek arra vonatkozóan, hogy a háziorvosi rendelésen kívül, 

ügyeleti időben a város lakossága megfelelő ellátásban részesüljön. Az elmúlt időszakban 

nagyon sok panasz érkezett az ügyelettel kapcsolatosan, mind eszközügyileg, mind a 

hozzáállás területén és meg fogjuk ezt is oldani. Tervezés alatt van a város kamerahálózatának 

a bővítése is a közterületi értékek és a vagyonmegóvás érdekében. Szeretném megújítani a 

városi honlapot is megfelelő tartalommal, mert erre vonatkozóan is érkeztek észrevételek. A 

civil szervezetek területén egyeztetést folytattam a Letenyei Labdarúgó Sportegyesület és a 

Letenyei Kézilabda Sportegyesület vezetőivel. Felmerültek a Letenyei Labdarúgó 

Sportegyesület vonatkozásában problémák, ezt sem kívánom véka alá rejteni. Hamarosan 

ismét egyeztetéseket fogok folytatni és a meg fogjuk tenni azokat a lépéseket, amelyekkel a 

problémákat meg tudjuk oldani. Október 20-a és a mai nappal bezárólag ezeket a 

tevékenységet hajtottam végre főbb vonalakban. Minden apró részletre nem kívántam kitérni, 

hiszen nem akarom rabolni az Önök idejét. Azt szeretném, ha Önök kérdeznének és felvetnék 

azokat a problémákat, amelyek még fennállnak. Tudom azt, hogy nagyon nagy az elvárás 

irányomban és a Képviselő-testület irányában is. Jó pár hét telt el, ígérem Önöknek, hogy az 

elkövetkezendő éveket is ilyen aktivitással fogom tenni. Minden erőmmel és időmmel azon 

leszek, hogy megoldjuk a városban felmerülő problémákat, hiszen egy olyan városban élni jó, 

ahol közösen meg tudjuk oldani a gondokat. Problémák biztos, hogy lesznek menet közben, 

de igyekszünk a Képviselő-testülettel közösen ésszerű, reális megoldásokat végrehajtani, 

természetesen a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival együtt. Köszönöm 

szépen, hogy meghallgattak. Remélem, hogy jövő ilyenkor már jelentősebb eredményekről is 

be tudok Önöknek számolni. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy már a betanulási időszak 

végén tartok, már beilleszkedtem a környezetbe és mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy Önöknek jobb legyen. Együtt, közösen, mert csak így lehet megtenni és ehhez kérem az 

Önök segítségét is. Néha kérni fogom az Önök türelmét is, együttérzését is, toleranciáját is, de 

úgy gondolom, hogy együtt közösen meg tudjuk ezeket a feladatokat és felmerült problémákat 

oldani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, igyekszünk megszolgálni a választásokon 

elnyert bizalmat. Átadnám Önöknek a szót. Természetesen nem csak tőlem kérdezhetnek, 

hanem a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaitól, illetve a képviselőktől is.  

 

LAKOSSÁGI HOZZÁSZÓLÁSOK: 

 

Göncz Árpád: Én a József Attila utcának a témakörére reflektálnék, és három dologban 

szeretném ezt összefoglalni. Az első a vízelvezetési problémakör lenne. Az előbb jelezte a 

polgármester úr, hogy ez elkészült. Én ezt megcáfolnám, mert nem lett befejezve az árkolás, 

annak az ároknak a lefolyása nem készült el. Amikor a víz elindul, feltöltődik abban az 

árokban és nem tud elmenni abba az irányba, amerre kellene. A másik észrevételem a József 

Attila utca járda és úttest közötti területére vonatkozna, ami rettentően elhanyagolt állapotban 

van és ezt is rendbe kellene tenni. A harmadik gond az lenne, hogy az utcában mezőgazdasági 

munkagépek végeznek tevékenységet, és rengeteg sarat hoznak fel a kis utcára. Amikor az 

ember esőben kimegy arra az utcára, sajnos gumicsizmában kell kimenni. Ezeket a dolgokat 
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szerintem egyszerűen, gyorsan és elég hatékonyan meg lehetne oldani. Szeretnék válaszokat 

is kapni a felvetéseimre. Köszönöm szépen. 

 

Farkas Szilárd: Az első az árkolás befejezése volt. Be fogjuk fejezni az árkolást, én kértem 

arra vonatkozóan egy kis türelmet az időjárási viszonyokra hivatkozva, illetve aki végzi az 

árkolást, ő is leterhelt és más helyszínen is árkol Letenyén. Be fogjuk fejezni ezt a munkát. A 

járda és az úttest közötti zöld terület, itt pontosan nem tudom, hogy melyik területre gondol. 

 

Göncz Árpád: Az egész utcának a területére 2-3 méter szélességben. 

 

Farkas Szilárd: Ennek a rendben tartása, az utca elejétől végig. Megnézzük azt, hogy a terület 

kinek a tulajdonában van. Ki fogunk menni és megnézzük személyesen az osztályvezető úrral. 

A mezőgazdasági gépek által felhordott sár, illetve más anyagok. Közlekedésbiztonsági 

szempontból fontos kérdés ez, aki a sarat felhordja az úttestre, annak lenne a kötelessége 

ennek az eltávolítása. Ha huzamosabb idő alatt, 1-2 nap alatt nem kerül letakarításra, ezt 

zárójelesen tudom megígérni, hogy ennek érdekében lépni fogunk és letakaríttatom én az utat, 

de ebből rendszert nem tudok és nem is szeretnék. Elsősorban annak lenne a feladata 

letakarítani, aki az úttestet beszennyezi. A balesetveszély elhárítása érdekében, ha ez 

huzamosabb ideig fennáll, akkor ezt jelezni kellene, és megteszünk mindent. Nem tudom, 

hogy a választ elfogadja-e? 

 

Göncz Árpád: Igen, elfogadom. A vízelvezetési árkok befejezését célszerű lenne egy kisebb 

kotrógéppel tenni, mert azzal hatékonyabbam el lehet végezni. Rövid idő alatt meg lehetne 

oldani így ezt a problémát. Ha közmunkások mennek oda ki, akkor valószínű, hogy két hónap 

alatt sem lesz kész.  

 

Farkas Szilárd: Rendben van. Átadnám a szót osztályvezető úrnak, ő műszakilag jobban ért a 

dologhoz, mint én.  

 

Simonyai Imre: A bóbicai hátsó részt, ami önkormányzati árok, azokat kiárkoltuk. Ott a 

befogadóval van gond, a Vízügyi Igazgatóság árkával, valamint a Közútnak az árkával. A 

Közúttal felvettük a kapcsolatot, a külső árkot ők kiárkolták, lenyomták az útpadkát. A 

Vízügyi Igazgatóság azt mondja, hogy nincsen rá forrása, hogy ezt az árkot, ami megy le a 

mezőn, azt leárkolják. A járda régóra rossz, de horror költséggel lehetne megoldani. Sajnos a 

Kárpáti utcától egészen az utca végéig végig kellene új aszfalttal borítani a járda felületét, 

viszont ott a vízelvezetés nincsen megoldva, ugyanis a József Attila utca magasabb, mint a 

járda szintje. Sajnos a járdán egy csomó helyen áll a víz, és azon nem tudnak közlekedni. A 

mezőgazdasági gépek sárfelhordásával kapcsolatban, polgármester úr már mondta, hogy 

annak a feladata az eltakarítás, aki rávitte a sarat. Az Önkormányzat és a Közút is 

folyamatosan próbálja őket felszólítani, de a tettenérésnek sajnos elég kevés esélye van. Ha 

nem érjük tetten, akkor nem tudunk kit felszólítani, ugyanis a területnek a használója és a 

tulajdonosa eltér egymástól. A közmunkásokkal mi a József Attila utcát a kiemelt szegély 

mellett heti-kétheti rendszerességgel folyamatosan söpörjük és a felsöpört anyagot elvisszük.  

 

Göncz Árpád: Most kaptam egy olyan választ, hogy nesze semmi fogd meg jól. A József 

Attila utcának van egy bekötő útja is, azt is le kell söpörni, nem csak a közlekedési útnak a 

szélét. Folyamatosan mindig olyan helyzetbe kerülünk egymással szemben, hogy nem tudunk 

továbblépni. Az a vízelvezető árok 20 méteres szakaszon nincsen befejezve. Ha egyszer 

valaki veszi a fáradtságot és azt megnézni, az látja, hogy ott nem fog elfolyni a víz, mert a 

tüskétől fogva ott minden van. Érdemes arra elsétálni és megnézni.  
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Farkas Szilárd: Kimegyünk a helyszínre és Önnel együtt megnézzük, látni fogjuk és 

megoldjuk a kérdést.  

 

Göncz Árpád: Köszönöm szépen. 

 

Farkas Szilárd: Őrsparancsnok úr is itt van köztünk, ha olyan közbiztonsági kérdés merül fel 

Önökben, akkor bátran kérdezzenek az őrsparancsnok úrtól is, ő szakmailag talán konkrétabb 

választ tud adni, mint én.  

