
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. február 5-én 16,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendes üléséről. 

 

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

Szilárd, Somogyi András és Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Bedő Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai 

Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető és Laczó Géza 

könyvvizsgáló 

 

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

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja az ülésen megjelent. 

Bedő Ildikó képviselő asszony jelezte távolmaradását. Javaslom az írásban kiküldött napirend 

tárgyalását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 

2./ Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.)   

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

4./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet  

     módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

5./ A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 8/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

      

6./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

7./ 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása  

     Előadó: Halmi Béla polgármester      

 

8./ A kialakítandó Katasztrófavédelmi Őrssel kapcsolatos 80/2013. (IX.26.) számú határozat  

     módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

9./ Önkormányzati lakás bérbeadása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 
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10./ Egyebek 

   

A Képviselő-testület a javasolt napirenddel  6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

1./ Polgármester tájékoztatója 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Hétfőn elhunyt Somogyi András úr, aki három 

cikluson át is önkormányzati képviselője volt településünknek. Az oktatás, kultúra és sport 

területén tevékenykedett nagyon hosszú ideig.  Oszlopos tagja volt a Szőlő- és 

Gyümölcstermesztők Egyesületének. Nagyon szerette a sportot, mindig kint volt a 

futballpályán, szurkolt a hazai csapatnak. Az ő nevéhez fűződik, hogy harcolt a 

zeneoktatásért, a zeneiskoláért. Még sorolhatnék számos lokálpatrióta képviselői mivoltot, 

hogy ő a nyugdíjazása után is rendszeresen részt vett a városi ünnepségeken.  Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 1 perces néma felállással adózzunk emlékének.   

 

A Képviselő-testület 1 perces néma felállással adózott Somogyi András emlékének. 

 

Halmi Béla: Ez az év a város történetében jubileumi év, egy negyedszázados évet ünneplünk, 

hiszen 1989. március 1-jén várossá vált Letenye. Ezt méltó módon meg kívánja ünnepelni 

városunk. Röviden erről szeretnék tájékoztatást adni. Március 1-jén lesz a rendezvény, 13,00 

órakor szentmisével kezdünk, 14,00 órakor a Művelődési Ház nagytermében tartjuk az 

ünnepséget, amelynek díszvendége az Országgyűlés házelnöke Dr. Kövér László úr. Zala 

megye országgyűlési képviselőit, jelentős személyiségeit hívjuk meg az ünnepségre, 

természetesen nem feledkezünk meg az egyház meghívásáról sem. A műsort nagyon rövidre 

szabjuk, hiszen ilyenkor nem a műsoron van a fő hangsúly. Szeretnénk, ha a műsor keretén 

belül a letenyei versek is bemutatásra kerülnének, valamint egy rövid kis műsorral szolgálunk. 

Ezt követően a táncterembe állófogadásra várjuk a meghívott kedves vendégeket. Este 

egyházi bállal zárul a nap. Az ünnepségre méltó módon felkészültünk. Tisztelettel és 

szeretettel várjuk településünk lakosságát e nemes rendezvényre.  

 

Országos rendezvénysorozatra került sor. A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én 

Jordán Tamás színművész úr szavalta a Himnuszt és a letenyei általános iskolások is 

becsatlakoztak a technika segítségével. Nagyon sok iskola csatlakozott ehhez a nemes 

feladathoz. 

 

Január 25-én a katasztrófavédelem elrendelte az ügyeletet a hó helyzet miatt. Minden érdekelt 

értesítésre került, készenlétben voltak.   

 

Településünkön folyik a közmunkások képzése, amelyben gyakorlati képzésre is kötelezték 

őket. A konyhai kisegítőknél 16 főnek az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei 

Hóvirág Óvoda adott gyakorlati helyet.  Az építőipari kisgépek kezelésével foglalkozó 

közmunkásoknak a telephelyen került sor a gyakorlati oktatásukra a közmunkaprogramban 

részt vevő vezetők segítéségével. A motorfűrész kezelőknek egy helyi vállalkozó, Orsós 

József adott lehetőséget arra, hogy az erdőn sajátítsák el a motorfűrész kezelés gyakorlatát. 
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Könyvtárpártoló Alapítványunk a Leader pályázaton a térségi nagyrendezvények támogatása 

címen 3 millió forint támogatást nyert el.  Az Alapítványon keresztül tudjuk megrendezni már 

harmadik alkalommal 2014. szeptember 13-14-én a Murahídi vásárt. Ezt köszönhetjük a 

pályázó Alapítványnak. A Letenyei Óvodákért Kincsesládikó Alapítvány NCA pályázaton 

250.000.- Ft-ot nyert szakmai eszközök bővítésére. A Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődési Kollégiumi pályázatán 400.000.- Ft támogatást nyert a Művelődési Ház a 

XXXI. Muramenti Napok megvalósításához.  

 

Az elmúlt időszakban a Letenyei Kézilabda Egyesület emléktornát rendezett Nagykanizsán. 

Cservég György és Varga György oszlopos tagja volt a letenyei kézilabdának. Az ő 

emlékükre szervezte a jelenlegi vezetés az emléktornát. Itt vetődött fel az a gondolat - mivel a 

csapat kitartó és nagyon aktív a megyei bajnokságban -, hogy szeretnék felhasználni a TAO 

néven ismert pénzügyi forrásokat.  Ebbe a társasági adótörvényből adódóan azon 

vállalkozások léphetnek be, akik sport, vagy kulturális egyesületeket tudnak támogatni. Ezt az 

adójukból bizonyos mértékben leírhatják.  A kezemben tartok egy sportcsarnok létesítéséről 

szóló dokumentációt, amely már nem először van az Önkormányzat asztalán. Ezt a Letenye 

Kézilabda Egyesület szeretné is megvalósítani TAO támogatással Letenyén. Erről tárgyaltunk 

az elmúlt napokban. A Megyei és Országos Kézilabda Szövetséggel is megállapodtunk. 

Április 30-ig lehet beadni sport, vagy kulturális területen az ez irányú igényeket. Megfelelő 

módon kell alátámasztani ennek a létesítménynek a fontosságát. Erre tesz kísérletet a Letenyei 

Kézilabda Egyesület, velünk együtt közösen. A megvalósításhoz segítséget is kapunk. 

Letenyéről nagyon sokan elszármaztak és ilyen esetben önzetlenül felajánlják a segítségüket. 

Prémecz Attila különféle minisztériumokban dolgozott. Jelenleg azzal foglalkozik, hogy 

sportcsarnokokat épít az ország számos pontján. Pályázatokat ír, és ehhez nekünk is segítséget 

ad. Annyit kell megtennünk, hogy április végéig a csarnoknak a terveit el kell készítenünk, 

hogy be lehessen adni április végéig, majd gyűjteni kell a TAO forrásokat július 1-jétől 

egészen jövő év július 1-jéig. Ha jóváhagyják ezt a sportcélú létesítményt, illetve magát a 

programját, akkor majd 2015-2016-ban esetleg megvalósítható ez a csarnok.  Ennek a 

csarnoknak a helyét már nagyon sokszor kijelölték. Az előző Képviselő-testület sem tudta 

máshol elképzelni, mint az iskola területén.  Nem biztos, hogy az udvar közepén, mert akkor 

szétszabdaljuk az udvart, de van még ott területünk, és ott kívánjuk ezt megvalósítani.  Ezt a 

tervet tartalmazza az Integrált Városfejlesztési Stratégiánk is, amelyet az idén fel kell 

frissíteni. Ez egy olyan feladat, amelyet közösen kell megoldanunk az elkövetkezendő 1 – 1,5 

évben, és méltó körülmények közé kerülhet az iskolai testnevelés, valamint a sportcélú 

rendezvények is.  

 

Említettem, hogy 25 éves a városunk. Egy felhívást kaptam a Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár igazgatójától. Az évfordulóra várostörténeti vetélkedőt szerveznek, ehhez 

szeretnének megnyerni egyesületeket és képviselőket is. Többek között bennünket is 

invitálnak arra, hogy egy négy fős csapatot alkossunk és vegyünk részt február 27-én, vagy 

28-án a vetélkedőn. Kérem, hogy ezen gondolkodjunk el. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

kiegészítést tenni? 

 

Somogyi András: A városi ünnepséggel kapcsolatban említette polgármester úr, hogy kik 

kerülnek meghívásra. A városunk díszpolgárai, illetve a régi képviselő-testületi tagok 

meghívást kapnak-e? 

 

Halmi Béla: Természetesen. Mindig meghívjuk azokat az embereket, akik a város 

kitüntetettjei voltak.  Sőt a testvértelepüléseink polgármesterei is meghívást kapnak. 
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Dömők József: Örvendetes a sportcsarnok téma, hogy a sportági szakszövetség, nevezetesen a 

Magyar Kézilabda Szövetség támogatja a Letenyei Kézilabda Egyesület és az Önkormányzat 

elképzelését. Én arra kérem a Képviselő-testületet, hogy továbbra is keressük annak a módját 

és útját, hogy a Kormány, a szakminisztérium is adjon ehhez támogatást. Azokon a járási 

székhelyeken, ahol nincsen sportcsarnok, létesüljön belátható időn belül sportcsarnok. Ne 

mondjunk le erről, nekünk ezt tovább kell erősíteni a sport ügyekért felelős minisztérium felé, 

hogy Letenye is, mint a többi járási székhely, ahol nincs sportcsarnok, kapja már meg a 

sportcsarnokot.  

 

Somogyi András: Ezt én is maximálisan támogatom, azt gondolom, hogy nem szabad 

leszűkíteni a kézilabdára ezt a dolgot.  

 

Halmi Béla: A pályázatot 400 millió forintos nagyságrendűnek gondoltuk. Ennyiből kijöhet a 

nemzetközi méretű lelátókkal, kiszolgáló egységekkel, fürdőkkel, öltözőkkel ellátott 

sportcsarnok. Mi beszéltünk arról, hogy ezt milyen formákban lehet megoldani.  TAO 

támogatásból valószínű nem lesz annyi, hogy ennek az önerejét elő tudjuk teremteni. Ezt 

vegyesen is meg lehet tenni, az Önkormányzat is beszállhat és az állami források is. A 

környezetvédelmi operatív programból is összefésülhetők ezek a pályázatok. Aki nekünk 

segíteni fog, ő elmondta, hogy nem csak a TAO pénzekben kell gondolkodni. Ha az Államtól 

nem tudunk 90 %-os forrást a stadionépítésre elnyerni, akkor a TAO kiegészítő lehet. El kell 

indítani ezt a folyamatot, ha látják, hogy elindult, akkor könnyebben fogják ezt támogatni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Visszatérnék a megemlékezéshez. A nyár folyamán meghalt Horváth János, 

aki hosszú ideig volt a város Választási Bizottságának elnöke. Nem volt róla megemlékezés. 

Szeretném, ha méltókképpen tisztelegnénk az ő emlékének is, nyugodjon békében. Június 

körül halt meg, akkor éppen nem volt testületi ülés. Utána sem volt róla megemlékezés, holott 

a választáskor nagyon fontos szerepet játszott a Horváth János.  

