
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Bedő Ildikó, Dömők 

József, Somogyi András és Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Farkas Szilárd képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

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

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

ülésen megjelent. Farkas Szilárd képviselő úr jelezte távolmaradását.  A rendkívüli testületi 

ülésünknek három napirendi pontja van. A fontosságra való tekintettel igyekeztünk minél 

előbb összehívni az ülést, hiszen pályázatokról van szó, illetve egy fellebbezés érkezett a 

Humán és Ügyrendi Bizottság döntése ellen.  

 

Dr. Szabó Ilona: Miért nincs meghívó? Lehetett volna meghívót készíteni.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Pályázat benyújtása a KEOP-214-4.10.0/N pályázat keretében a „Letenyei Városházán 

     napelemes rendszer kialakítása” elnevezésű projekt megvalósítására és a nyertes  

     ajánlattevő kiválasztása a pályázat előkészítési munkáinak elvégzésére 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

2./ Könyvtárpártoló Alapítvány Letenye működési célú visszatérítendő támogatása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Horváth Lászlóné fellebbezése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 

A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

egyetértett. 

 

 

1./ Pályázat benyújtása a KEOP-214-4.10.0/N pályázat keretében a „Letenyei Városházán 

     napelemes rendszer kialakítása” elnevezésű projekt megvalósítására és a nyertes  

     ajánlattevő kiválasztása a pályázat előkészítési munkáinak elvégzésére 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Letenyei Városházán napelemes rendszer 

kialakítása projekt megvalósításáról van szó. Nagyon sok olyan pályázatíró cég keresett meg, 

akik ezt a projektet ajánlották megvalósításra. Az önkormányzatok számára 100 %-os állami 

támogatással, önkormányzati saját erő nélkül megvalósítható ez az energetikai megoldás. A 

napelemes megoldásra gondoltunk, hogy segítsük az áramszolgáltatás csökkentését. Erről szól 

a pályázat. Az a társaság, aki az óvodai és iskolai pályázatot készítette, ő is megkeresett 

bennünket és ajánlotta ezt a rendszert. Mi úgy gondoltuk, hogy érdemes ebben részt venni. Mi 

ennek az épületnek a 150 milliós nagyságrendű felújításába szerettünk volna belépni, a 

nyílászáróknak a cseréjét, a homlokzat szigetelését, a tető megújítását, de ebből sajnos 

kiestünk, mert ezt a két önkormányzati tulajdonban lévő épületünkön megtettük és ez kizáró 

ok. Figyelik ezt, ezért mi csak ezt az egy pályázatot tudtuk kiválasztani. Próbálkoztunk a 

művelődési intézmény épületével is, de műemlék épületről van szó, ezért ebből ki van zárva, 

így maradt az előttünk lévő projekt. Ezt igyekeztünk gyorsan megpályáztatni, hogy ki az, aki 

a pályázatnak a feladatait el fogja végezni. Három ajánlatot bekértünk, ezek anyaga itt 

szerepel írásban mindenki előtt. Gyorsan kell dönteni, mert július 22-ig bármikor kiírhatják a 

pályázatot. Már elküldtük az épületnek az energetikai mutató számait, hogy azzal tudjanak 

kalkulálni, hogy minél gyorsabban mehessen a beadás. Ezért kellett rendkívül gyorsan 

összehívni a Képviselő-testületet.   

 

Dr. Szabó Ilona: Nincsenek betartva a szabályok. Mi az, hogy a bíráló bizottság házon belül? 

Mik az eljárási szabályok? Miért nincs betartva? Ezeket be kell tartani. 

 

Halmi Béla: Be vannak tartva. 

 

Dr. Szabó Ilona: Nincsenek betartva. Egymás között gyorsan el lett döntve, ez a bíráló 

bizottság.  

 

Halmi Béla: Így van, nem az első esetben tesszük ezt. 

 

Dr. Szabó Ilona: Akkor is szabálytalan volt Kedves Polgármester Úr! Én kérem szépen, hogy 

nyomatékkal legyen bent a jegyzőkönyvben, hogy szabálytalan. Mi a közbeszerzési 

szabályzatnak az előírása? Miért nem tartjuk be? 

 

Halmi Béla: Ez szabályos.  

 

Dr. Szabó Ilona: Nekem nyomatékkal az a problémám, hogy a szabályzatok nincsenek 

betartva. 

 

Halmi Béla: Be vannak tartva, jelzem. 

 

Dr. Szabó Ilona: Én nem tapasztaltam azt, hogy be lennének tartva. Kérem szépen behozni a 

közbeszerzési szabályzatnak a leírását. Hogyan kell lebonyolítani a bírálatokat? Hogyan kell 

összehívni a bíráló bizottságot? Tessék nekem ezt bemutatni és akkor elfogadom az érvelést, 

különben nem fogadom el. 

 

Bedő Ildikó: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez az összeg minek a terhére lesz kifizetve? A 

pályázatban lehívható-e ez a pénz? 