 

Pfeiffer Istvánné: Körülbelül másfél éve, ha jól emlékszem, de a képviselő urak között van, 

aki jobban emlékszik, amikor megváltoztatták Letenyén három utca nevét. Kellett, nem 

kellett, ezzel ne is foglalkozzunk, hanem most már a táblákat rendbe kellene tenni. Fél évig 

semmi nem volt, fél évvel ezelőtt kikerültek a táblák utcán belül, de a mai napig a Szent Imre 

herceg utca, a Rózsa utca, a Farkas József utca bejáratánál minden táblán ott van, hogy Zalka 

Máté utca. Én a Deák Ferenc utcában lakom hivatalosan, igazolvánnyal tudom igazolni, de a 

táblák még mindig ott vannak. Megnéztem a Platánfa utcát, megnéztem a Pozsonyi utcát, ott 

rendben van, ott mindent kicseréltek, de a Zalka Mátétól nem tudnak elszakadni. Valóban 

nagyon hiánycikk a Béke utcának a kishíd, de úgy érzem, hogy nem csak nekem, hanem a két 

intézménynek, az óvodának és az iskolának is nagyon hiánycikk az a bizonyos Európa híd is. 

Én rengeteget közlekedem a városban. Azt mindenki tudja, hogy az intézmények melletti 

járda kerékpárút és a gyerekekkel szörnyű nehéz közlekedni és nem csak a gyerekekkel, 

hanem a biciklisnek is és a gyalogosnak is. Jó lenne, ha azt a hidat újra megépítenék. 

Egyébként ilyen fórumon én ezt már harmadszor vetem fel. Ha kijönnek az óvodából, az 

iskolából és átmennek a parkon, nem kell felmenni a járdára, ott van a játszótér, a könyvtár és 

minden megközelíthető és nem okozna annyi problémát. Nem hiszem, hogy ide olyan nagy 

beruházás kellene, vannak fafaragók Letenyén, ők biztosan besegítenének. Fahíd is megtenné, 

nem kellene azon motorral közlekedni, de gyalogosan nagyon sokat jelentene. A fakivágás 

hangzott itt el. Az E.on is elvégezte a munkáját, nagyon sok helyen levágták az ágakat. 

Nagyon sok olyan utca van, az egyik a közelben van a Farkas József utcából a Béke utca felé, 

hogy le vannak vágva az ágak és hetek óta ott vannak, senki nem foglalkozik vele. Az előbb 

itt elhangzotta a tűzifa program, szerintem abból egy család legalább 3 hétig tudna tüzelni. 

Ott, ahol a lakók ott vannak, ott eltakarították, bevitte mindenki az ágakat. Azért erről nem 

ártott volna a lakosságot értesíteni, én sem tudtam először, hogy kivágják a fámat, vagy csak 

levágják. Örültem volna egyébként, ha kivágják, de csak megcsonkították. Elhangzott, nem 

tudom mit értett polgármester úr az alatt, hogy a letenyei tájékoztatás megújítása, vagy 

bővítése. Nagyon élvezhetetlen és minősíthetetlen a kábeltelevízió adás. Egyszerűen nincs 

hang, a kép még csak jó, de nem lehet végighallgatni, pedig biztos vagyok benne, hogy sokan 

meghallgatnák a testületi üléseket. A honlapon ott volt mindig a jegyzőkönyv, most az utolsó 

az alakuló testületi ülés jegyzőkönyve, azóta nem került fel a többi. Én biztos vagyok benne, 

hogy sokan elolvasnák, és sokan érdeklődnének utána, hogy mit történt ott. Köszönöm 

szépen.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm szépen. Kezdeném a lakossági tájékoztatással kapcsolatosan. 

Valóban a legutóbbi képviselő-testületi ülésnek a jegyzőkönyve nem került fel. Korábban 

személyem frissítette a honlapot, megmondom őszintén, hogy nálam van már a 

jegyzőkönyvnek az anyaga. Ígérem azt Önnek, hogy a mai este folyamán fel fog kerülni, 

mivel még továbbra is én frissítem ezt az oldalt, de tervezem a megújítását. A Letenye TV 

adása is már régóta húzódó probléma, ez ügyben is nagyon sok jelzést kaptam, hogy 

élvezhetetlen a műsor hangtechnikai szempontból. Képtechnikai szempontból annyira nem, 

inkább hangtechnikai szempontból. Megvizsgáljuk annak is a lehetőségét és folyamatosan 
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szem előtt tartom, ha pályázati lehetőség érkezik, vagy ha nem érkezik, akkor is megpróbáljuk 

megoldani, hogy élvezhető legyen a televízió készüléken keresztül a hanghatás. Az E.on 

fakivágással kapcsolatban. Sokszor az E.on nem nézi azt esztétikailag, hogy a lecsonkított, 

vagy levágott fa hogy néz ki. Jön az E.on, és ami a légvezetéket veszélyezteti, vagy éppen a 

légvezetékbe benyúlik, azt csonkolja. A lenyesett faágakat a közfoglalkoztatottak be fogják 

gyűjteni. A Béke utcában is zajlottak fakivágások, onnét sikerült a közfoglalkoztatottakkal 

összegyűjteni. Jelen pillanatban zajlik az orvosok költöztetése és a közfoglalkoztatottak 

eléggé leterheltek. Tudni kell azt is, hogy januártól kevesebb létszámban fognak dolgozni, 

mivel szűkül a program február 28-ig, de el fogjuk szállítani a levágott faágakat. Köszönöm 

az észrevételt ezzel kapcsolatosan. Az utcanév változtatás kapcsán a táblák kihelyezésével 

kapcsolatosan is érkeztek jelzések és ezt is meg fogjuk oldani. Az Európa hídhoz a      

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak is kell az engedélye, tervben van az is. A 

Képviselő-testülettel is beszélgettünk arról, hogy a hídra mindenképpen szükség van, 

egyetemben az elöntés, illetve a jelentős csapadék miatt elúszott hidakra is. Megvizsgáljuk 

ennek a lehetőségét is és meg fogok tenni mindent személyesen is annak érdekében, hogy 

összekötésre kerüljön az óvoda és a játszótér megközelíthetőség szempontjából is. 

Megteszünk mindent annak érdekében és köszönöm a jelzést. Mindenhol sajnos személyem 

és a képviselők sem tudnak jelen lenni, de begyűjtjük az észrevételeket és megoldjuk ezen 

problémát is záros határidőn belül. Köszönöm az észrevételt.  

 

Mikó Lajos: Eddig mindenki elmondta az elődjei közül, hogy a munkahelyteremtés az első és 

a legfontosabb. Megvalósult ebből egy nagyon nagy projekt, a Müller. Amint elmondta 

nagyon sokan dolgoznak ott számszakilag, de 15 napos dolgozók vannak, ami arra jó, hogy 

statisztikát teremtsenek, de megélni nem lehet belőle. Szerintem sokkal több olyan 

munkahelyet kellene idehozni, akik vásárló tömeget, és itt pénzt elkölteni akaró tömeget 

vonzanak ide. Jó a Müller, csak kiesik Letenyétől, még azok a dolgozók, akik ott dolgoznak 

sem tudnak itt pénzt költeni, így a letenyei kereskedők ebből nem fognak tudni hasznot hozni. 

Véleményem szerint Letenye ebből kevesebbet profitál, mint amennyit költ erre a dologra. 

Tetszett mondani, hogy az iskolában és az óvodában a nevelőknek hatalmas szerepe van a 

letenyei jövőben, gondolunk itt a szelektív hulladékgyűjtésre. Én inkább kiemelném a 

lojalitást Letenye városa iránt és fontos feladatnak tartanám azt az Önök szempontjából, hogy 

a mi gyerekeinknek ne kelljen elmenni innét se tanulni, se dolgozni. Mit mondjak én a 

lányomnak, vagy a kedves szülők mit mondjanak a gyerekeiknek, hogy milyen szakmát 

válasszanak, hogy Letenyén el tudjanak helyezkedni és tudják öregbíteni Letenye hírnevét? 

Szerintem semmit, amit látunk, hogy itt hatalmas szükség van a közmunkásokra, hatalmas 

szükség lesz a rendőrökre. Nagyjából ennyi, mert nem tudunk mit mondani. Nincs egy 

normális vendéglátóhely, nincs egy normális szórakozóhely. Mit mondjunk a gyerekeknek? 

Menjetek gyerekek és tanuljatok Budapesten, tanuljatok Győrben és irány a világ! Mi szülők 

is hibásak vagyunk ebben, de olyan szinten le vagyunk terhelve, erről tett ez a rendszer. 

Nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy fenn tudjuk tartani a családot, ezért sokkal nagyobb 

szerepe van a nevelésben a nevelőknek az óvodában és az iskolában. Valószínű, ha nekik egy 

irányvonal fel van adva, akkor abba fognak menni, de ha nem, akkor mindenki a saját elve 

szerint tanítja a gyerekeket, ebből nem lesz semmi. Én erre szeretnék egy kis törekvést, lehet, 

hogy önzőnek tűnik ez a kérés, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm az értékes véleményt. Úgy gondolom, hogy nem tűnik önzőnek a 

kérdés és ismét arra utalnék vissza, hogy ez nem csak az én érdekem, hanem mindenkinek az 

érdeke. Egy szó erejével visszatérve a Müllerhez, igen a 15 napos foglalkoztatás a döntő. 