 

Halmi Béla: Kérem, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk Horváth Jánosra. 

 

A Képviselő-testület 1 perces néma felállással adózott Horváth János emlékének. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérem, aki egyetért a polgármesteri tájékoztatóval, 

kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a polgármesteri tájékoztatót elfogadja.  

 

 

2./ Letenye Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

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

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm Laczó Géza urat, aki könyvvizsgálóként 

már hosszú ideje felügyeli városunk pénzügyi dolgait, szakmai tanácsokkal látja el 

településünket. Kíváncsian várom a mostani költségvetésről is a véleményét. A 2014. évi 

költségvetést kicsit más szívvel, más lélekkel tudom előterjeszteni a Tisztelt Képviselő-

testületnek. Az elmúlt 2013-as évben az átalakulás időszakát éltük meg. 2012. év végén 

Letenye települést is konszolidálta a Kormányzat, és egy más irányt mutatott a települési 

önkormányzatok felé. Nagyon sok feladatot elvett, ami egyébként nem tartozott a 
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településfejlesztéshez, inkább hatósági munka volt. Erre létrehozta a járási hivatalokat, a 

járási székhelyeket. Letenye 2013. január 1-jétől járási székhely lett. Bizonyos intézmények, a 

Földhivatal, a Munkaügy, a Gyámhivatal és az Okmányiroda már léteztek településünkön. 

Ezek beintegrálódtak a Járási Hivatal alá és a hatósági feladatoktól megmenekült 

településünk. Teljes mellszélességgel a fejlesztés irányába tudunk dolgozni, illetve hatni. A 

tavalyi költségvetésünket teljes mértékben az év végén láttuk át, akkor láttuk azt is, hogy 

hogyan gazdálkodtunk. Letenye Város Önkormányzata az elmúlt időszakokban úgy 

igyekezett gazdálkodni - Önhikis önkormányzatnak ismertek bennünket -, hogy kellőképpen 

takarékoskodtunk. Lehet, hogy túlzottan is takarékoskodtunk abban az időszakban. Bizonyos 

önkormányzatok elengedték magukat és a konszolidációban ők voltak a sikeres 

önkormányzatok és a fejlesztéseket is meg tudták valósítani. A távolba senki nem lát, mi sem 

láttunk távolabb és a takarékos gazdálkodás odáig vezetett az elmúlt évben is, hogy 

megtakarítások születtek, amelyeket az idén már azokra a fejlesztésekre, karbantartásokra 

tudjuk fordítani, amelyek a Képviselő-testület ülésein a képviselők szájából is elhangzottak. 

Az itt élők is többször kérték rajtunk számon, hogy ez sincs, meg az sincs. Az idei 

költségvetésnek úgy tudtunk nekiállni, hogy ezeket az apró feladatkéréseket készpénzre 

tudjuk váltani. Remélhetőleg, amit beterveztünk az idei költségvetésbe, azok ebben az évben 

megvalósításra is kerülnek. Szólni kell a két nagy beruházásról is, amit már nagyon hosszú 

ideje vár a településünk. Az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág Óvoda 

felújításáról van szó, ami itt jelenleg annyit jelent, hogy energia megtakarítás. Ha elkészül a 

beruházás, akkor mintegy 40 %-kal kevesebbet fogunk majd kifizetni az energiára, ami 

nagyszerű dolog lesz. Az Egészségügyi Központnak a megújítását is már sokan várták, ez is 

el fog készülni az idei évben. Mindkét beruházás közel 200-230 millió forintba kerül. Ennek a 

két beruházásnak a megvalósításával nem csak a településünk, hanem a térségünk is sokkal 

jobb szolgáltatást fog kapni. Az egészségügyi ellátásban, amit eddig a Kanizsai Dorottya 

Kórház működtetett, azt tavaly visszaadták az Önkormányzatunknak. Igyekszünk ennek 

megfelelni, hogy fenntarthatóvá váljék az egészségügyünknek a háttere is. Emellett vannak 

apróbb dolgok, amit tartalmaz a költségvetésünk. A költségvetésünkbe nagyon sok olyan 

dolgot be tudtunk vezetni, amit eddig a takarékosság miatt elfelejtettünk. A jövőt illetően,  

remélhetőleg még több olyan dolgot tud majd Letenye Város Önkormányzata megvalósítani, 

ami a szociális foglalkoztatás területét is érintheti. Nem csak a közmunka program, hanem 

lesznek olyan programok, amit tud majd támogatni az Önkormányzat, munkát adva a 

hátrányos helyzetű embereknek is. A sport területén való támogatást is kiemelhetném, ami 

eddig önként vállalt feladat volt. Mindig megróttak érte, hogy önként vállalt feladatot csak 

úgy vállaljon egy önkormányzat, ha annak a bevételi forrását megteremti. Az elmúlt 

időszakban az adóbevételeink növekedtek - ez részben a hátralékos befizetéseknek is 

köszönhető -, de ebből is látszik, hogy nem szűntek meg a munkahelyek, és rendszeresen 

befizették az iparűzési adót, amit e helyről is köszönünk a vállalkozóknak. Tavaly 120 millió 

forint volt betervezve az iparűzési adóban, és 150 millió forint folyt be év végéig. Azt sem 

szabad elfelejteni, hogy rendszeresen Önhiki-s Önkormányzat voltunk. A tavalyi évben még 

lehetőség volt  arra, hogy pályázhattunk az átmeheti helyzet miatt. Mi megtettük ezt két 

alkalommal is, és év végén még plusz forráshoz jutott a településünk. Szociális téren, a 

foglalkoztatás terén, a segélyezések terén még mindig nem tudtunk kimozdulni a holtpontról, 

nagyon sok azoknak az embereknek a száma, akik szociális téren támogatásra szorulnak. Ez 

az Önkormányzatnak a büdzséjét terheli. Az Állam kellőképpen finanszírozza, de vannak 

olyan területek, ahol 10-25 %-kal az Önkormányzatnak kell helyt állni és ez nem kis tétel. A 

közfoglalkoztatást kicsit hatékonyabban, több odafigyeléssel kell megtenni, hogy még jobban 

munkára tudjuk nevelni az embereket, ez a fő cél.  Az Érdekegyeztető Fórum is tárgyalta a 

2014. évi költségvetést. Egy-két javaslatot tett a költségvetési rendeletünkhöz. Ők arról az 

oldalról közelítik meg a költségvetést, ahol ők dolgoznak.  Az őket érintő javadalmak 
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kérdésében kértek több támogatást tőlünk. Ilyenek voltak a munkaruha biztosítása, cafetéria 

juttatása, mert a köztisztviselőknek ez automatikusan jár, míg a közalkalmazottaknak adható 

támogatás. A cafetériát a közalkalmazottaknál bevezettünk két alkalommal, és az idén is 

terveztük ezt. Béremelést az elmúlt időszakban egyáltalán nem kaptak a közalkalmazottak.  

Most kimondottan az Önkormányzat által foglalkoztatott emberekről beszélek, az iskolai  

konyhában dolgozókról, a takarítókról és a karbantartókról, a Letenyei Hóvirág Óvodában 

dolgozó fizikai alkalmazottakról, illetve még értjük alatta az ottani szellemi dolgozókat is.  

Kérik, hogy egy állandó rendszergazda legyen, aki ott van, ha valami probléma van és 

elhárítja a hibát, hogy tudjanak kellőképpen dolgozni. Összességében az Érdekegyeztető 

Fórum támogatta az előterjesztést és elfogadta. Mintegy másfél milliárd forintos 

nagyságrendet tudunk felmutatni a 2014. évi költségvetésben. Ebben benne vannak azok a 

pályázatok, amelyeket az előbb fontossági sorrendben felsoroltam.  Nem sok intézményünk 

van. A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, a Letenyei Hóvirág Óvoda és a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal. Mindegyiknek van költségvetése, amit most fogunk elfogadni.  Ebből 

fognak majd gazdálkodni az év során, a vezetők határozzák meg, hogy hova költik a forrást. 

A vezetőnek a feladata, hogy béremelési javaslatot tegyen, vagy jutalmat osszon, ha engedi a 

költségvetése. Szeretnénk elkészíteni a Béci patakon átívelő hidat, ha sikerül, akkor május    

1-jei időpontra. Tíz éve, május 1-jén lett uniós tag Magyarország. Európa Mese Hídjaként 

képzeljük el ennek a felállítását. Mostohagyerekként nem kezelhetjük az egyedutai Óvodát, 

ott is sor kerül a nyílászárók cseréjére. A régen óhajtott buszvárók létesítése is tervezésre 

került.  A letenyei temetőnél, a Flórián téren és a rendőrségnél lesznek ezek a buszvárók 

elhelyezve. Terveztük a házasságkötő teremnek a felújítását, szigetelését, mert téli időszakban 

felfűthetetlen a terem. Az elmaradt műfüves pálya megvalósítása is a célok között szerepel, 

amelyet a hiány miatt nem mertünk bevállalni 2012. végén. Nem feledkeztünk meg a Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatal számítógép felszereltségéről sem, hiszen ezeket is már régóta 

ki akarjuk cserélni, de pályázati forrást nem tudtunk rá találni. Egyedután a kondenzációs 

kazán beszerzése, a Kempingben még egy apartman építése, ezeket mind megpróbáljuk 

megvalósítani ebben az évben. Számos kritika érte a Séta téri, illetve a kastély környéki 

kandelábereket, amelyeket a fiatal erővel rendelkező gyermekek rendszeresen tönkretesznek. 

Ennek a rendbetétele is belefér a keretbe. Én azt gondolom, hogy az intézményeink 

működtetése nincs veszélyben. Most sem engedhetjük el a gyeplőt, a dologi kiadásokban 

mindig egyeztetnek velem a vezetők, nagyobb volumennél pedig a Képviselő-testülettel. A 

tervezéseknél arra is gondoltunk, hogy az ÉKKÖV Kft. is részesedhessen a munkákban.  A 

temetőnél is apró karbantartásokra fog sor kerülni.  Összességében megfelelünk az elvárásnak 

magunkkal szemben, amelyen eddig dolgoztunk az elmúlt időszakban a képviselő társaimmal 

együtt.  Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a költségvetés elfogadását. Laczó Géza urat 

kérem meg, hogy néhány gondolatot mondjon a 2014. évi költségvetésről.  

 

Laczó Géza: Tisztelt Képviselő-testület! Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a 

polgármester úr által mondottakat. Több éven keresztül kötelező volt könyvvizsgáló által a 

rendelet tervezetnek a felülvizsgálata. Ez tavaly évben megszűnt és a könyvvizsgálói munka 

háttérbe szorult teljesen.  A költségvetési rendelet tervezet gyakorlatilag a költségvetési 

koncepción alapul. A költségvetési koncepciót tavaly november közepén fogadta el a 

Képviselő-testület. Azóta sok olyan egyéb információ áll rendelkezésre, amely a költségvetési 

koncepció elfogadásának idejében nem volt ismert. Például az iparűzési adóval kapcsolatos 

bevételek csak december 20-án váltak ismertté. Akkor tudja meg az Önkormányzat, hogy 

mennyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségnek tesznek eleget a vállalkozók, és körülbelül 

mennyivel számolhat.  A költségvetési rendelet tervezet a korábbi időszakokban sajnos 

működési hiányos volt. A jelenlegi jogszabályi előírások nem teszik lehetővé, hogy működési 

hiányos legyen. Az Önkormányzat jelentős összegű pénzmaradvánnyal rendelkezett. A 
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költségvetési tervezetet véleményem szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően készítették el, megfelelő adatokat tartalmaz. Én két dolgot szeretnék kiemelni 

ezzel kapcsolatosan.  55 millió forint a plusz összeg, ami a korábbi években egyáltalán nem 

volt jellemző. Nekem szemet szúrt az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos összegeknek a 

növekedése. Minden önkormányzatnál nagyon fontos mérőszám, hogy önként milyen 

feladatokat tud vállalni és a tavalyi évhez viszonyítva jelentős összegű a növekedés. Nem 

mindegy, hogy egy önkormányzat mennyit tud kulturális, szociális és egyéb célra fordítani. A 

polgármester úr által elmondottakkal maximálisan egyetértek. Összességében a rendelet 

tervezetet megbízhatónak, valósnak találtam és javaslom a Képviselő-testület által történő 

elfogadását.  

 

Halmi Béla: Köszönöm Laczó Géza úrnak a szakmai tájékoztatóját. Ha nem kötelező, a 

szolgáltatásaira akkor is igényt tartunk, mert biztosabban tudunk tervezni, ha kellő szakmai 

háttér is van.  

 

Dr. Szabó Ilona: Előttem már nyilatkozott a polgármester, a könyvvizsgáló, aki most nem 

hivatalosan nyilatkozik, hanem magánemberként. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Hivatalosan nyilatkozik. Laczó úrral szerződésünk van.  

 

Dr. Szabó Ilona: Értem, de ebben a dologban neki most nem kellene állást foglalni.  Nem kell 

záradékkal ellátni a költségvetést. Jól mondom ugye? Ennek köze van ahhoz, hogy a 

Parlament hozott egy stabilitási törvényt, amivel rendezte az önkormányzatokat. Tisztába 

tette, a nagy adósságokat eltörölte és azzal vált lehetővé ez az új típusú veszteség nélküli 

költségvetés. A Kormánynak az elhatározásából, a filozófiájából fakadt, hogy megtámogatja 

az önkormányzatokat, hogy jól tudjanak működni és tudják a polgárok javát szolgálni. Egy 

költségvetés kétfunkciójú. Egyik a működést tartja fenn, a másik a felújítást, a fejlesztést. 

Eddig nem volt lehetőségünk fejlesztésre, mert veszteség volt, kevesebb pénz volt. A helyi 

pénzt, a gépjárműadót, az iparűzési adót, az egyéb forrásból származó bevételeket is hozzá 

kellett tenni, így lehetett megoldani a helyi költségvetést, így lehetett fenntartani. Ma ez 

nincsen, mert ezt a stabilitási törvény megszűntette. Ki is fejezte a Gazdasági Bizottság az 

örömét, hogy jól működik az Önkormányzat költségvetése. Megteremtette a Parlament a 

lehetőségét annak, hogy jól működjön ma egy önkormányzat. Az önkormányzatok 

működéséhez nem csak az állami források vannak, hanem a helyi bevételek is. Saját források 

az iparűzési adó, a gépjárműadó és az egyéb adók, bírságok, amelyek ezt megnövelik, ez is 

jelentős összegű. A költségvetés a végrehajtó hatalomnak a pénzügyi részét rendezi le, a 

megmaradt pénz pedig a fejlesztés. Örvendetes, hogy lehet fejleszteni ma Letenyén, és olyan 

fejlesztési célok valósulhatnak meg, amit a polgármester említett. Én még szeretnék újabbakat  

említeni és szeretném, ha azokkal foglalkoznának, ha marad pénz. A választás után 2010-ben 

felmerült a rohammentő garázsnak az építése, amely égetően fontos lenne, minden apró 

dolognál fontosabb lenne, hiszen életmentő funkciót lát el. A ravatalozó megvalósítását 20 

éve nem oldották meg, ez egy rendkívül fontos beruházás lenne. Újabb fejlesztési lehetőség 

van. Észrevettem a költségvetés tanulmányozása során a 13. oldalon, hogy 3 millió forint 

lakáscélú támogatást biztosítunk. Erről szeretném, ha a polgármester úr nyilatkozna.  Ez is 

mindig felmerült, hogy a korábbi években, még a válság előtt tudtak ilyen támogatást adni, 

akkor én még nem voltam itt. Korábban volt önkormányzati támogatás az első lakáshoz 

jutóknak, majd ez megszűnt, most újra bekerült.  Lakásvásárlási támogatásra szociális alapon 

3 millió forint van betervezve. Erről nem szóltunk tegnap, de ez fontos, mert egy-két ember 

vesz lakást, és be fogják adni a kérelmet. Kívánom, hogy valósuljon meg a költségvetés, de 

azt is ki kell emelni, hogy ez egy hivatal és a hivatal nem termel profitot, nem profitorientált. 
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Abból él, amit kap, és azt kell úgy elosztani, hogy látványos legyen, hogy fejlődik a város,  

hogy szépek az utcák, szépek a terek, szépen van beültetve virággal, szép az épületek állaga, 

ezekre oda kell figyelni. Nem arra kell elkölteni a pénzt, ami nem olyan látványos, arra kell 

elkölteni, ami látványos, ezért örülök a temetői felújításnak. Elég nagy rendetlenség van ott, 

rendet kellene rakni, kezdve a bejárati ajtókkal, az egyik ajtó sem működik. Új ajtókat kellene 

gyártani, új zárakkal, amit be lehetne zárni. Szó volt arról, hogy murvával megszórni az 

utakat. Megszervezni, hogy fejlődjön, szépüljön a város mindenki megelégedésére. Ezt 

vállaltuk el, amikor 2010-ben letettük a képviselői eskünket. Én azt gondolom, hogy a magam 

részéről ezt próbálom megvalósítani, és továbbra is a költségvetés megvalósításánál ez az 

álláspontom.  

 

Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a költségvetési tervezetet. 

Merültek fel módosító javaslatok. Kérésünk, hogy a 7. § (2) bekezdésébe kerüljön be a 

polgármester kifejezés. Arról a keretről van szó, amely felett kizárólagos joggal a 

polgármester rendelkezik. A szöveges indokolásba kerüljön be az elismert hivatali létszám 

után a csökkent szó. A mellékletekben szereplő táblázatok számösszegei mellé mindenhova 

kerüljön oda az ezer forintban értendő kifejezés. Ezt a három módosítást javasolja a Humán és 

Ügyrendi Bizottság. A korábbi évekhez viszonyítva ez egy olyan költségvetés, amely arra 

jogosítja fel településünket, hogy hosszú idő után meg tudjon indulni a fejlesztések útján.  

Elhangzott a két nagy beruházás, az egészségház, illetve az óvodai és iskolai felújítás. A 

leglényegesebb a 15. számú melléklet, amelyet úgy gondolom, miután én befejeztem érdemes 

volna polgármester úrnak, vagy a Gazdasági Bizottság elnökének pontról pontra felolvasni. 25 

olyan tétel van ebben, amelyek apró dolognak tűnnek, de nagyon hangsúlyosak. A maga 

nemében egy olyan hiánypótló feladatot old meg, amely jogos elvárása évtizedek óta a 

városunk lakosságának. Ezt kérem, hogy ismertessétek. Örvendetes az, hogy az önként vállalt 

feladatoknál növekedés van. Örömteli a sportegyesületek támogatása, a kulturális vonalon a 

Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesületének, a Vox Varietas Kamarakórusnak, a Derű 

Zeneegyesületnek - amely fenntartója Letenye Város Fúvószenekarának -, és az egyéb 

alapítványoknak a támogatása. Ezeknek valamilyen fokú megtámogatási lehetősége is itt van 

bent a költségvetésünkben. Külön örültünk annak, hogy a korábbi évek kerete 

megduplázódott és 350.000.- Ft-tal rendelkezik saját hatáskörben a Humán és Ügyrendi 

Bizottság. Zárszóként szeretném elmondani, hogy a korábbi években és évtizedekben 

városunk költségvetése, a Képviselő-testület, a városunk penge élen táncolt. Úgy gondolom, 

hogy a mozgástér bővült, most már van egy gerenda, amelyen tudunk előre haladni és 

közlekedni, ez már biztonságosabb, mint a pengeél. Ez optimizmusra ad okot. Ha megnézzük  

a számokat, a költségvetésünk jelen pillanatban 1.382.748 eFt-ra tervezve. Ez a közel 25 

megvalósítandó program a fejlesztések és beruházások között 760.928 eFt-ba kerül. Ez azt 

jelenti, hogy a költségvetésünk fele beruházásra fordítódik. Úgy gondolom, hogy most nagy 

örömmel vennének részt a bizottsági munkában azok a korábbi képviselők, akik azt szerették 

volna, hogy a 10-15 % körüli fejlesztési lehetőség 25 % körüli legyen. Én az 1990-es évek 

elejéről, közepéről beszélek most. Ez az elmúlt években tulajdonképpen a nulla felé tendált. 

Elhangzott Dr. Szabó Ilona részéről is, és a polgármester úr részéről is, hogy ez a struktúra 

változásának köszönhető, de ne feledjük el, hogy a mi takarékos gazdálkodásunk is 

belejátszik ebbe. A kedvező hatásoknak köszönhetően 50 % beruházásokra fordítható 

városunk költségvetéséből. Ez hatalmas szó. Bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy ez nem 

azért van, mert választási év van, hanem most kezd beérni az a folyamat és az a gyümölcs, 

amit végigküszködtünk az elmúlt években, vagy évtizedekben.  

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottsági üléseken részletesen 

áttanulmányoztuk a képviselőkkel a költségvetést.  Külön köszönet az intézmények 
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vezetőinek a takarékos gazdálkodásért, hiszen ebben a költségvetésben az évek óta említett, 

leírt szándék megvalósulni látszik. Külön köszönet a Kormánynak is az adósság 

konszolidációért, illetve külön köszönet illeti a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozóit is, hogy egy ilyen költségvetést tettek a Képviselő-testület elé. Dömők képviselő úr 

is elmondta, hogy több mint másfél milliárd forintról van szó a költségvetésben. Örvendetes 

tény, hogy közel fele ennek az összegnek fejlesztésre, karbantartásra, az évek óta 

megfogalmazott beruházásokra fog fordítódni. Én is folytatnám az előttem szóló pozitív 

véleményt. Nagyon örülök annak, hogy meghallgatásra kerültek a kérések, és ahogy 

polgármester úr tegnap elmondta a bizottsági ülésen, ehhez a költségvetéshez minden 

képviselő, minden önkormányzati és intézményi dolgozó jelentősen hozzájárult ötleteivel, 

illetve tevékenységeivel. Külön örülök annak, hogy a korábban elkészített informatikai 

stratégiának a gyökerei megalapozásra kerülnek azzal, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivatalban számítógépes fejlesztés, illetve info-kommunikációs technológiai fejlesztés fog 

megvalósulni. Örömmel látom azt is, hogy a turizmusfejlesztés is megjelenik ebben a 

költségvetésben, gondolok itt a kemping apartmanház építésére. A prioritásokat fel lehet 

állítani, hogy melyek azok, amelyek halaszthatatlanul fontosak, és melyek azok, amelyekkel 

egy kicsit lehet még várni. Bízom benne, hogy a felsorolt beruházások, fejlesztések, 

karbantartások meg fognak valósulni ebben, illetve az elkövetkezendő években. Egy 

kiegészítésem lenne. Korábban is volt róla szó, hogy a Termálfürdő területén egy fedett 

medence építése, vagy egy medence lefedése lenne aktuális. Tisztában vagyok azzal is, hogy 

kormányzati oldalról a tanuszodák építésének a stratégiája kidolgozás alatt van, de bízunk 

benne, hogy hamarosan Letenyére is, mint járási székhelyre elérkezik ez az örvendetes tény. 