Mellécsatolnám érdekességképpen, talán elgondolkodtató lehet az, hogy hányan vannak 

Letenyén, akik kapják a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A foglalkoztatást helyettesítő 
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támogatás húszon valahány ezer forintot képvisel, viszont, aki kapja a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást, az emellett elmehet a 15 napos foglalkoztatásra. Ha ezt a két bevételi 

forrást összeteszi, akkor máris előbbre lehet. Úgy gondolom, hogy nem zárja ki azt, hogy a 

kettőt egyszerre űzze. A Müller állományát megvizsgálva a 15 napos foglalkoztatási keretben 

részt vesznek olyan állampolgárok is, akiknek főállása van, és heti munkarendben dolgoznak, 

és szombaton dolgoznak azért, hogy kiegészítést szerezzenek. Ez egy szelet és ez nem fogja 

megoldani az Ön által említett problémákat közel sem, de talán egy felvillanás erejéig 

érdemes ezzel foglalkozni. Bővíteni szeretne a Müller, és bővíteni csak úgy tud, ha megfelelő 

létszám is van. Ezt maga a vezető állította és a vezető elmondta. Tudom azt, hogy a 15 napos 

foglalkoztatás a statisztikában jól mutat. A statisztika egy olyan mutatószám, ami nem mindig 

tükrözi, sőt a legtöbb esetben nem biztos, hogy tükrözi a valóságot, de egy irányvonalon is el 

lehet indulni. Azt nem tudom most jelen pillanatban megígérni, hogy szakközépiskola vagy 

gimnázium lesz Letenyén, de Lentivel és Nagykanizsával már tárgyaltam ez ügyben. A 

programomban is bent van, szem előtt van tartva az, hogy a szakmunkásképzést a helyi 

igényeknek megfelelően be kellene állítani a városban, akár az üresen álló épületekben. Ha 

ezeket a funkciókat összekapcsoljuk, az oktatást és az üresen álló épületeket, illetve 

hozzátesszük azt, hogy a helyi igények, ha találkoznak azzal, amilyen vállalkozások 

működnek Letenyén, legyen az a mezőgazdasági vonalon, legyen az a fémipar területén, vagy 

az élelmiszeripar területén, akkor talán egy kicsit könnyebben tudjuk itt tartani a fiatalokat. 

Tudom azt, hogy nagyon nagy az elvándorlás, hogy nagyon sokan külföldre mennek. Fájó 

szívvel mondom azt, hogy az ideális cél az lenne, hogy Letenyén belül találjanak megélhetési 

forrást, illetve itt dolgozzanak helyben a fiataljaink, ez által biztosítva az utánpótlást is, és 

most nem éppen a legszebben fogalmaztam. Ez egy nagyon összetett és évtizedek óta húzódó 

probléma. Én úgy gondolom, hogy a magam részéről megpróbálom azt megtenni - és lehet, 

hogy nagy fába vágom a fejszémet, sőt biztos, mert ez összetett probléma -, hogy 

megpróbáljuk a fiatalokat itt tartani. Lehet, hogy ez csak egy rózsaszín köd, vagy álom, de 

egyetértek Önnel a felvetett problémával kapcsolatosan. Magam is tapasztalom ezt fiatalként 

és tapasztalom az osztálytársaim vonatkozásában, hogy legtöbbjük a nagyvárosokban, 

Budapesten, vagy éppen külföldön talál munkát és olykor-olykor vissza sem jönnek. A 

fiatalok fórumát is meg szeretném szervezni egy beszélgetés keretében, hogy melyek azok a 

lehetőségek, hogy egyáltalán mit gondolnak, milyen irányba lehetne elmozdítani ezt az 

állóvizet. Tudom azt, hogy a munkahelyteremtés is fontos dolog, és feltett szándékom, hogy 

ez ügyben is tegyek, illetve tegyük a Képviselő-testülettel közösen lépéseket. Lehet, hogy 

nem lesz rá elegendő három év, de megteszünk mindent annak érdekében. Tudjuk 

mindannyian, hogy ezt egyik napról a másikra – itt a nehéz gazdasági körülményeket is 

figyelembe véve, más szempontokkal egyetemben – nem egyszerű megvalósítani. Én nem 

hárítom az Ön által feltett kérdéseket, meg kell oldani. Én annak a híve vagyok, hogy amely 

feladatok adottak, meg kell oldani és a legmaximálisabban kell emellett kiállni, amit éppen 

Ön is mondott. Teljes mértékben egyet tudok Önnel érteni, én is úgy látom a problémát, 

ahogy Ön látja. Tudom, nem biztos, hogy ez Önnek elfogadható válasz, de igyekszünk ezt is 

megoldani. Felajánlom a lehetőségét annak is, hogy jöjjön be hozzám személyesen, üljünk le 

és beszélgessünk erről, kíváncsi vagyok az Ön véleményére. Úgy gondolom, hogy minden 

véleményt meghallgatok, és nagyon szeretném akár Önt is bevonni ebbe, hogy közösen 

együttgondolkodva milyen irányokba tudunk elmenni. Ha elfogadja a meghívásomat, akkor 

januárban szívesen látom, gondolkodjunk együtt és oldjuk meg közösen a feladatokat. 

Köszönöm szépen.  

 

Kátai Tibor: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet! Külön tisztelettel köszöntöm a 

leköszönt Képviselő-testületet, a Polgármester Urat, illetve a leköszönt Polgármester Urat! A 

kérdésem a következő, hogy a volt polgármester itt van-e? Nincs. A volt Képviselő-testületből 
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van-e valaki itt? Én úgy ítélem meg, hogy ezen a közmeghallgatáson a volt polgármesternek 

és a volt képviselő-testületi tagoknak itt kellene lenni. Nem olyat akarok mondani, hogy 

valakit bántsak, szó se róla, eszem ágában sincs. A volt polgármester, ha jól tudom úgy 

búcsúzott el, hogy 2019-ben újra találkozunk. Ha valaki polgármester, testületi tag, az 

Letenyén él, Letenyéért tesz és Letenyéért tegyen. Ez a kritikám hangzott el, hogy úgy ítélem 

meg, hogy az elmúlt évet, amiből még pár nap van vissza, jó lett volna, ha ők is hallanák, amit 

itt a választópolgárok felvezetnek és felvetnek. Azok közé tartozok, akit 2014-ben nagyon 

komoly kritika ért Letenye viszonylatában, ugyanis két alkalommal is Letenyét elöntötte a 

víz. Az első alkalom volt a szeptember 13-i, és ott ment az adok-kapok, ment a mutogatás. 

Önöknek most felolvasok egy tavalyi évi közmeghallgatáson elhangzott felvetést. 

Csemetekert híd építése és kialakítása, körforgalom alatti út átfúrása, gépállomás feletti terület 

árok kitisztítása, Vízmű felé vezető híd kibontása, szomorúfüzes, a szárító utáni 7-es út jobb 

oldala átfúrás, OWI Zala Bt. híd, árok kitisztítása, rendbetétele, Egyeduta rekettyés híd 

felszedése, annak rendbetétele, Letenye felüljáró alatti vízátfolyó berendezés lerendezése, 

ugyanis a rézsű leszakadt. Közmunkaprogram. A murvás utak, árkok kialakítása megtörtént, 

azóta rajtam kívül senki ilyen munkát nem végzett el. Cigányság helyzete. Ezt a kilenc 

felvetést nem tudtam elmondani, ugyanis orvoshoz volt időpontom és a közmeghallgatásnak 

vége volt. Ezt a papírt a polgármester úrnak átadtam. Ez volt 2013. december 18-án. 2013. 

december 30-a, senkit nem akarok bántani, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan össze 

fogják kötni azzal, hogy mi történt 2014. szeptember 13-án. A 2013. december 18-i 

közmeghallgatáson Ön a kérdéseit, észrevételeit nem tette fel az ülésen, hanem a 

közmeghallgatás végén az Ön által írt jegyzetet átadta polgármester úrnak. Amennyiben Ön a 

kérdéseire, az észrevételeire írásos választ szeretne kapni, abban az esetben kérem az Ön 

felvetését és kérését annak helyének, tárgyának részletezésével kiegészítve pontosítani 

szíveskedjék. Csatolom az Ön jegyzetének másolatát, aláírás Simonyai Imre. Tisztelt 

Választópolgárok! Én ezeket jobbító szándékkal mondtam el. Gondolják végig, hogy mi 

történt 2014-ben Letenyén. Ezek mind arra vannak. Az előző polgármesterrel háromszor 

körbementem, megbeszéltük, hogy hol, mit kellene tenni, mik a lehetőségeink. Tudom, hogy 

ezeket mind megvalósítani nagyon nehéz. Kinek lehet elmondani? Most legutolján, amikor 

megtörtént a félig-meddig tragédia, mert az volt. A polgármester úr most azt mondta, hogy 50 

millió forint kár érte az Önkormányzatot. A lakosságot is nagyon komoly kár érte. Bennünket 

senki meg nem kérdezett. Én kapásból azt mondom, hogy a kár nálunk minimum 50 millió 

forint, a másik oldalon, az Adria piacon pedig 100 millió forint. Én felmérettem emberekkel 

és valahol a realitások talaján voltam, amikor nagyjából átnéztük, hogy milyen kár történt és 

ezek mind károk. Miből adódott? Ha ezek a munkák el vannak végezve, akkor máris más a 

helyzet. Ezt nem tudtuk volna kivédeni, mert a 80 mm-es csapadék ez olyan tömeg, 240.000 

m
3
 víz a mezőgép feletti részen, ami egyszerre lejön és a többit nem számolom. Ennek a 

víznek valahova el kell menni, de ha még előre felkészülünk arra, amire fel kellene 

készülnünk, akkor más lenne a helyzet. Azért, hogy egy kicsit mozgassam a gondolatokat. Ha 

mennek a Julián hegy felé, legyenek szívesek a csemetekert innenső felét majd nézzék meg, 

hogy az az árok azóta rendbe lett-e rakva. Akkor rájönnek, hogy semmi, mert a Kátai Tibor 

egyszer kókányolt valamit és minden ugyanúgy van. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy a 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. Szombathely törődik velünk? Nem 

törődik. A polgármester felé a kérdésem. Körülbelül a védekezés Csernectől Murakeresztúrig 

mennyibe került? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Mi közünk hozzá? 

 

Kátai Tibor: Mennyi pénz lett ide elpocsékolva? Nagyon szeretném, ha nem a polgármester úr 

lenne itt, hanem olyan ember lenne itt, aki tudna erre válaszolni. Én nem véletlen mondom 
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azt, hogy pocsékolás történt, ugyanis 25 éve Letenyén a főárkok nem lettek lerendezve, ez egy 

borzasztó valami. Azt mondják, hogy nincsen pénz erre. Mire van pénz? Ha Letenye 

építkezne, 10 évig nem kellene homok után menni. Muraszemenyén, Molnáriban és 

Marócban is meg lehet nézni, hogy hány depó homok van. Az esztelenség tetőfoka, ami ebben 

az országban megy. Amit most elmondtam, azt a Simonyai Imrének mondtam, ugyanis a 

polgármester úrnak nem tudom mondani. Nem elég körbefutni, itt tenni kell. Azért kell tenni, 

mert amikor belefutunk abba, hogy van 60 mm, 80 mm csapadék, akkor mutogatnak. Amikor 

Egyedután a Radics melletti házban azt a szerencsétlen asszonyt kiöntötte a víz nagyon 

sajnáltam, de az engem úgy lerámolt, úgy lerendezett, hogy még úgy le nem rendeztek, mert 

azt hitte, hogy a polgármester van ott és a polgármester nézi a területet. Én olyan jóleső 

érzéssel végighallgattam, kész rendben. Azt mondta, hogy megálljon polgármester megkapja 

a magáét! Én mondtam, ha tudná maga, hogy én nem is polgármester vagyok, de mindegy, én 

azért jöttem ide, hogy mi a megoldás. Ott is van megoldás, hogy azt a 2-3 házat ne vigye el a 

víz. Egyedután a Horváth Józsi bácsi és még valakinek a háza, még két ilyen víz és a ház le 

fog dőlni. A vizekről ennyit. Ha valaki megtenné azt, hogy lemenne Tótszerdahelyre a 

szennyvíztelep alá, és megnézné a Birkitói árok torkolatát, hogy ott hogyan megy át a víz, 

vagy nem megy át víz, akkor egyszerre értené azt, hogy szeptember 13-a után a Vízügyi 

Igazgatóságnak arra nem jutott ideje, hogy a rácsról a hordalékot lehordja. Most december  

18-a van. Kellene egy jókora zápor, és az életben még akkora víz az alsó részen nem öntött el 

bennünket, mint akkor öntene. Jött fel a víz, jött fel a víz, szombaton este 10.00 órakor a 

Pusztai Lajos felhívott és azt mondta, hogy a méhek is már vízben lesznek. Kérdezte, hogy 

szerintem a zsilip nyitva van-e, vagy el van zárva. Őt az érdekelte, hogy a víz a méheket ne 

vigye el. Mondom, van zsilip a Birkitói árokban? Azt mondta, hogy van. Lemegyünk a 

fiammal 11.00 órakor és a zsilipek el vannak zárva. A Mura akkor még sehol sem volt és a 

Birkitói árok három zsilipje el volt zárva. El lehet ezen tűnődni, hogy kire támaszkodhatunk 

és az Állam szerepére. Itt átmegyek az Államra, hogy az Állam az legrosszabb tulajdonos. A 

vízzel kapcsolatosan, ha Letenye nem fog össze, ha nem oldjuk meg a problémánkat, a mi 

problémánkat senki nem fogja megoldani. 1992. évi II. törvény, mezei utak és árkok az 

önkormányzatoké, nem a letenyei Kossuthé. Ezt lehet mondani a polgármester részéről, hogy 

meg kell büntetni, példát statuálni, felhívom a katasztrófavédelem vezetőit, hogy azonnal 

intézkedjenek.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Az Egri Gyula a megyei katasztrófavédelem vezetője.  

 

Kátai Tibor: A megyei főnök kiadja utasításba az embereinek, növényvédő állomás, talajvédő 

állomás, hogy meg kell büntetni. Kit, miért és hogyan? Azt mondják, hogy minket 

megbüntetni, hiszen olyan kár érte őket, hogy förtelmes. Nem jól művelik, ez a Szabó 

Ilonának a meséje. Hogyan műveljük? Mit lehet tenni, amikor 240.000 m
3
 víz rázúdul 

egyszerre? Védősávot. Kinek a területén? Ott magántulajdon az egész terület. Azt nem lehet, 

hogy én fogom magam és erre erdő lesz. Van 86 tulajdonos, de ha mi nem teszünk semmit, 

akkor nincs lépés. Beszéltük már, hogy az OWI Zala Bt. mögötti árkot le kell rendezni. Azért 

kell lerendezni, mert az a híd hiába másfél méter, de már a Varga Tibor megszántott. Baj lesz, 

mert az az árok nem tudja befogadni azt a mennyiséget, ami föntről jön. De ne foglalkozzunk 

ezzel, ha esik, majd észrevesszük, hogy mi fog történni. Én kívánok a Képviselő-testületnek 

nagyon jó erőt, egészséget, kitartást! Feljutottak a csúcsra és én kívánom azt, hogy 

maradjanak ott. Könnyebb feljutni a csúcsra, mint ott maradni. Ha 5 év múlva marad a 

Képviselő-testület, akkor biztosan jól végezték a dolgukat. Ha nem, akkor úgy járnak, mint az 

előző csapat és a társulat le lesz váltva és lesz egy újabb. Ez a nézetem. Mindenkinek békés, 

boldog karácsony és boldog új évet kívánok! Köszönöm, hogy meghallgattak.  
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Farkas Szilárd: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy Kátai úrral megnéztük a 

neuralgikus pontokat még az elöntést követő második napon. Azt nem tudom megmondani, 

hogy milyen összegű volt a védekezés Muraszemenyétől egészen Murakeresztúrig. Az 

árkokkal kapcsolatosan a képviselő úr pár gondolatot szóljon, mivel szakterülete, én 

laikusként tudok az árkokról nyilatkozni, illetve amit a képviselő úrtól megtanultam itt a 

szakma vonatkozásában, de ő többet tud erről mondani.  

 

Bagladi Géza: Köszönöm szépen. Nem nevezném magam szakembernek, csak próbálok a 

magam szakmájából hozzátenni ehhez a probléma megoldáshoz. Az októberi eső volt a 

második, jóval kisebb, de annyiban talán szerencsés volt, hogy felismertük, láthattuk a 

problémát, amikor bejártuk a területet. Egyeduta vonatkozásában sok mindenki sokféle dolgot 

állít. Úgy gondolom, hogy a problémát felismertük mi magunk is. Többrétű ez a probléma. 

Szóba került a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, tény és való, hogy a befogadók az ő 

kezelésükben vannak. Ismerjük a véleményüket, jobbára társulati kezelésben voltak, csak 

hozzájuk kerültek át. Én úgy gondolom, hogy az Önkormányzat látja ezt a problémát, amit 

rövidtávon kell neki megoldani és nem lehet várni, hogy majd valamikor valaki hozzátesz 

ehhez, pénzt vagy megoldást. Elkezdtük ezt a dolgot megoldani, részben Simonyai Imrével 

közösen. Meg kell, hogy védjem az Imrét, mert maximálisan hozzáállt a dolgokhoz. Ennek az 

első lépcsője az Egressi ároknak, mint befogadónak a meder mélyítése volt, a közúti hídtól 

egészen addig a pontig, amit majd a Ságvári Endrének a Kolozsvári utca feletti telephelye 

mögött kívánunk részben a védekezésnek a második lépcsőjében megvalósítani. Az első 

lépcső ott van a felújított mezőgazdasági út mentén, ami az Ipari park mellett lejövő árok a 

Tódor hegy irányból, annak kellene ott átmenni az Egressi árokba. Az Egressi árok nem az 

Önkormányzaté se tulajdonban, se kezelésben nincs, de mégis az Önkormányzatra fog hárulni 

annak a feladata, hogy ezt rövidtávon megoldja. Ennek az első üteme volt, amit említettem és 

nem kevés pénzbe került, de az Önkormányzat felvállalta, mert tudja azt, hogy segítenie kell a 

helybelieken és nem várhat senkire. Ez a munka elkezdődött és az, hogy félbeszakadt ez az 

időjárásnak volt betudható, de lesz megoldása neki, reményeink szerint megoldja a problémát. 