Polgármester úrnak a napokban küldtem egy levelet, amit elolvasással vissza is nyugtázott.  Itt 

a turizmusfejlesztéssel kapcsolatosan Letenye értékeit, Letenye és környéke vonzáskörzetének 

természeti, épített és kulturális értékeit egy láncsorra kellene felfűzni és ezt is kiajánlani a 

városba érkező látogatók, turisták számára. Letenye legyen a Mura városa, és erre fűzzük fel 

ezen koncepciókat. Várom az ezzel kapcsolatos véleményét a polgármester úrnak.   

 

Rózsás Imre: A Gazdasági Bizottság ülésén egyéb elfoglaltság miatt nem tudtam részt venni, 

a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén voltam jelen. Köszönöm a bizottsági elnöknek, hogy 

magáévá tette és tolmácsolta azokat az észrevételeket, amelyeket én megtettem. Elsősorban 

nyelvhelyességi és értelmezési dolgok voltak ezek.  Egyetértve mindazzal, ami itt elhangzott, 

néhány gondolatot azért szeretnék elmondani. Én ezt a bizonyos önkormányzati 

adósságkonszolidációt nagyon helyes dolognak tartom, viszont az igazságossággal van egy 

kis probléma. Ahol kis adósságot halmoztak fel, ott kis pénzt adtak, ahol nagyon nagyot, ott 

nagy pénzt adtak. Én úgy gondolom, hogy mindazok a dolgok, amelyek itt elhangzottak, lobbi 

tevékenység alapjául szolgálhatnak, hiszen lesz itt olyan illusztris vendégünk, akinél ezt is 

meg lehet lovagolni, mert elképzeléseink, fejlesztéseink vannak. Ezt a tényt is talán fel 

lehetne használni, hiszen Letenye az eddigiekben nem olyan sok előnyt élvezett. A másik 

dolog a cafetéria. Én csak az érzékeltetés kedvéért szeretném mondani, hogy óriási különbség 

van jövedelmek és jövedelmek között, állami és állami alkalmazott és egyéb jövedelmek 

között. Ez ugyanígy van a cafetéria tekintetében is. Egy köztisztviselő évi 200.000.- Ft 

juttatásban részesül, a mi Önkormányzatunk  által dotált közalkalmazottak pedig évi 13.570.- 

Ft-ot kapnak. Én kifejezem abbéli reményemet, ahogy az Önkormányzatnak a stabilizációja 

megvalósult, ahogy fejlődünk, ez az összeg is emelkedni fog a következő költségvetésekben. 

Itt sajnos az a helyzet, hogy zömében nagyon kis keresetű emberekről van szó, akik ezt 

megkapják. Köszönöm polgármester úrnak azon igyekezetét, amellyel ezeket az embereket 

igyekezett támogatni.  Ha jól emlékszem a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén kifogásként 

merült fel a Mentőállomás rendbehozatalának ügye és a ravatalozó is. Itt valamilyen oknál 

fogva kimaradt, de ott hallottunk róla. Az Érdekegyeztető Fórummal is egyeztetett a 
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polgármester úr. Konkrét észrevételük volt-e a költségvetéssel kapcsolatban? Nekik pont az 

lenne a dolguk, hogy a választóik érdekeit képviseljék. Erről szeretnék hallani valamit. 

Konkrét elképzelésük, javaslatuk a költségvetéshez volt-e? 

 

Laczó Géza: Két gondolatot szeretnék hozzátenni az eddig elhangzottakhoz.  A 

beruházásokról több esetben is szóba került, hogy mennyivel növekedtek. Azt nem szabad 

elfelejteni, hogy korábban is voltak beruházások, csak ezek pályázati beruházások voltak és 

jelenleg is vannak. Ezekre a könyvvizsgálatok során folyamatosan mindig felhívtam a 

figyelmet, és meg is dicsértem az Önkormányzatot, hogy milyen jól élt a pályázat által 

biztosított lehetőségekkel.  Gyakorlatilag itt egy csomó pénzt meg lehet spórolni. Én úgy 

gondolom, hogy ez a jövőben is járható út, mindent ki kell használni ezzel kapcsolatosan. 

Pályázni kell, nem mindig lehet nyerni, ezt hozzáteszem. Itt a költségvetésben is szerepel 

ilyen tétel, ami már bekövetkezett, vagy még folyamatban lévő pályázattal kapcsolatosan 

merült fel. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen a képviselőknek a javaslatait. Jó érzés azt hallani, hogy most 

egy egyenes irányba haladunk előre. Ki kell emelni, hogy nem mindegyik önkormányzat van 

ilyen cipőben, mint amilyenben mi vagyunk jelenleg. Meg kell említeni a Müller Drogéria 

logisztikai bázisnak a letelepedését, amely ebben az időszakban történt és az adóbevételeket 

növelte. Köszönöm a vállalkozóknak a befizetett adóikat, mert mindig is rendesen fizettek a 

vállalkozók iparűzési adót, de ezt nem tudtuk arra fordítani, amit ők sokszor számon kértek az 

Önkormányzaton, mert a mi pénzeinket a működés mellé kellett tenni, sokszor 40-50 %-ot is 

mellé kellett rakni, hogy az intézményeink tudjanak működni. Ez az, amit meg kell ragadni és 

a vállalkozókkal most már egyenrangú partnerként lehet beszélgetni. Igen, befizettétek az 

adótokat, akkor nekünk  ilyen elképzeléseink vannak, hogy ezekből az adóforintokból ezt 

tudjuk megtenni. Ennek szép példája lehet a sportcsarnoknak közös megépítése, vagy a 

kastély megújítása. Számos ilyen példát lehet mondani, de nem akarok ebbe beleragadni, mert 

2014-től 2020-ig az IVS-en keresztül ezek mind beépíthetőek lesznek. Arról sem szabad 

elfeledkeznünk, hogy új adónemet nem vezetett be Letenye Város Önkormányzata. 

Bármennyire is szorított a cipő, nem vetettünk ki új adónemeket, bár azt mondja a 

Kormányzat, hogy ahol nincs más lehetőség, ott ki kell vetni adókat, amiből a működést, vagy 

a tervezést meg lehet valósítani. Nálunk csak gépjárműadó van, amelynek a 40 %-a csapódik 

le itt nálunk. Örülnünk kell, hogy ez a két nagy beruházás ebben az évben meg fog valósulni, 

amiről már említést tettem, illetve a szennyvíztisztítónak a befejezése is megtörténik. Ha nem 

lesz a településünkön vállalkozó, aki befektet, akkor ilyen költségvetésekről nem fogunk majd 

tudni beszámolni. Problémánk, hogy nincs saját ipar területünk, ez mind magánkézben van, és 

mi közvetítői szerepet tudunk csak megtenni.  A rohammentő garázs építése, a ravatalozó 

építése, a termálfürdő, ezek mind szerepeltek a nagy listában, de mivel nagy összeget 

igényelnek, ezért úgy gondoltuk – amit említett a Laczó úr –, hogy érdemes megvárni a 

pályázatot, és akkor 10 %-ot kell csak mellétenni. A rohammentőnél vitában vagyok a 

mentősök vezetőjével, aki azt mondta, hogy nézze uram, ha ez a mi területünk lenne, akkor 

lenne itt garázs, de mivel az Önkormányzaté, ezért ők ezzel nem számoltak. Ha ők is 

hozzáteszik a saját erejüket, akkor tudunk erről beszélni, de mi szem előtt tartjuk a garázs 

építését, amire lehet, hogy az idén valamilyen forrásból tudunk nyerni. Farkas Szilárd 

képviselő úrtól megkaptam az email-t a turisztikai honlap frissítéséről, hogy látványban 

jelenjenek meg azok az értékek, amelyek a településünkön vannak. Ezeket közösen át kell 

gondolni, azért nem is válaszoltam rá, és akkor a honlapon másképpen jelenítődik meg ez a 

turisztikai fejlesztés. Számos olyan dolgot tudunk mondani, ami majd a jövőt illeti, de nem 

kell előre szaladnunk, most ezekről a dolgokról kell beszélni. Gyorsan végigszaladnék, mert 

képviselő úr azt mondta, hogy néhányat olvassunk fel.  
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Somogyi András: Én szeretném, ha a költségvetés fő számait polgármester úr elmondaná.  

 

Halmi Béla: Az egyedutai Művelődési Ház felújításához mintegy 3 millió forintot, az iskolai 

és óvodai energetika beruházásra 204.597 eFt-ot, a járóbeteg szakellátásra közel 230.000   

eFt-ot szánunk. Az IPA Határon átnyúló Happy Bike projektre 118.560 eFt-ot terveztünk, de 

az még nagyon bizonytalan. Lehet, hogy a tartalék forrásból kapunk erre lehetőséget.  A 

közcélú foglalkoztatás mintegy 5 millió forintos nagyságrendet, a műfüves pálya építése 31 

millió forintot takar. Ez lelátóval, világítással és kerítéssel értendő, amelynek a 30 %-át kell 

az Önkormányzatnak biztosítani, a többi az állami forrás lesz. A PROMUR szennyvíztisztító 

megújításának az idén kell befejeződnie. Itt már a munkálatok befejeződtek, kimondottan az 

elszámolások vannak vissza, ez 133.708 eFt. Az egyedutai Művelődési Ház 

eszközbeszerzéséhez 2,5 millió forintot terveztünk, de ha ide megnyerjük az uniós pénzt, 

akkor erre nem kell fordítani. Az említett számítógépes programra közel 2 millió forint került 

beállításra. A költségvetés tervezői programra 100.000.- Ft kell. Garázs építésére is fordítunk 

összeget, mivel nincs irattára az épületnek és a jelenlegi garázst tesszük meg irattárnak. 

Terveztük a hivatali bejárati ajtójának cseréjét.  A házasságkötő teremről szóltam, itt a 

légkondicionáló cseréje is megtörténik. A gépkocsi vásárlás 1.100.000.- Ft-ot jelent, ez egy 

használt gépkocsi, amely az építéshatóságnál van. A régi Opelre 500.000.- Ft-ot kellene 

ráfordítani, így az eladásra kerül. Az Európai Mese Hídról szóltam, erre mintegy 5 millió 

forintos nagyságrend van betervezve. Kondenzációs kazán kerül beszerzésre az egyedutai 

Óvodába, ez 600.000.- Ft, ugyanitt sor kerül a nyílászárók cseréjére is 2,6 millió forintos 

összegig. A Kemping apartman építése 6 millió forinttal jelenik meg. A két ravatalozóba 3 db 

hűtő kerül beszerzésre közel 4,5 millió forint értékben. A három buszmegálló építésére 3,1 

millió forint van tervezve. A templom épület megvilágítására 600.000.- Ft-ot, a karácsonyi 

köztéri világításokra közel 3 millió forintot fordítunk. A költségvetés bevételi főösszege 

1.382.748 eFt, a kiadási főösszeg 1.538.299 eFt és a különbözeti hiány 155.551 eFt. A 

költségvetési hiány belső finanszírozása részletezve van. A fennmaradó pénzmaradványunk 

55.440 eFt.   

 

Dr. Szabó Ilona: A saját képességeinket kellene előszedni, hogy az állami támogatáson, és a 

saját bevételi forrásokon túlmenően a kreativitásunkkal, a találékonyságunkkal tudnánk 

fejlesztéseket produkálni. Például a kertészetet újra lehetne indítani, vagy a csökkent 

munkaképességű dolgozóknak rehabilitációs munkahelyet létrehozni. Egy garázst 2 millió 

forintból meg lehet építeni. Saját kútfőből gondoltam, hogy a rohammentő garázst 2010-ben 

társadalmi munkában megépítjük.  Jött a Dömők úr, jött a Jámbor úr, jött a Molnár Ferenc és 

a Varga Tibor vállalkozó, akkor elindult volna. Nekünk kell megvalósítani, senki sem fogja 

helyettünk megvalósítani. Egyre nehezebb, egyre rosszabb körülmények lesznek és az nagyon 

rossz fényt vet, hogy a XXI. században olyan ravatalozó van Letenyén, amilyen van. Szociális 

helyiség és vizesblokk egyáltalán nincs. Vannak nagy mulasztásaink, amelyeket nagyon rövid 

idő alatt kellene megoldani, akár társadalmi összefogással, akár közmunkával. A Gazdasági 

Bizottság állásfoglalása, hogy javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetést. 

 

Halmi Béla: A ravatalozóval kapcsolatosan a vizesblokk a dologi kiadásban szerepel, de a 

nevesítésben nem. Két dologról kell szavaznunk. Először a határozati javaslatról döntsünk. 

Kérem, aki a határozati javaslatban foglalt táblázattal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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1/2014. (II.5.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és 

az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Megnevezés 
 

Sor- 

szá

m 

 tárgy- 

év 

2014.év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

Adatok ezer Ft-ban     
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi adók  01 153770 153770 153770 153770 

 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és 

kamat bevétel 

 02 200 200 200 200 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 4250 4250 4250 4250 

 Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni és vagyoni értékű jog 

értékesítése, vagyonhasznosításból 

származó bevétel 

 04  

4900 

 

4900 

 

4900 

 

4900 

 Részvények, részesedések értékesítése  05  0    0    0    0   

 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 

 06  0    0    0    0   

 Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

 07  0    0    0    0   

 Saját bevételek (01+... +07)  08 163120 163120 163120 163120 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 81560 81560 81560 81560 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 

 10 50400 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 

 11 50400 0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 12 0 0 0 0 

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  13  0    0    0    0   

 Adott váltó  14  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  15 0 0 0 0 

 Halasztott fizetés  16  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 17  0    0    0    0   

 Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (19+...+25) 

 18 98640 0 0 0 

 Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 

 19 98640 0 0 0 

 Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 20  0    0    0    0   

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  21  0    0    0    0   

 Adott váltó  22  0    0    0    0   

 Pénzügyi lízing  23  0    0    0    0   
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 Halasztott fizetés  24  0    0    0    0   

 Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 25  0    0    0    0   

 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)  26 149040 0 0 0 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-26) 

 27 -67480 81560 81560 81560 

 

Határidő: féléves és éves beszámoló 

Felelős: Halmi Béla polgármester 

 

Halmi Béla: Kérem, aki a 2014. évi költségvetési rendeletünket az elhangzott kiegészítéssel, 

pontosítással, módosítással elfogadja, a főösszegekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.   

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

  1/2014. (II.6.) önkormányzati r e n d e l e t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

 

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.)   

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 

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

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. december 19-én tartott ülésen alkottuk meg 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) 

önkormányzati rendeletet. A Magyar Államkincstár a beküldött rendeletet megvizsgálta és 

hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlásban felhívták a figyelmünket arra, hogy az 

Ávr. alapján a szakfeladatok száma és elnevezése helyett 2014. január 1-jétől az 

alaptevékenységek besorolására a kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni, ezért az 

SZMSZ 1. mellékletét felül kell vizsgálni. Néhány olyan dolgot is bevett az Önkormányzat a 

feladatai közé, amely eddig nem volt, például a diáksport. Elhangzott, hogy az alszámlák 

száma nagyon magas, szám szerint 36 db. Felvetődött a kérdés, hogy ez mibe kerül. Kötelező 

minden egyes pályázathoz nyitni egy alszámlát, mert így fogadják el, és fent kell tartani, amíg 

be nem fejeződik a projekt. Van, amikor 5 évig, vagy még hosszabb ideig ott kell, hogy 

legyen a visszaellenőrzéseknél. Kíván-e valaki hozzászólni?  

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kellett az alaptevékenységek 

besorolására a  kormányzati funkció kódot alkalmazni, a fizetési számlákat kiegészíteni egy 

hiánypótlási felhívásra. Ezt a rendelet módosítást kell elfogadni. Ezek nem szabadon 

választott, hanem kötelező feladatok. A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet 

módosítását a Képviselő-testületnek.  
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Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérem, aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

  2/2014. (II.6.) önkormányzati r e n d e l e t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

a melléklet szerint megalkotja 

 

 

4./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet  

     módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

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

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Tavaly májusban alkottuk meg a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. Közben változások történtek. A 

jogszabályi felhatalmazás alapján a rendelet módosítási tervezetbe beépítésre kerültek a 

temetői rend megzavarásával kapcsolatos rendelkezések, a közösségi együttélés alapvető 

szabályai, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményei. A legtöbb probléma a letenyei 

temetővel van. Az egyedutai temető más helyzetben van, egy bejárattal bír, míg a letenyei 

temető sajnos átjáró ház. Ennek megszüntetésén bármennyit is gondolkodtunk, nem jutottunk 

előbbre. Nem zárhatjuk be az egyik kaput, mert abból az irányból érkezető hozzátartozókat 

kizárjuk. Megkérem azokat a letenyeieket, akik átjáróként használják a letenyei temetőt, hogy 

ezt ne tegyék, mert a rendelet módosítás szerint, amelyet el fogunk most fogadni, bírságok 

kerülnek kiszabásra. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások közül 

csak néhányat említenék meg: a köztemetőkbe állat bevitele tilos, kivéve vakvezető kutya; 

vasárnap és ünnepnapokon a köztemetőkben a vállalkozók általi munkavégzés tilos, kivétel 

temetkezési szolgáltatók és az üzemeltető kivételével; tilos a temetési helyen történő építés, 

felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagok köztemetőkben hagyása, el nem szállítása. 

Kiegészült a rendelet tervezetnek ez a szakasza egy e.) ponttal is, amelyet jegyző asszony 

ismertet.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött, 

hogy a temetőben a gyalogos és  a kerékpárral történő  átjárást tiltja az eredeti rendelet és ezt 

szankcionálni is szükségesnek ítélik, mert ezzel van gond a temetés rendjének a 

megzavarásával összefüggésben. A rendelet 2. § a) pontjának megsértésével történő 

köztemetőn való átjárás is közösségellenes magatartásnak minősül a rendelet 

hatálybalépésével és bírsággal sújtható. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Lehetőség nyílik a sírhelyek újraváltásával kapcsolatosan 

arra, hogy rövidebb időtartamra is meg lehet váltani a sírhelyeket. A rövidebb időtartamra a 
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kiszámított összeg alacsonyabb. Ez egy mozgásteret biztosít az itt lévők számára. Azt 

gondolom, hogy részleteiben elmondtuk a változást. Szeretném kihangsúlyozni még egyszer, 

hogy a letenyei temető nem átjáró ház, ki kell kerülni a temetőt, és erre rendelkezésre áll a 

Szent Imre herceg utca járdája, azon kell közlekedni. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

kiegészítést tenni?  

 

Dömők József: Felvetődött a kerékpáros átjárás tiltása kapcsán, a kerékpártartók kihelyezése. 

Komfortosabbá válik ez által, nem 1 db kerékpártároló lesz. Az ÉKKÖV Kft. ezt le tudja 

gyártani, és ki tudja helyezni. A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén én magam kérdeztem 

meg az urnafal kérdésében polgármester urat, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy a téli 

időszak elmúltával, a tavaszi időszakban ez el fog készülni. Határozott bólintás és igen volt a 

válasz, hogy 2014. második félévében már működni is tud ez az urnafal, tehát a szolgáltatást 

is tudja nyújtani, amiért létrejön. Ez megnyugtató válasz volt számunkra. A Humán és 

Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Polgármester úr nem 

említette, de bírság szankció kilátásban helyezése van. A helyszíni bírság a természetes 

személynél, a magánszemélynél 50.000.- Ft-ig terjed. Ha jogi személyiséggel rendelkező 

cégek esetében történik valamilyen visszaélés, ott 100.000.- Ft-ig terjedő bírság van kilátásba 

helyezve. Ezen kívül van még a közigazgatási bírság, az pedig magánszeméllyel szemben 

100.000.- Ft, gazdasági jellegű társasággal szemben pedig 200.000.- Ft. Én gyakorta járok a 

temetőbe. Sajnálatos módon semmilyen szabály nincs betartva. Jó lenne, ha a temető 

megfelelően, a rangjához méltóan, méltóságteljesen lenne tiszteletben tartva, hiszen 

mindannyian oda fogunk érni. Itt vagyunk most a földi pályán, de oda fogunk érni és át 

kellene érezni, hogy ez nem egy közlekedő út. Amikor már be van zárva, akkor is kinyitják, 

könnyen ki lehet nyitni, mert egy madzaggal van bekötve és bemennek. Nem kellene ezt 

megtenni, tisztelettel kellene lenni az elhaltak irányában. Polgármester úr is mondta, hogy 

nem kellene ott közlekedni senkinek sem. Már évek óta tart ez a dolog, de nem kellene, hogy 

ott mászkáljanak, mert a méltóságot, a tiszteletet a kegyeletnek meg kellene adni. Köszönöm 

szépen. 

 

Halmi Béla: Jeleztem az ÉKKÖV Kft. igazgatójának, hogy tegye rendbe minél előbb a 

bejárati kapukat. 