Mindegyik probléma felvázolt és ezt meg fogjuk tudni oldani, az Önkormányzat ehhez fog 

pénzt rendelni. Lehet, hogy ez a nyilvánosság előtt nem tudott, de az hogy ez itt elindulhat, az 

annak tudható be, hogy a polgármester úr odaállt és ehhez pénzt rendelt. A vállalkozó, aki ezt 

elvégezte ő pedig tehette, teszi is és tenni is fogja. Egy csomó pénzt még ebbe bele kell tenni, 

mert nagyon sokba kerül. Nem mondanék összegeket, én sem vagyok teljesen tisztában vele, 

de azt látom, hogy sok pénz. Az elgondolás megvan rá, és én merem azt kijelenteni, hogy 

Egyedutának megoldódik a problémája. Van még a Művelődési Ház melletti árok, ami a 

József Attila utcában keresztezi, ott is tudjuk megoldást. A vízügy is volt kint, többször 

bejártuk, mondhatom azt, hogy talán áldásukat adták mindenre, ha az Önkormányzat 

megoldja. Én ennyit tudok ehhez hozzátenni, aztán majd meglátjuk. A szándék megvan rá, és 

el is kezdtük megvalósítani. Köszönöm szépen.  

 

Farkas Szilárd: További kérdéseket várok. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Én Kátai úrnak szeretnék egy dolgot mondani. Sok mindenben igaza 

van, én ezt nem is vitatom, viszont azzal a felújított úttal kapcsolatban azért Önnek sokkal 

pontosabb információi vannak, mert Ön újította azt az utat fel, méghozzá képviselő-testületi 

döntésnek megfelelően és az mellett az út mellett volt egy árok, ami nem ott található már, 

ahol volt. Ha itt közös megoldásról beszélünk, akkor Ön is kell ehhez a közös megoldáshoz. 

Lehet, hogy nem leszek vele népszerű sem Önnel, sem másokkal szemben, de Önnek is van 

ebben a helyzetben felelőssége. Az én ajtóm nagyon jól tudja, hogy bármikor nyitva van, és 

nagyon szívesen felajánlom a segítségemet. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy abban a 
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szerződésben rögzítésre került, hogy a csapadékcsatornának a megfelelő működéséért az 

felelős, aki ezt az utat helyreállította és az pedig Ön volt. Ha tetszik, ha nem, ez így volt. Én 

nem azt mondom, hogy ez az egyetlenegy út okozta a problémát, de igen is amellett az út 

mellett volt egy árok, ami bizonyos szempontból védelmet jelentett és már nincsen ott. 

Mondom, ha tetszik, ha nem, ez így volt. Köszönöm szépen.  

 

Kátai Tibor: Kedves Jegyző Asszony! Lehet, hogy valamit elbeszélünk egymás mellett. Azt 

az utat az Önök segítségével, hogy a nevüket adták, mi oda 15 millió forintot betettünk. A 

Letenye Kossuth 15 millió forintot. Milyen árokról beszélünk, hogy én is tudjam?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Az út mellett volt egy árok. 

 

Kátai Tibor: Milyen árok? Ne viccelődjön már! Menjen ki, és nézzen körbe! Hogy a Simonyai 

Imre mit mond, az nekem teljesen mindegy. A holnapi nap folyamán jöjjenek ki és nézzék 

meg az árkot. Ki árkoltatta ki? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem árkoltatta ki.  

 

Kátai Tibor: De igen is, hogy kiárkoltattam! Ezen ne nyissunk vitát, mert fogalmuk sincsen, 

hogy miről beszélek! Az az árok átmegy a murvás út alatt és az előbb a Bagladi Géza mondta 

ki a lényeget, ugyanis az Ipari park mögötti rész, annak a víznek nem szabadna lemenni. Én a 

kivitelezővel veszekedtem, a tervezésben bent sem volt, mert nem volt benne árok és én árkot 

ásattam végig. Bal oldalt, jobb oldalt is ott van az árok. Nem is tudják, hogy miről beszélnek. 

Ki kell jönni holnap és akkor majd megnézzük. 

 

Farkas Szilárd: Köszönöm. Mi akkor kimegyünk, és arra kérem Kátai urat, hogy közösen 

nézzük meg, hogy közös nevezőre tudjunk jutni. Én nem vagyok szakember, de nagyon 

szívesen kimegyek, nézzük meg közösen és biztos, hogy egy nyelvet fogunk beszélni. Kátai 

úr is kell a megoldáshoz, úgy ahogy bármelyik állampolgár, ahogy említette Kátai úr, hogy 

közösen kell ezt megoldanunk. Ezzel teljes mértékben egyetértek és minél több szereplő, 

illetve szegmens bevonásra kerül, annál sikeresebbek leszünk. Nem tudom, hogy az 

időpontról itt egyeztessünk, vagy a közmeghallgatás után. Partner vagyok, nézzük meg 

közösen, szeretném én is látni, a helyszínen megtekinteni.  

 

Rontó Károly: A közvélemény félretájékoztatása mostanában nálunk nagy divat. 

Elmondanám azt, amit a Bakondi úr mondott, hogy a zalai védekezés 600 millió forintba 

került Lentitől Nagykanizsáig. Van a vis maior alap, ami gyakorlatilag üres, felülről nyitott, 

de üres perpillanat. Kiadták a megyei kormánymegbízott uraknak, a Rigó Csaba úrnak is, 

hogy a felelősöket meg kell találni. Ezért szeptember 15-én nyilatkozott Rigó úr, hogy meg 

fogja találni Zalában a felelősöket. Kezdem a Principális Társulást, ahova mindenki velem 

együtt, akinek földje, erdeje volt fizetett évtizedeken keresztül nagyon sokat. Ez a pénz 

elveszett, azt kellene megkeresni, hogy hol van. Nem csak a mi árkainkkal, egyebekkel van 

gond, hanem a közpénzekkel. Húzódik a vis maior pályázat, hiába mondják, hogy felülről 

nyitott, de ez a károkozás az elhanyagolt területek, a mezőgazdaság, csűrik-csavarják, 

morzsolgatják a szerecsent. Elsősorban előjött, hogy a helyi vállalkozók, mert a 

mezőgazdasági területeken nem olyan a művelés. Beleszóltak a jogászok, hogy biztos azért, 

mert el lettek az utak. A mai napig rendezetlen az önkormányzatoknál, hogy melyik út kié. 

Nem csak Letenyén, mindenhol. Mondta az úr, hogy felhordják a sarat a József Attila utcába a 

mezőgazdasági gépek. Minden mezőgazdasági útnál nagyon sok pályázati pénz volt, én is, 

amikor jegyző voltam elkészíttettük a sárázókat. Megkötöttük a megállapodást a helyi 



 18 

mezőgazdasági vállalkozókkal, hogy ők tartják karban. Itt Letenyén ezek nem történtek meg. 

Olyan dolgokat akarnak most a helyi mezőgazdasági vállalkozókon leverni, ami az elmúlt 25 

évben és előtte 50 évig nem volt megoldva. Amíg volt termelőszövetkezet, szólt a 

tanácselnök, kiment a tsz. elnök és megbeszélték, hogy mit kell kiárkolni, ez így működött. 

Én Berzencén voltam őrsparancsok, kértek tőlem 50 katonát, kimentek és kilapátolták az 

árkot. 1990. után ott lett hagyva minden. Nagyon nagy problémák vannak a vízelvezetéssel. 

Itt egymásra mutogatunk, de a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy fillért nem fog 

adni. Ha januárban jön egy hatalmas esőzés és nem hó, Letenye, Egyeduta része ismét úszni 

fog. A Rigó úr nyilatkozott és azóta ülnek rajta. Én nagyon szívesen megvizsgálnám, hogy 

Zala megyében a 600 millió forint hova lett elköltve a védekezésre. Homokkal volt minden 

tele, fejetlenül jöttek-mentek az emberek. Utána hetekig ott maradtak a zsákok, annak a 

megsemmisítése. Egy haszna volt ennek az egésznek, hogy a volt rendőrőrs mellett a 

katasztrófavédelmi gyakorlat keretében elkészítettük azt a kis nyúlgátat. Ennyi haszna lett 

Letenyének, a többi csak milliók kidobása volt itt. Köszönöm szépen. 

 

Farkas Szilárd: Én is úgy gondolom, ahogy Rontó úr is elmondta, hogy a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóságnak egy fillérje sincs. Ezt ők is elmondták, és hasonlóan vélekedtek ők is 

az elhangzottakról. Ez nem mentesít az alól, hogy a feladatot nem kell megoldani. 