 

Somogyi András: A Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött pár olyan karbantartási, műszaki 

dolog, amely a temető gondozása kapcsán az ÉKKÖV Kft. feladata. A kérésünk az, hogy 

jegyző asszony ezeket írásban szíveskedjen eljuttatni az ügyvezető úrnak. Ezeket oldják meg, 

rendezzék le. Fontos, hogy ez megtörténjen. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Ezeket a Gazdasági Bizottság ülésén fel is írtuk. Szóban már 

tájékoztattam az ügyvezető urat, de ezt írásban is meg fogjuk tenni. A rendelet betartás, 

hulladékszállítás, kerékpártároló, rendelet kifüggesztése, kapuk cseréje. Az Önkormányzat 

hozzájárul a vizesblokk megépítéséhez, ezt a költségvetésben meg is szavaztuk, a többit pedig 

kötelessége az ÉKKÖV Kft-nek megtenni. Kérem, aki a módosító javaslattal, az e) pont 

beépítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A módosító javaslat 6 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra került. Kérem, aki a módosítással együtt a rendelet elfogadásával 

egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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  3/2014. (II.6.) önkormányzati r e n d e l e t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

5/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint 

megalkotja 

 

 

5./ A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 8/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

      

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

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés a kastély környezetének helyi 

védetté nyilvánításáról szól, erről már tavaly döntöttünk. A pontos koordináták meghatározása 

lenne az elsődleges feladat. Kimondottan a stranddal párhuzamosan futó járda melletti 

területről beszélünk, amely nem teljesen az újonnan elnevezett Platánfa utcáig tart, jóval 

előtte megáll. Ha a Kolping által használt épületnek a vonalát meghosszabbítjuk, akkor addig 

terjed, illetve az előtte lévő intézmények kerítés vonaláig, a Mentőállomástól a kiskastély 

vonala és a Szabadság térig teljesen kijön. Erről a területről van szó, amit pontosítani kellett 

és így kell benyújtani, hogy konkrétan mely vonalhatárig terjed. A Gazdasági Bizottság 

ülésén tegnap volt észrevétel. Nem tudom, hogy erre sikerült-e választ találni. Mi a rajzot 

kicsit hiányosnak találjuk. Nehogy belefussunk abba, hogy helyi védettség alá kerül, és nem 

lehet közlekedni a kastély mögött lévő bitumenes úton, mert az nem került teljes mértékben 

berajzolásra. Szó volt a Kossuth emlékoszlop és a Szabadság szobor feltüntetéséről is, ezek 

hiányoznak. Az 1956-os emlékmű és a könyvtár épülete feltüntetésre került ebben a lehatárolt 

területben. A Művelődési Ház épülete innét kiemelésre került, kimondottan csak a környezete 

szerepel ebben a védettségben.  

 

Simonyai Imre: A kezelési tervben benne van, a védettség kiterjed arra az útra is, felújítást 

lehet, új utat nem lehet létesíteni. A kezelési tervben közlekedésre alkalmas útként van 

nyilvántartva, gépjárművel közlekedni lehet. Az 50 cm a telekhatároktól el van hagyva 

minden egyes blokktól, hogy azoknak a karbantartása rendben lehessen. Kimondottan azért 

lettek az új koordináták meghatározva, hogy egy telekhatárt se metsszünk.  

 

Halmi Béla: A szobrok jelenlegi helyét a térképvázlat nem tartalmazza. 

 

Simonyai Imre: Ez nem a változási vázrajz, ez a rendeletnek a melléklete. A Földhivatal által 

jelenleg feltüntetett építmények vannak rajta, azokat a földhivatali nyilvántartásban a térképen 

nem kell nyilvántartani és ezért nincsenek rajta a szobrok. Itt a határvonal értelmében azok a 

területek kerültek felmérésre, amelyek meghatározzák a természetvédelmi határvonalat. 

 

Halmi Béla: Köszönöm osztályvezető úr tájékoztatását. Simonyai úr a Gazdasági Bizottság 

ülésén nem tudott ott lenni, mert szabadságon volt. Talán így tisztábban látjuk a dolgot, és rá 

tudunk bólintani erre az előterjesztésre.  

 

Dömők József: A kastély mögötti úttal kapcsolatosan annyi kiegészítést tennék, hogy az a 

korábbi időszakban is alkalmas volt valamilyen formában közlekedésre. Ez most került 
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felújításra, de ez nem közlekedő út, ez kimondottan célforgalom szempontjából használatos 

út. Emlékezzünk rá, hogy a táncteremnél régebben ott volt a sorompó és a gondnok nyitotta 

fel, amikor érkezett oda olyan jármű, amely díszletet hozott, vagy éppen eszközt szállított a 

Művelődési Házhoz. Célszerű volna kitenni a behajtani tilos, kivéve célforgalom táblát. Ez 

nem azt a célt szolgálja, hogy jön a polgár a hegyről és kikerülje a körforgalmat és a főtéri 

közlekedési rendőröket. A Humán és Ügyrendi Bizottság szót ejtett arról is, hogy nem csak a 

kastély parkunk érdemes a helyi védettségre, hanem szót ejtettünk a Csitári forrásról és a 

forrás környezetéről is. Információnk szerint, a jegyző asszony elmondta, hogy ennek az ügye 

is már folyamatban van. Amikor az összes ilyen jellegű adat, tény és információ 

rendelkezésünkre áll, akkor érdemes lesz vele a közeljövőben foglalkozni, hogy a Csitári 

forrást és környékét is védetté nyilvánítsuk. Meg fogjuk találni annak a módját, hogy az 

minden évszakban úgy legyen kezelve és rendbe rakva, ahogy az ildomos volna.  

 

Halmi Béla: Arról már döntött a Képviselő-testület, hogy a kastély mögötti utat egyirányúvá 

tesszük. Behajtani tilos tábla kerül a Kárpáti utca felőli oldalon, a kiskastély utáni parkolónál  

kihelyezésre, a kemping felőli behajtásnál pedig egyirányú jelzőtábla kerül ki, amely még 

nem készült el. Erről döntöttünk, ez eleve okafogyottá válik. Hogy milyen védettség lesz a 

településen, több ilyen helyet lehetne találni és minél előbb meg kell azt lépni. 

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Értelmezhetetlen 

volt ez a rajz, mert nem az ingatlan-nyilvántartási térképnek felel ez meg. Kaptunk rá választ. 

Natura 2000-es területekkel dolgozok, ez annál gyengébb terület. A Natura 2000-es 

területeket is lehet mozgatni, lehet rajta termelni, magyarul ezt is lehet, de nem lehet 

változtatni azokat a védett növényeket és fákat, amelyek ott vannak. A változtatáshoz 

engedély kell és meg kell keresni a természetvédelmi hivatalt, ez jelen esetben Csopak, ott 

kell engedélyt kérni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a Földre, figyeljünk a természeti 

értékeinkre, mert nagyon elfogynak és bármikor, bármibe barbár módon be tudunk avatkozni. 

Egyetértek azzal, hogy le kell zárni, és védetté kell tenni.  Ez az épületnek a védelmét is 

szolgálja, hogy össze-vissza nem mászkálunk, már a beton is ki van kezdve. Elmennek 

természetvédő emberek külföldre, hogy megakadályozzák a környezet további pusztulását. Mi 

is ennyit megtehetünk Letenyén a város érdekében, hogy megvédjük azt a kastélyt, amit 

valamikor egy híres család birtokolt, de nem csak ezért, hanem nagyon értékes és ezt meg kell 

becsülni.  

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Valakinek még van észrevétele?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Én arra szeretném felhívni a figyelmet, mivel természetvédelmi terület, 

ezért a kezelési tervben rögzítetteknek a megsértése minden esetben természetvédelmi 

bírságolást von maga után, amennyiben az elkövető ismertté válik. A területen való  

szemetelés szabálysértésnek minősül, ez szintén bírságolásra adhat okot. Erre a Rendőrségnek 

a figyelmét is fel fogjuk hívni, ha járőrözés során ilyet észlelnek, akkor bejelentéssel fognak 

felénk élni.  

 

Halmi Béla: Köszönöm a kiegészítést. Kérem, aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja a 

rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igenszavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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  4/2014. (II.6.) önkormányzati r e n d e l e t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendeletét a helyi jelentőségű természeti területek és értékek 

védetté nyilvánításáról szóló 8/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a melléklet szerint megalkotja 

 
                                                    

6./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Letenyén három nemzetiségi önkormányzat van, a 

Horvát Nemzetiség Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat. Mindegyik nemzetiségi önkormányzat elnökével egyeztettük a 

módosításokat, ezekkel a módosításokkal ők egyetértettek. Van olyan nemzetiségi 

önkormányzat, amely már tárgyalta és el is fogadta az anyagban lévő módosításokat. 

Megváltozott a hivatal elnevezése, Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal lett, ez bekerült az 

együttműködési megállapodásokba. Ezeket évente felülvizsgáljuk, és a módosításokat ekkor 

tudjuk megtenni. Kérdezem, hogy a kiegészítést kíván- e valaki tenni? 

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az együttműködési megállapodásokat. A 

megváltozott nemzetiségi jogokról szóló törvény, valamint az államháztartási törvénynek az 

aktualizálása történik meg, de ugyanazokkal az elvekkel, amelyet a korábbi nemzetiségi 

együttműködési szabályok tartalmaztak. Ugyanúgy el kell készíteni a költségvetést 45 napon 

belül. Önállósodnak és saját maguk hoznak döntéseket, függetlenek, ebben már fejlettek, de 

az adminisztrációs feladatok ellátásában még a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal segíti 

az eljárásukat. 

 

Halmi Béla: Az elhelyezésüket Letenye Város Önkormányzatának kell biztosítani.  

 

Dr. Szabó Ilona: Az együttműködési megállapodást a megfelelő önkormányzat elnöke írja alá, 

illetve a polgármester. 

 

Halmi Béla: Köszönöm. Kérem, aki egyetért az együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatával, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igenszavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2014. (II.5.) számú h a t á r o z a t : 

 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a) a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, 

valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési 

megállapodás 2. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására, 
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b) Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, 

valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési 

megállapodás 2. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására, 

c) a Német Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, 

valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési 

megállapodás 2. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

 

7./ 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása  

     Előadó: Halmi Béla polgármester      

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetésben szerepelt a két nagyberuházás, a 

közintézményeinknek a felújítása, és ezeket a közbeszerzéshez meg kell, hogy tervezzük. 

Erről szól az előttünk lévő közbeszerzési terv, amely tartalmazza a szükséges előírásokat, 

elvárásokat. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás lesz mindkét esetben. Az iskola és 

óvoda esetében az eljárás megindítása ez év március 1-jétől, a szerződés teljesítésének várható 

időpontja 2014. szeptember 3. napja. Igyekszünk a teljesítést a nyári időszakra datálni, hogy 

ne zavarjuk a tanítást és az óvodáztatást. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen a 

költöztetés, a mozgatás. Az alap és járóbeteg intézménynél az eljárás megindítása április 1-je, 

a befejezése pedig ez év vége lesz. Itt is igyekszünk a megvalósítást minél kevesebb 

költöztetéssel megtenni. Erről szól az előttünk lévő előterjesztés. Kérdezem, hogy kiegészítést 

kíván-e valaki tenni? 

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a 2014. évi közbeszerzési tervet, ez egy 

tervezés. 