Megmondom őszintén, félek én is a tavaszi hóolvadástól, sőt egy kisebb esőzésnél is. Ha 

megcsörren a telefonom, egyből arra gondolok, ami szeptember 13-án, illetve október 22-én 

történt. Tudom azt, hogy az Önkormányzat is véges forrásokkal rendelkezik, és ahogy Bagladi 

úr is mondta, az engedélyemmel nem kevés összeget fordítottunk erre, holott azt az összeget 

másra is el tudtuk volna költeni. Én pontosan azért rendeltem el az erre vonatkozó nem kevés 

pénzösszeget, és tényleg itt milliós összegekről van szó az árkolás tekintetében, hogy az 

elöntéssel sújtott területeken megpróbáljuk a biztonságérzetet növelni. Számomra ez a 

legfontosabb dolog, hogy ezt meg tudjuk tenni és valahogyan a lakott területekről kivezessük 

a vizet. Ezért is kezdeményeztünk egyeztetést sok mindenkivel, ahogy Bagladi úr is elmondta. 

Ő látja és szakmailag is tudja a megoldást. Úgy gondolom, hogy a Kátai úrnak is igaza van, ki 

fogunk menni és meg fogjuk nézni. A Rontó úrnak is igaza van, egyfelé látjuk a megoldást. 

Én azt vettem észre, hogy kisebb intenzitású csapadék esetében is fennáll már ez a veszély, 

egyre rosszabb a helyzet. Ez nem titok és ezt látom én is, és az elöntéssel sújtott területen 

lakók is nap, mint nap bejönnek hozzám és szólnak, hogy mikor kezdjük. Elkezdtük, és azon 

leszek, hogy megpróbáljuk ezt megoldani. Én tudom azt, hogy a felszólalóknak igaza van, 

mindenkinek igaza van, közösen látjuk a problémát. Én nyitott vagyok a partnerségre, nyitva 

áll az ajtóm, jöjjenek el és beszéljük meg. Ha csak egy jó szóval tudnak Önök tenni a közös 

cél érdekében, a megoldás irányában, ha anyagi forrást nem is, és én nem is várom Önöktől, 

hogy anyagi forrást tegyenek emellé. Lehet, hogy egy szakmai beszélgetés kapcsán még 

közelebb kerülünk a megoldáshoz, ezért várom Önöket és ebben kérem is a segítségüket, 

hogy a vízelvezetést oldjuk meg közösen, hiszen ehhez az Önkormányzat kevés. Itt egyedül 

mi erőlködhetünk és próbálkozhatunk, itt kellenek Önök is, kellenek a szakigazgatási szervek 

is, kellenek a mezőgazdasági vállalkozók is, kell a földrendező mérnök is, kell a Képviselő-

testület is, csak közösen tudjuk ezt megoldani. Ez évek óta húzódó probléma és ez a probléma 

véleményem szerint most abba a fázisba került, amely fázis már az utolsó fázis, ahonnét 

nagyon nehéz már visszafordítani a folyamatot. A megelőzésről már nem beszélhetünk, bent 

vagyunk egy adott helyzetben, ennek a helyzetnek nagyon sok összetevője van és ezt a 

helyzetet kell megoldanunk. Úgy kell kijönnünk ebből a helyzetből, hogy ez mindenki 

számára jó legyen és én ezen a megoldáson vagyok, és ezért fogok küzdeni a Képviselő-

testülettel és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatallal közösen.  
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Mikó Lajos: Ön mondta ki, hogy az Önkormányzat egyedül kevés. Mit tesz Ön, ha kevés az, 

amit az Ön erejéből meg tud tenni? Kér-e segítséget? Ez még nem hangzott el senki szájából, 

hogy letenyeik fogjunk össze. Vége a hegyen a munkának, ha egy vezető ember azt mondja, 

hogy emberek menjünk és pucoljuk ki a Birkitói árkot, mondtam valamit, mert mindenki azt 

emlegeti, vagy pucoljuk ki a Farkas József utcában az árkot, vagy söpörjük le a járdát, vagy 

akkor, amikor télen a legnagyobb hó lesz és mindenki előtt tiszta lesz a járda, kivéve az 

önkormányzati épületeket. Akkor fel kell tenni a pléhpofát és kérni az emberek segítségét. 

Emberek kérem az Önök segítségét! Letenyeiek vagyunk és tegyünk Letenyéért! Ne 

haragudjon jegyző asszony, az a kifejezés, amit az előbb mondott, hogy mi közünk ehhez, ez 

nekünk nem tetszik. Mi letenyeiek Letenyéért szeretnénk, hogy tegyenek Önök. Azért lettek 

Önök megválasztva, ez lehet, hogy csak az én fülemet bántotta, de szerintem ez nem 

helyénvaló egy vezető szájából, hogy mi közünk van hozzá. Nagyon sok. Köszönöm szépen.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm, hogy megerősített ebben és köszönöm azt, hogy támogatását is 

felajánlotta. Tényleg kérem azt, hogy közösen üljünk le és beszéljük meg, én egyedül ehhez 

kevés vagyok, kevés a hivatalom és tegyük meg közösen. Én úgy gondolom, hogy talán 

Bagladi úr fel is tudja ajánlani, nem akarok beszélni az ő kenyeréről, az ő szakmai dolgairól, 

de ő tudja kiszintezni és kimérni azokat az árkokat. Ő fel is ajánlotta az első képviselő-

testületi ülésen. Én úgy gondolom, ha kell, akkor ásót, lapátot fogok, menjünk és oldjuk meg. 

Köszönöm szépen. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Szeretnék elnézést kérni, ha úgy gondolták, hogy ez Önökkel szemben 

szólt. Amióta én itt élek, én letenyeinek érzem magamat. Nekem ez a település ugyanolyan 

fontos, mintha itt születtem volna. Megkérdezte a Kátai úr, hogy Murakeresztúrtól Csernecig 

mennyit költöttünk. Én úgy értettem, hogy Letenye Város Önkormányzata mennyit költött rá, 

ezért mondtam, hogy mi közünk hozzá.  

 

Kátai Tibor: A miénket. Erre ad az ország. Arra miért nem ad, hogy azokat a főárkokat 

lerendezzük? Ez mibe kerül vajon nekünk?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Sokba.  

 

Kátai Tibor: Azért vagyok büszke a letenyei választópolgárokra és százszor kimondom, hogy 

büszke vagyok, mert nem lépett úgy, ahogy lépni kellett. Most már eljutottam oda, hogy nem 

fogom a számat befogni, bármi fog történni, mert állandóan meg vagyunk alázva. Hazugságra 

épült országban vagyunk. Ha nekem ideadják a 600 millió forintot, akkor Lentitől a 

Principálisig meg van oldva a probléma. A József Attila utcaiaknak elmondom, hogy a 

Rostonics ezelőtt 12 éve megkeresett, hogy a hegymezőből ömlik a József Attila utcába a víz, 

és ezt hogyan lehetne megoldani. Azt mondta, hogy a tervező 2,5 millió forintért megtervezi. 

Elmentünk ki, megnéztük, mondtam, hogy van-e rá az Önkormányzatnak 250 ezer forintja. 

Lesz, hiszen a tervezés 2,5 millió forint lenne. Azonnal a Principális vezetőit hívtam, hogy a 

„toli bácsit” adják nekem 5 napra. Megkérdeztem, hogy mennyi lesz a költség, azt mondták, 

hogy 250 ezer forint. A 12 év már megviselte azt a részt, de a 600 millió forintból Lentitől a 

főárkokat kipucoltattam volna, nem 500 millió forintot ellopni, 100 millió forintot meg zsebre 

rakni.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Kátai úr elfogadom, amit Ön mond, viszont én a saját nevemben tudok 

csak beszélni. Én mindig arról tudok beszélni, ami az önkormányzati költségvetésben benne 

van, vagy szándékozik erre költeni az Önkormányzat. Én nem tudok erre Önnek válaszolni. 

Én nem ezt mondanám, hogy nincsen pénz. Az tény, hogy az akkori védekezéssel 
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kapcsolatban az Önkormányzatot nagyon sok költség terhelte, amelynek legfeljebb a 70 %-át 

fogja az Állam megtéríteni. A katasztrófavédelem, amikor megrendelt dolgokat, akkor nem 

kérdezte meg tőlünk, hogy erre van fedezetünk, vagy nincs fedezetünk, nekünk ezt ki kellett 

fizetni. Ott nem volt apelláta ebben az esetben, ez úgy működik, hogy parancsot kapunk és 

teljesítjük. Amikor kérdezte az egész vonalat, én azt nem értettem, hogy miért csak nem azt 

kérdezi, hogy Letenyének mennyibe került. Arra tudtam volna válaszolni, körülbelül 4 millió 

forintba.  

 

Kátai Tibor: 4 millió forintból az összes főárkot meg lehetett volna oldani.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ön a védekezést kérdezte Kátai úr.  

 

Kátai Tibor: Csernectől elmentem Murakersztúrig és néztem, hogy mit csinálnak.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Mi azt tettük, amit mondtak.  