 

Halmi Béla: Kérem, aki a 2014. évi közbeszerzési tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igenszavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

3/2014. (II.5.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt 

2014. évi Közbeszerzési Tervet. 

Határidő: közzétételre – 2014. február 15. 

Felelős: Halmi Béla polgármester 
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8./ Letenyén megvalósítandó Katasztrófavédelmi Őrssel kapcsolatos tulajdonosi döntés 

     meghozatala 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Katasztrófavédelmi Őrsnek a létrehozása Letenyén 

tervként szerepelt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál. A jelenlegi helyzet 

Letenyén, hogy van egy katasztrófavédelmi őrsparancsnok és nincs mellette őrs. Ha elkészül a 

tűzoltóság épülete, akkor 18 fős csapat fog ide érkezni. Ez a helybeli embereknek munkát ad, 

akik Nagykanizsán dolgoznak tűzoltóként, ők itt helyben kapnak majd munkalehetőséget. 

Változott a katasztrófavédelem Magyarországon. Az önkormányzati tűzoltóságokat átvette az 

Állam, a volt rendőrség mögötti épület állami tulajdonba és a katasztrófavédelem kezelésébe 

került.  Letenyét előtérbe helyezték, úgy döntöttek, hogy létrehozzák itt is a vonuló hivatásos 

állományt. Az ott lévő épületegyüttest le akarták dózerolni, mert az nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. Ekkor én azt javasoltam a katasztrófavédelemnek, hogy mi felajánlunk 

egy csere területet ennek az ingatlannak a fejében. A József Attila utcában, jelenleg a 

közmunkások által használt területet, amely valamikor a régi piac volt ajánlottuk fel, hogy oda 

valósuljon meg a Katasztrófavédelmi Őrs. A jelenlegi épületegyüttesre 2 millió forintot 

fordítottak állami forrásból, az összes nyílászárót kicserélték, szigeteltek, illetve a tűzoltó 

garázs kapuja is ki lett cserélve. A volt rendőrségi épületet eladtuk és egy új vállalkozás 

települt ott meg, ez örvendetes tény. Az az épület teljesen megújult, egy új színfoltja lett a 

Flórián térhez közel eső résznek. Egy erdészeti gépeket áruló vállalkozásról van szó. A 

katasztrófavédelem azt kérte, hogy ők egy olyan ingatlant akarnak, ahol tiszta terület van. Az 

ingatlan átadásakor le kell bontanunk a volt piactéren lévő épületeket, és úgy kell átadni a 

területet. A csere pénzforgalommal nem jár. Letenye és térségének a lakossága nyer egy 

hatékony hivatásos tűzoltóságot, amely munkahelyteremtést is eredményez. Itt történik meg 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában lévő tűzoltó autónak az elhelyezése is. Két 

beállásos, könnyűszerkezetes technológiával építendő épületről beszélünk. A letenyei 

Katasztrófavédelmi Őrs egy vadonatúj tűzoltó autót fog kapni, és remélhetőleg az idén erre 

sor kerül, illetve a másik garázsban elhelyezhető az önkéntes tűzoltóknak az autója. A tervek 

még az asztalon vannak, nincsenek készen. A tűzoltóversenyeken nagyon jó eredményeket 

érnek el a letenyei fiúk és Becsehellyel közösen van egy junior csapat is.  Ezeknek az 

eszközöknek –amelyeket az ifjúság használ – és gyakorlati helynek terület is szükségeltetik, 

ezeket mind biztosítják számukra. Jelenleg olyan megállapodás van kettejük között, hogy az 

állami tulajdonú épületben ingyen és bérmentve ott maradhat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

a rezsi költséget kell nekik fizetni. Oda került ebből az épületből a katasztrófavédelmi 

őrsparancsnok is áthelyezésre. Sok olyan mende-monda született, amely egy kicsit felborzolta 

a kedélyeket. Ennek a megoldását szeretném én nyomom követni és erre ígéretet is kaptunk. 

Ezért kértük be írásban a katasztrófavédelem megfelelő parancsnokától, a kivitelezőtől, hogy 

közösen gondolkodjunk, hogy ez meg is valósuljon. Ne csak kimondottan a hivatásosoknak 

legyen ott irodája, klubhelyisége, raktára, hanem az önkéntes tűzoltóknak is. Egyéként az a 

cél, hogy a hivatásosok és az önkéntesek egymás mellett, egy épületben legyenek elhelyezve. 

Erről szól az előterjesztés is. Időtartamokat határoztunk meg a határozati javaslatban, hogy 

melyik fázis mikor készüljön el. Nekünk az előbb említett munkahelyteremtés mellett a 

biztonság is fontos és erre az Önkormányzatunknak áldozni kell. Három helyrajzi szám 

szerepel az adott területen, a József Attila és a Fenyő utca sarkán, ennek az egyesítése 

bennünket terhel. A közmunkásaink elbontják ezt az épületet, amelynek az anyagát fel tudjuk 

használni bárhol, hiszen ebből a kibontott anyagból nem kérnek. A munkaerő a bontással 

kapcsolatosan nem kerül az Önkormányzatnak pénzébe, hiszen a közfoglalkoztatottak ezt el 
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tudják bontani. Ha a másik területen ott maradnának az önkéntes tűzoltók, akkor a 

közfoglalkoztatottaknak egyáltalán nem lenne olyan helye, ahova beköltözhetnének. Az itteni 

hely embertelen körülményeket jelent számukra, ott pedig megfelelő körülményeket 

találhatnak. Ha nem foglalkozunk a kérdéssel, és azt mondjuk, hogy maradjon az Állam a 

saját területén belül, és ott valósítsa meg ezt az új épületet a két garázsos beállással, akkor is 

együtt lenne az önkéntes és a hivatásos állomány. Akkor lebontanák ezt az épületet, és ott 

kellene, hogy megvalósuljon az új létesítmény, de ezt nem tudnák bővíteni. Ha ez így lenne, 

akkor sajnálatos módon az Önkormányzatnak kellene a bejárati utat, a közműveket biztosítani 

számukra. Mi azt gondoltuk, hogy az ottani közműveknek a kiváltása nagyon sokba kerülne 

az Önkormányzatnak. Egyrészt ez is vezérelt bennünket, másrészt pedig az, hogy egy ilyen 

épületet nem szabad ledózerolni. Említettem, hogy jó állapotban van, megfelelő fűtéssel és 

nyílászárókkal rendelkezik. Véleményem szerint kétmillió forintot kidobni az ablakon 

pazarlás. Egy általános tervet mutattak, azt mi nem tudjuk elfogadni, a kompromisszumos 

megoldásokat meg kell keresni, amikor a tervező meg fog érkezni. Ez egy földszintes, 

lapostetős, modern technológiával előállított épület lesz, amelyet hamar fel tudnak húzni. 

Erről szól az előterjesztés. Azért voltam egy kicsit bővebb beszédű, mert szeretném 

megnyugtatni a letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, hogy nincsenek ők kizárva, ők egy 

közös helyen fognak a hivatásosokkal együttműködni, és területileg is nagyobb ez, mint ahol 

jelenleg elhelyezésre kerülhetnének. A vállalkozó, aki megvásárolta a rendőrségi ingatlant, 

még nem kerítette le a részét, ha ez megtörténik, akkor a gyakorlótér meg fog szűnni azon a 

területen. Ennyit szerettem volna elmondani. A képviselőké a szó.  

 

Farkas Szilárd: Én ma találkoztam az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőjével, aki arról 

tájékoztatott, ha átköltöznek az új helyre a tűzoltóautóval együtt, akkor az ő általuk 

felhalmozott eszközök, berendezések, szivattyúk tárolása nem tudni hogyan lesz megoldva. 

Efelőli aggályát fejezte ki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője, illetve egy olyan kérést 

kíván a polgármester úr, illetve a Képviselő-testület elé tárni, hogy amennyiben ők 

átköltöznek a József Attila utcai épületbe, akkor a Képviselő-testület, a polgármester úr 

továbbra is szíveskedjen biztosítani a régi épületben a tűzoltó autó garázsát, illetve az egyik 

irodát, mint közösségi funkcionális helyiség. Civil szerveződésről van szó, ilyen irányú 

kérésük van, ahol ők az egyéb rendezvényeiket is meg tudnák tartani az egység 

összekovácsolása érdekében.  

 

Somogyi András: A Gazdasági Bizottság ülésén ezt tegnap kibeszéltük. Örömmel veszem, 

hogy ezt a polgármester úr elmondta a lakosság irányába és bízom benne, hogy tényleg így 

lesz. Beleolvastam a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levelébe, és a negyedik 

bekezdésben az van, hogy „az Igazgatóság térítésmentes használatot biztosít a jelenlegi őrs 

épületében az önkormányzati tulajdonú anyagok tárolására”. Itt jön az én gondom, amit 

őszintén remélek, hogy tudunk orvosolni. A tárolás rendben van, de fontos lenne, hogy a 

működési feltételeket - amit Farkas Szilárd képviselő úr is mondott - valamilyen szinten 

rendezzük. A tervdokumentált egyeztetés úgy zajlódjon le, hogy legyen lehetőség a közösségi 

életnek a kialakítására is. Itt azért az hiányzik, hogy anyagok tárolására és egyéb feltételek 

biztosítására.  

 

Halmi Béla: Az önkormányzati tulajdonú anyagok tárolásán a közmunkások által használt 

eszközökről van szó, és amit elbontunk, azt oda kell vinni átmenetileg abba a helyiségbe.  

 

Somogyi András: Ebben abszolút nincs arról szó, hogy a tűzoltóságnak a dolgait is rendezik.  
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Halmi Béla: Nem így van. Átmeneti helyzet van. Az önkéntes tűzoltók is ott maradnak addig 

abban az épületben ugyanúgy ingyen és bérmentve, hogy a rezsiköltséget fizetik. 

Megállapodunk majd, hogy a rezsiköltséget hogyan fizessük ketten közösen. A 

közmunkásaink is ott lesznek abban az épületben. Fontos, hogy be tudjuk pakolni az 

eszközeinket, a volt kegyeleti tárgy árusító helyet is fel tudjuk használni tárolásra, ez 

önkormányzati tulajdon. Amíg átadásra kerül az új épület, addig átmenetileg kicsit összébb 

kell húzni magukat. A kis garázst kérjük, mert nekünk is vannak olyan eszközeink, amelyek 

nagy értékű eszközök. Jelenleg a John Deere traktor egy magánháznál van parkoltatva, 

nehogy valamilyen kár essen benne. Az ÉKKÖV Kft-nél nem tudjuk tovább tárolni ezeket az 

eszközöket, mert a garázsra szükségük van az újonnan vásárolt gépjárművek elhelyezésére. 