 

Kátai Tibor: Azt mondták, hogy az összes emberemet vigyem Muraszeményére homokzsákot 

rakni. Először elmentem megnézni és azt láttam, hogy körülbelül 250 ember egymást nézi.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ezt is megértem, mi is láttuk ezt, amikor ott voltunk. De nem tudtunk 

mást tenni, jogszabályban van, nekünk ugyanolyan parancsnokunk volt akkor a 

katasztrófavédelem éppen aktuális vezetője, mint a saját embereinek. Nekünk végre kellett 

hajtani, amit ők utasításba adtak. A Helyi Védelmi Bizottságnak ők a vezetői és az 

önkormányzatoknak úgy kell ugrálni, ahogy ők mondják. Még egyszer, ha bárkit 

megsértettem nem Önöknek szólt, én minden egyes feladatomra úgy gondolok, hogy 

kötelességem. Én a mai napig hiszek a köztisztviselői eskümben, én esküt tettem Letenyére is 

és ennek megfelelően fogom mindig végezni a dolgomat. Ha kell, a saját főnökömmel 

szemben, ha kell a hatóságokkal szemben is. Viszont, ha valamit nem szabályszerűen teszünk, 

vagy nem rendesen, utána viszont ránk fog ez az egész visszahullani. A saját praxisomból is 

tudok olyan dolgot mondani, nem kell messze menni a szomszéd településre, hogy elvégezte 

az Állam helyett, amit meg szeretett volna tenni, mert veszélyben volt a települése és utána őt 

büntették meg. Lehet egy ilyen következménye is a dolognak, mert a jogszabályok nem 

logikusak és sokszor nem igazságosak. Köszönöm szépen.  

 

Kátai Tibor: Szeretnék még pár szót hozzátenni a vízelvezető árkokhoz, mert nem tudok 

túljutni ezen a dolgon. Minden egyes év tavaszán, nyarán ezeket a vízelvezető árkokat felveri 

a gaz. Ez annyit jelent, hogy a vizet átereszti, viszont a hordalékot otthagyja és azt 

folyamatosan minden évben tisztítani kell. Ha nem végzünk egyszer tökéletes munkát, akkor 

az azt jelenti, hogy minden egyes évben bele kell abba az árokba verni 2 millió forintot, de ha 

egyszer meg van tökéletesen készítve, akkor elmegy 15 évig és nem kell ráfordítani még 100 

ezer forintot sem. Ezeket a dolgokat végig kell nézni és akkor előre lehet haladni, másképpen 

soha nem tudunk előbbre menni. Azokkal az árkokkal kapcsolatban nem kell különösebb 

mérnöki tudás oda, hogy egy vízszintezést elindítsunk, mert azt látom, hogy a víz merre 

folyik. Felfelé nem folyik, lefelé folyik, ránézek egy árokra, tudom, hogy hol van a lejtése az 

ároknak, ilyen egyszerű a dolog.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm szépen. Néha folyik a víz is felfele, de Önök biztosan jobban 

tudják, mert több tapasztalattal rendelkeznek, mint én. Említette, hogy a vízelvezető árkok 

tisztántartása. Én ezt úgy tudom megoldani, hogy forrást rendelek mellé, és kiárkoljuk. Vagy 

úgy tudjuk megoldani, ami itt megemlítésre került, hogy közösen együtt, ismételten azt 
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mondom, ha kell ásót és lapátot fogok és menjünk, oldjuk meg. Ez is megoldható, hogy a 

lakosság is bevonásra kerül és oldjuk meg. Én továbbra is azt mondom, hogy a feladatot meg 

kell oldani. Én tudom azt, hogy a vízelvezetés nagyon fontos dolog, teljes mellszélességgel 

kiállok mellette. Az elmúlt időszak is azt bizonyítja itt a kérdések vonatkozásában, hogy meg 

kell oldani ezt a feladatot.  

 

Kátai Tibor: Mindenkinek egy lépést kell tenni ezért. 

 

Farkas Szilárd: Ha mindenki egy lépést tesz, abból nagy lépés lesz.  

 

Tóth Béla: Múlt évben nem sikerült elmondanom, amit szerettem volna a közmeghallgatáson, 

mert kidumálták a felszólalásom. Most is megvan az az 52 dolog, amit szeretnék mondani, de 

ebből három dolgot szeretnék csak megemlíteni. A többit írásban elküldöm a polgármester 

úrnak, és ha a közmunkásoknak lesz idejük, akkor ezeket a dolgokat el tudják végezni 

különösebb költség nélkül. Az Európa híddal kapcsolatosan volt egy olyan ígéret, hogy 

meglepetés lesz a híd elkészültének az időpontja. A meglepetés az, hogy a hídnak az anyaga 

nincs meg. Mi meg akartuk javítani azt a hidat 2008-ban, akkor valahogyan le lett söpörve az 

asztalról. 2009-ben is szóba került, és akkor is le lett söpörve az asztalról. Most elkészül, nem 

készül, én nem tudom, csak eszembe jutott erről pár gondolat. A könyvtár körüli közvilágítás. 

2010. januárban én megoldottam volna, akkor még itt dolgoztam az Önkormányzatnál, az is le 

lett söpörve. Nem tudom, hogy miért, de azóta sem készült el. Ha valaki szólt volna az elmúlt 

négy évben, hogy menjek és javítsam meg, megtettem volna és jobban nézett volna ki a 

könyvtár környéke. A könyvtárhoz kapcsolódik még egy dolog, ami nagyon idegesít engem, 

hogy 2004-ben, 2008-ban, 2012-ben le kellett volna a tetőt festeni. Ezek a lépések kimaradtak 

valami miatt, nem tudom milyen megfontolásból. Négy éves ciklust írtak elő akkor, amikor 

először felület kezelve lett a tető. Saját problémám a következő és ez négy éves probléma. A 

lakásunk előtt és a garázsom mögött lévő árok. Én nem kérem a Bagladi urat és a Simonyai 

urat, hogy szintezze be, de meg kell azt az állapotot szüntetni. Valamikor ott elfolyt a víz, 

amikor kiásták az árkot, kitisztították. Ez nem történt meg, négy év alatt körülbelül 25-ször 

mondták, hogy most meglesz. Ha nincs rá keret, akkor a lakókkal összeállunk, kiássuk az 

árkot, kirakjuk a földet az út szélére, de azt legalább vigyék el onnan. Bejött ide az egyik 

kollega füvet kaszálni géppel és a járdát szétnyomta, azt sem javították ki. Kértem rá anyagot 

azzal, hogy majd mi kijavítjuk. Nem jött össze ez a dolog sem. Az ároktisztítást meg kellene 

oldani. Nevetségesen egyszerű a dolog, össze kellene gereblyézni a platánfának a levelét, ami 

a sportpályától jön. Ezt belefújja a szél az árokba és bent marad, már ahol bent marad. A füvet 

ki kellene az árokból tisztítani, ez nem történik meg. A járdát nem söprik le kaszálás után, 

sem a szövetkezetiek, sem az önkormányzatiak. A Tódor hegyi úttorkolatban egy stoptáblát és 

kerékpárútjelző táblát szeretnék kérni feltétlenül, mert az nagyon balesetveszélyes. A többi 

fennmaradó 45 dolgot írásban elküldöm a polgármester úrnak. Kérem, hogy osszák le, kinek 

lesz a feladata. Nagyon örülök, hogy a piacnál az a kicsi háromszög letakarításra került és be 

van parkosítva.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm szépen. Kérem, hogy írásban szíveskedjen elküldeni és 

végigmegyünk a felvetéseken. A táblával kapcsolatban megkeresem Becsehely 

polgármesterét és közösen megoldjuk a tábla kérdést. Meg fogom tekinteni az érintett árkot a 

helyszínen és megpróbáljuk együtt a megoldást megtalálni. A könyvtárnak a lefestésével 

kapcsolatosan. Folyamatosan részt vettem a korábbi közmeghallgatásokon és folyamatosan 

napirenden volt a könyvtár tetőszerkezetének a kezelése. Ebben egy pici türelmet kérek, 

azonnal nem tudok válaszolni, de ígérem, hogy utána fogok nézni és megkeresem Önt ezzel 

kapcsolatosan. A jövő év elején meg fogom keresni ezzel kapcsolatosan és meg fogjuk nézni 
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a lehetőségeket. A közvilágítást a Sétatéren sikerült helyreállíttatnom, ott már működik. 

Jelzések érkeztek a könyvtár környékével kapcsolatosan is, helyre fogjuk azt is állítani. Egy 

kis türelmet kérek. Minden szegmensben elindítottam a dolgokat, hogy megoldásra kerüljenek 

és megoldjuk az ottani világításnak a problémáját is. Az Európa híd a jövő évi 

költségvetésben tervezésre kerül, úgy gondolom, hogy meg fog valósulni. Az engedélyeket 

meg kell kérni, azt nem tudjuk megkerülni. Ha megkerüljük, akkor büntetnek minket is. Szem 

előtt van az Európa híd is, én is amellett vagyok, hogy vissza kell állítani. Az anyagot illetően 

nyilatkozni nem tudok, viszont megoldjuk ezt a kérdést is. 

 

Rontó Károly: Nekem lenne egy javaslatom. Ki a tulajdonosa az Európa hídnak, amely   

2004-ben épült? Ki felelős a hidak karbantartásáért? 2004-ben megépítettük a hidat. Valaki 

felelős volt ezért a hídért, minden évben karban kellett volna tartani. Amikor kezdett 

tönkremenni többször szóltunk személyesen is az akkori vezetőknek. Ott a jól működő 

önkormányzati cég és a karbantartás nem lett elvégezve. Most egy új hidat építeni igen húzós 

lesz. A kötelező karbantartás keretében meg kellett volna óvni ennek a hídnak az állagát. 

Valaki lebontotta ezt a hidat? Kérte valaki ennek a hídnak a megszüntetését? Vagy csak 

karban kellene a hidat tartani? Most adom az ötleteket, hogy ez csak egy karbantartás és ez a 

tulajdonosnak a kötelessége. Az Önkormányzatnak az utakat, hidakat kötelessége 

karbantartani. Az Önkormányzat a költségvetésében 2004-től ennek megfelelően kapja a 

támogatást. Azt kell megnézni, hogy karbantartás. Nem új hidat kellene építeni, az a híd 

egyszer megépült, megvan annak a hídnak a műbizonylata. Meg kell nézni a műbizonylatát, 

hogy mikor kellett volna felülvizsgálni. A jegyző asszony jogász, ezt jobban tudja, én csak 

több évig gyakoroltam ezt a funkciót. A következő kérdésem lenne a Képviselő-testülethez, 

szerintem sok választópolgárnak az ingerenciáját elégíteném ki. Az elmúlt 25 évben az 

Önkormányzat által kötött gazdasági szerződéseket rendeletileg tegyék hozzáférhetővé, 

nyilvánosságra. Aki arra kíváncsi, hogy 2004-ben ezt a hidat ki építtette, mennyibe került, ezt 

lehessen látni. Egyszer jogtörténeti szempontból, települési szempontból, hogy lehet-e ebből 

valamit profitálni, másrészt bizonyos dolgok engem érdekelnek, mint ennek a hídnak a dolga. 

Itt vannak olyan dolgok, ami a mi pénzünk, gyakorlatilag az adófizetők pénze. Az hova ment, 

mire ment, és annak a bizonyos építménynek az üzemeltetése hogyan van. Én nagyon 

megdöbbentem azon, amikor a kisiskola úgy be lett zárva és lehetőséget adtunk arra, hogy 

mindenki tönkretegye. A Béci patak felől többször mentek oda be játszani a gyerekek. Az 

elmúlt időszakban többször felvetette a lányom is, hogy beszélgettek az osztálytársaival arról, 

hogy meg kellene látogatni a régi iskolát, hogy milyen jó volt ott elsősnek, másodikosnak 

lenni. Mondtam neki, hogy még a rézkilincset is ellopták, hogy bent szét lett teljesen verve. 

Az egy nagyon szép épület, helyi védettség alá kellene nyilvánítani. Ha belegondolunk 

Letenyének a felemelkedése oktatás terén mikor is indult el? Volt itt egy gimnázium is, amit 

sikeresen megszüntetett az akkori hatalom. Ha az az iskola a Klebelsberg Kunó által nem épül 

meg, akkor lehet, hogy nem jegyeznék ezt a mezővárost sehol. Én azt szeretném kérni, ez egy 

helyi rendelet, több önkormányzatnál van, hogy a gazdasági dolgokra vonatkozóan, amelyek 

irattározva vannak, vagy elvitték a Levéltárba, ezeket tessék elektronikusan beszkennelni és 

nyilvánossá tenni. A közpénzek felügyeletét, ellenőrzését gyakorlatilag így lehet 

megvalósítani. Köszönöm.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm a felvetést. A híddal kapcsolatosan megnézzük, hogy mit lehet 

tenni, most nem tudok kielégítő választ adni és nem tudok nyilatkozni, de köszönöm a 

felvetést. Az, hogy a gazdasági dolgokat közzétehetjük-e, én nem vagyok jogász, de jegyző 

asszony utána fog nézni, és ha arról van szó, közzé fogjuk tenni.  
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Rontó Károly: Az irattárba lévő dolgokat a Levéltár egy idő után elviszi, de legyenek itt meg. 

Lehet, hogy 20 év múlva valaki kíváncsi lesz, hogy 2014-ben mi is volt az árkokkal Letenyén.  

 

Farkas Szilárd: Megvizsgáljuk ennek a lehetőségét.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Olyat nem tehetünk meg, hogy az anyagokat nem adjuk át a 

Levéltárnak, ezt Ön is nagyon jól tudja, és az archiválásnak sincsenek meg a feltételei. Azt Ön 

is nagyon jól tudja, hogy önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet 

ellentétes, márpedig ezt magasabb szintű jogszabály rendezi. Van ennek egy nagyon egyszerű 

dolga, a közérdekű adatigénylés, arra nekünk 15 napon …. 

 

Rontó Károly: Elnézést kérek, azért vágok a szavába, mert gyakorlatilag helyi szinten létrejön 

egy szerződés, azt nem archiválom. Volt egy olyan szolgáltatása a városnak, és én az ÁSZ 

vizsgálat előtt kértem egy szerződést, utána 9 évvel ezelőtt 24 millió forintjába került a 

városnak, ennek a problémának a megoldása. Gyakorlatilag bárki hozzáférhet az 

önkormányzati szerződésekhez és nem kell félrebeszélni. Én kötöttem egy szerződést 

valakivel, hogy kivágjuk a fákat. Ha van egy önkormányzati rendelet, vagy azt a szerződést 

bárki megnézheti, hogyha gazdasági érdek nem sérti az Önkormányzatot. Helyi szinten 

előírom, hogy ezeket a szerződéseket hol kell archiválni, én a saját osztályaimmal 

archiváltathatom a saját szerződéseimet.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ez nem ilyen egyszerű.  

 

Rontó Károly: Például a strand építésének a kivitelezése. Ha van egy rendelet, akkor nem kell 

kérvényeket írni, amikor én meg szeretném nézni, hogy hogyan épült a letenyei strand.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Én erre nem fogom Önnek azt mondani, hogy ezt így és így meg lehet 

tenni. A dolog másik része az, hogy bárki fordulhat közérdekű adatigényléssel, nekünk 

mindent meg kell tenni, és mi nem is fogunk az alól kibújni, az nem a mi stílusunk. Én az 

elmúlt 25 évben nem tudom garantálni, mert Ön azt mondta, hogy az elmúlt 25 év 

szerződéseit. Ezt én nem tudom Önnek garantálni, azt tudom Önnek garantálni, amióta én 

vezetem ezt a hivatalt. Azok a szerződések megvannak, illetve magasabb szintű jogszabály 

szerint a korábbiakat továbbítottuk a Levéltárnak. Én azt gondolom, hogy ettől eltérő szabályt 

nem tudunk mi tartani. A digitális archiválás egy speciális dolog, meg kellene lenni annak a 

feltételeinek, ez nem ilyen egyszerű.  

 

Rontó Károly: Ha innen mindent elvittek, akkor bizonyos idő után nem lehet belenézni 

bizonyos dolgokba. Ha a Levéltárba akarok elmenni, még egy papírt kérnek, meg még egy 

papírt kérnek, a bürokrácia olyan korlátokat hoz, hogy elmegy az embernek ettől a kedve.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Sok mindent elvittek, a Levéltárba be lehet menni. 

 

Rontó Károly: Felteszem a kérdést, hogy miért fizetünk ide adót? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A központba fizeti leginkább az adót. Ha a szerződés megvan, akkor 

azt bárki megtekintheti, de én arra nem tudok Önnek garanciát vállalni, hogy az megvan 

nálunk.  

 

Rontó Károly: Nyomtatvány kell hozzá.  
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Dr. Keresztesi Tímea: Nem kell nyomtatvány, egy egyszerű levelet kell beadni és arra mi 

válaszolunk.  

 

Rontó Károly: Sokkal egyszerűbb lenne. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Akkor is írásban kérheti, ez azért nem így működik. 

 

Rontó Károly: Jó, akkor szerzek egy olyan rendeletet és el fogom küldeni a polgármester 

úrnak.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nekem is elküldheti.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm. Jegyző asszonynak akkor el lehet küldeni ezt a mintát e-mailben, 

vagy személyesen és akkor megnézzük ezt a lehetőséget. További kérdések úgy látom, hogy 

nincsenek. Szeretném megköszönni, hogy ilyen szép létszámmal eljöttek a 

közmeghallgatásra. Nagyon sajnálom, hogy hosszabb időszakról még nem tudtam 

beszámolni, de bízom benne, hogy jövő ilyenkor itt állva a Képviselő-testülettel - remélem, 

hogy teltházzal - már több dologról is be tudok számolni, nem kell ismételni önmagunkat és a 

vízelvezetés problémája is megoldódik. Innét szeretnék Önöknek Önkormányzatunk és a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal nevében áldott, békés, meghitt, szeretetteljes 

karácsonyt kívánni! Vigyázzunk egymásra, oldjuk meg a feladatokat közösen! Az 

elkövetkezendő évekre nagyon jó erőt, egészséget, az új évre vonatkozóan sok boldogságot és 

kitartást kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy eljöttek és meghallgattak. Remélem, 

hogy a válaszainkat elfogadják. Az ajtóm mindig nyitva áll Önök előtt, kérem is a 

segítségüket. Jöjjenek, segítsenek és tegyünk együtt a városért, Letenyéért! Köszönöm 

szépen. A közmeghallgatást 20.25 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

            Farkas Szilárd                                                                      Dr. Keresztesi Tímea 

             polgármester                                                                                   jegyző 

 

 