Egy kicsit bonyolultabb az ügy, arról van szó, hogy ők hajlandóak ezt az ingatlant ilyen 

formában mind az önkéntes tűzoltóknak, mind a közmunkásoknak rendelkezésre bocsátani 

addig, amíg el nem készül az új épület. Most egy átmeneti helyzet van, itt az együttélést kell 

megtanulni. Ahol jelenleg a rengeteg serleg és egyéb relikviák vannak, oda nem is mennek be 

a közfoglalkoztatottak, így a közösségi tevékenységük addig nyugodtan folyhat, amíg el nem 

készül az új létesítmény. Az új létesítménynél kell nekünk odafigyelni, hogy megfelelő 

négyzetméter, megfelelő mennyiségű tároló hely álljon rendelkezésre az önkéntes tűzoltók 

számára. Ebben állapodtunk meg legutoljára, amikor itt volt a tervező is, aki helyismerettel 

nem rendelkezett és nem tudta, hogy mekkora itt az egyesület. Más településen lehet, hogy az 

önkéntes tűzoltó egyesület nincs ilyen nagy létszámmal, nem ilyen aktív, akkor ott nem 

építenek akkora épületet. Letenyén látjuk, hogy aktív a Tűzoltó Egyesület és tudják ezt 

bizonyítani, ezért mi erre oda fogunk figyelni. Ezt kell megértetnem az önkéntes tűzoltó 

elnökkel, hogy továbbra is folyhat ott nyugodtan az önkéntes tűzoltó munkavégzés.  

 

Farkas Szilárd: Köszönöm a tájékoztatást, biztató. 

 

Dr. Szabó Ilona: Az emberi oldalát szeretném bemutatni, itt az eszközökről volt szó. Azt 

nagyon fájlalják az önkéntes tűzoltók, hogy nem megfelelő módon vannak elismerve, mert 

nagyon komoly értéket mentenek, ha probléma van. Emlékszünk szeptember 11-re, hogy 

milyen áldozatos munkát kíván a tűzoltók munkája. Az külön örvendetes, hogy itt ilyen nagy 

létszámban vannak, és ennyire fontosnak tartják az egyesület munkáját. Ennek a rangon való 

kezelése miatt a Mándli Gézát meg kellett volna hívni. Együttműködve, itt ő is elfogadta 

volna ezeket a téziseket. Ne az legyen a fontos, ami majd kialakul, ami van, azt mentsük meg, 

és azt megfelelő módon kezeljük is. Teremtsünk olyan lehetőséget az Önkormányzatnál, hogy 

az Önkormányzat helyiségében őrizzük ezeket a serlegeket, vagy be kell tenni múzeumba. 

 

Somogyi András: Abban bízunk, hogy lesz nekik helye.  

 

Halmi Béla: A tervezői asztalon van jelenleg az új létesítmény, amely egyszerűen mozdítható. 

Azt mondták, hogy ide fogják hozni a terveket és bemutatják, hogy ők hogyan képzelték el az 

együttélés szabályaival együtt, mert ez a fő cél. Kétgarázsos épületet mutattak be nekünk itt a 

helyszínen, csak én keveselltem azokat a tároló helyeket, ezek nem biztosították számomra 

azt, hogy az önkéntes tűzoltóknak megfelelő négyzetméter álljon rendelkezésre. Egyébként 

mi elismerjük a tűzoltók munkáját és támogatjuk is. 

 

Dr. Szabó Ilona: Ők úgy érzik, hogy nem kapnak olyan támogatást, mint egy másik egyesület. 

 

Halmi Béla: Mindig is adtunk támogatást, sőt az ifjúsági rendezvényeket külön is támogattuk.  
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Somogyi András: Nyilvánosan ígéretet kapott az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ez meglesz. 

Tegnap is azt kértem, hogy a polgármester úr erre az egyeztetésre hívja meg az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület képviselőit és vonják be őket a tervezésbe. Információt kapjanak és akkor 

meg fognak nyugodni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Mondják el az ő véleményüket is.  

 

Halmi Béla: Egyetértek. A jegyző asszonnyal együtt erőszakoltuk ki, hogy egy írásos papírt 

adjanak nekünk, mert mi nem bíztunk a szóban, és ezért került ide ez az írásos anyag. Ők ezt 

mindenképpen meg akarják valósítani és nem kihagyva az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 

hiszen Zala megye nyugati részében mindig Becsehellyel és Letenyével példálóztak.  

 

Dr. Szabó Ilona: Európai hírű volt a verseny eredménye.  

 

Halmi Béla: Körbejártuk ezt a dolgot. A jegyzőkönyv ezt tartalmazza, számon lehet majd 

kérni, illetve az egyeztetésekre meghívom a képviselő urakat is. 

 

Somogyi András: Ezt nem kellene. 

 

Halmi Béla: Több szem többet lát alapon. 

 

Dr. Szabó Ilona: Rendben, segítsük a helyi érdeket.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt, illetve a határidők 

betartásával elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igenszavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

4/2014. (II.5.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az 1/1 tulajdoni 

hányadát képező letenyei 1311/1, 1311/2 és 1311/3 hrsz-ú ingatlanok 

telekösszevonását, és a 1311/3 hrsz-ú ingatlanon lévő épület lebontását. A 

Képviselő-testület a telekösszevonás után kialakuló ingatlant térítésmentesen 

tulajdonba adja a Magyar Állam részére, annak érdekében, hogy a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság katasztrófavédelmi őrsöt alakítson ki rajta.  Az 

őrs felépítéséig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 

biztosítania kell, hogy az Önkormányzat ingyenesen használhassa a Magyar Állam 

tulajdonában és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezelésében 

lévő letenyei 441/2 hrsz-ú ingatlant. Egyúttal azt is szükséges vállalnia, hogy őrs 

létrejötte után ezen ingatlant térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekre vonatkozó 

előszerződést, illetve a telekalakítás után a végeleges ingatlanátadási szerződést a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal megkösse. Felhatalmazza 

továbbá a polgármestert, hogy az őrs kialakítása után az letenyei 441/2 hrsz-ú 

ingatlan átvételéről szóló megállapodást aláírja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új Őrs kialakítása során a 

Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület megfelelő elhelyezéséről gondoskodjon. 
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Határidő:  előszerződés megkötésére: 2014. február 28. 

     telekalakításra és épület lebontására: 2014. április 30. 

 végleges ingatlanátadási szerződés megkötésre: az új telek ingatlan-

 nyilvántartási bejegyzését követő 15 napon belül 

                                   átvételről szóló megállapodás aláírására:az őrs használatbavétele után  

                                   15 napon belül 

                  Felelős:     Halmi Béla polgármester 

                  Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                         Simonyai Imre osztályvezető 

 

 

9./ Önkormányzati lakás bérbeadása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre. 

 

 

10./ Egyebek 

 

a./ Az első világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Magyarországon bizonyára nagyon sokan ráakadtak 

erre a pályázati lehetőségre. Az első világháború kezdetének 100. évfordulója van és 

pályázatot írtak ki az emlékművek felújítására, illetve olyan pályázattal is lehet élni, amely az 

emlékhelyek, vagy a háborús helyszínek meglátogatására, vagy előadásokra vonatkozik. 

Településünkön a Szabadság téren, a Templom téren lévő első világháborús emlékműnek a 

felújítására kívánunk benyújtani pályázatot. Azért kellett sürgősséggel napirendre tűznünk, 

mivel a pályázat nyílt, de lezárják, ha a beérkezett pályázati összegek túllépik a keretet. A 

maximálisan pályázható összeg 5 millió forint, amelyből mi nem a teljes összeget kívánjuk 

megpályázni, hiszen az emlékmű felújításáról beszélünk. Ez közel 4 millió forintot jelent és 

20 %-os önrészt is vállal az Önkormányzatunk egy felmérés alapján. A felmérés az alapja, 

hogy a pályázatot beadhassuk. Ehhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását, hiszen 

az emlékmű rászolgált már a felújításra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a pályázatot nyújtsuk 

be, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

6/2014 (II.5.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 

helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat keretében 
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„A letenyei első világháborús emlékmű felújítása” című projekt megvalósítására, 

az alábbi költségmegoszlásban: 

 

Pályázati támogatás:         3.839.515.- Ft 

Önkormányzat által biztosított  

forrás: 

                         38.783.- Ft 

Projekt költsége:          3.878.298.- Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Halmi Béla polgármester 

 

 

KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK: 

 

Dömők József: A jubileumi ünnepi évben 2014. február 20-án 18,00 órakor nyílik a 

Mindszenty emlékkiállítás a Művelődési Ház előterében, amelyet személyesen Dr. Veres 

András megyés püspök úr fog megnyitni. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre. Utána 

lesz egy beszélgetés a Mindszenty bíboros elfogása előtti időszakról.  

 

Farkas Szilárd: Állampolgári kérdéseket tettek fel felém a kialakítandó Egészségház 

akadálymentesített parkolásával kapcsolatosan. Szeretném, ha erről pár mondatban a 

polgármester úr, vagy Simonyai osztályvezető úr szólna. Letenyén is többen rendelkeznek 

mozgáskorlátozotti igazolvánnyal. A parkolás hogyan és hol lesz megoldva az 

Egészségháznál? Én kértem anyagot a Simonyai osztályvezető úrtól, azért a lakosság felé is 

lehetne ezt tolmácsolni. 

 

Halmi Béla: Minden egészségügyi intézménynél, illetve az iskoláknál is érvényes, ha belső 

felújításra kerül sor, akkor akadálymentesíteni kell. Az Egészségház szinteltolásos épület és 

fél emeletenként kerül megállításra a beépítendő lift. A lift a hátsó traktusban lesz elhelyezve, 

a két épületszárnyon középpontosan elfér az olyan szélességű lift, amely a hordágy 

szélességét is be tudja fogadni. Ez a főbejárattal szemben lévő kazánház melletti részt jelenti 

és lemegy a pincébe is, a mélyföldszintre. A mozgáskorlátozotti parkoló az orvos lakások 

udvarában kerül kialakításra, oda lehet beparkolni. A garázsok bejáratát ez nem veszélyezteti, 

és itt lesz kialakítva a parkoló. Ez a tervekben így szerepel. A Mentőállomás és az Orvosi 

Ügyelet kerítése nem szabályszerűen van elhelyezve. Az északi oldalon nekünk még van 

területünk, amely belenyúlik az állami tulajdonban lévő Kolping által használt területbe. Ott 

van egy gyertyán sor, annak a végéig tart a mi területünk. Amennyiben sikerül rendezni a 

területet, akkor oda képzelünk el parkolót, hogy ne az úttesten kelljen állni. Ezt a megoldást 

keressük. Jelenleg a tervek ezt tartalmazzák, hogy az orvos lakások udvarán lesz a 

mozgáskorlátozotti parkoló. 

 

Dr. Szabó Ilona: Mi lesz az orvos lakásokkal? Be lesznek építve? 

 

Halmi Béla: Megmaradnak, a teteje le lesz fedve.  

 

Dömők József: A Bakos Mónika doktornővel le kell ülni, ha az Egészségház megújul, hogy a 

kutyáit a hátsó traktusban helyezze el. 
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Dr. Szabó Ilona: Ne legyenek ott kutyák, ezért már interpelláltam többször is.  

 

Halmi Béla: Köszönöm az aktív részvételt. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 19,07 

órakor bezárom.    

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

 

         

       Halmi Béla                            Dr. Keresztesi Tímea 

      polgármester                              jegyző 

 

 

 