 

Halmi Béla: 100 %-os finanszírozású. 
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Bedő Ildikó: Én értem, de nagyon sok pályázatban kikötik, hogy nem támogatják a pályázat 

írást. 

 

Simonyai Imre: A közbeszerzési szabályzatunk szerint bíráló bizottságot kell létrehozni. Ez 

nem tartozik a közbeszerzési értékhatár fölé, mert a szolgáltatásnál 8 millió forint a 

közbeszerzési határ és ez alatta van. Ez egyszeri beszerzés. Most még nem az Önkormányzat 

által elfogadott közbeszerzési szabályzat szerint kell eljárni. Lényegében a pályázat beadása 

az energetikai tanulmányok és mellékletek elkészítéséről szól, amit előre be kell adni és 

utólag a pályázatban elszámolható.  

 

Bedő Ildikó: Megjelent már a pályázati kiírás? 

 

Simonyai Imre: Nem. 

 

Bedő Ildikó: Akkor nem lehet tudni biztosan, hogy elszámolható-e. Tudni lehet ezt biztosan? 

 

Simonyai Imre: Igen. 

 

Bedő Ildikó: A pályázat nem került kiírásra, a pályázatban akkor ez nem jeleníthető meg. Én 

akkor javaslom elfogadásra a Képviselő-testületnek, amennyiben a pályázatból 

finanszírozható. Mi most felhatalmazzuk a polgármester urat és utána benyújtanak egy 

5.700.000.- Ft-os számlát, amit nem tudunk lehívni a pályázati pénzből. Nagyon hirtelen, 

nagyon gyorsan jöttünk össze, de azért ezt járjuk körül. Biztos, hogy szorítanak a határidők, 

de javaslom megfontolásra a Képviselő-testületnek az én javaslatomat. Amennyiben a 

pályázatból ez finanszírozható, akkor mehet, ha nem, akkor az 5.700.000.- Ft-ból lehet mentő 

garázst építeni.   

 

Dr. Szabó Ilona: Egy ravatalozót is. 

 

Bedő Ildikó: Vagy WC-t a temetőbe.  

 

Simonyai Imre: A megpályáztatásban, valamint a szerződésben, amit a vállalkozóval kötünk, 

ez két részletre tagozódik. Abban az esetben merül fel a megvalósíthatósági tanulmányon 

kívül a további 5 feladat, amennyiben nyer a pályázat. Itt nem 5 millió forintról beszélünk, 

hanem 1.800.000.- Ft-ról, amit most el kell készíteni ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen 

adni. A pályázat kiírásakor már készen kell lennie a megvalósíthatósági tanulmánynak, mert 

különben nem lehet beadni a pályázatot. Ha a pályázaton bukik az Önkormányzat, akkor 

1.800.000.- Ft-ot bukik. Amennyiben a pályázat sikeres lesz és nyer, akkor ez teljesen, 100 

%-ban elszámolható költség lesz.  A tanulmányok elkészítése, a projektmenedzseri feladatok, 

amire most ajánlatot kaptunk, ezek mind elszámolhatók lesznek a pályázati költségvetésben. 

Ha az Önkormányzat megnyeri a pályázatot, akkor 0 forintjába kerül ez a beruházás. Az 

épület éves áramdíja 2,2 millió forint és az éves megtakarításunk ennyi lenne a projektben.  

 

Bedő Ildikó: Ezt mind értem, de ezek itt nem voltak leírva. Világos volt, ha nem nyer a 

pályázat, akkor 1.800.000.- Ft-ot bukik az Önkormányzat. Be tudja vállalni ezt az összeget az 

Önkormányzat? 

 

Pusztai Klára: Amikor a költségvetést készítettük, nagyon sok olyan beruházást, illetve dologi 

kiadást terveztünk, amely miatt időközben elég támadást kaptunk. Gondolok arra, hogy több 
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millió forint volt a város főterének a virágosítása.  Bőven megvan rá a fedezet a dologi kiadás 

oldalon.  

 

Halmi Béla: A fedezet megvan, különben nem mennénk bele ezekbe a pályázatokba ész 

nélkül.  

 

Bedő Ildikó: Akkor ezt a kockázatot az Önkormányzat fel tudja vállalni a költségvetésben. 

 

Halmi Béla: A költségvetés módosításakor ezeket mind lehet korrigálni. Azon az ominózus 

egy oldalon olyan dolgok is bekerültek a költségvetésbe, amelyek idő hiányában nem 

megvalósíthatóak és ezek átcsoportosíthatók erre. Azt a pénzeszközt le kellett kötni és 

nevesíteni kellett. A későbbiek során nyilván ezeket is meg lehet valósítani, ha úgy 

gazdálkodik az Önkormányzat, hogy abból át lehet csoportosítani, hiszen a következő 

napirendi pontban pontosan erről lesz szó. 

 

Dr. Szabó Ilona: Szeretném, ha a Simonyai úr bemutatná nekem a közbeszerzési szabályzatot 

és annak a mellékletét, hogy hol jogosítják fel magukat a bírálásra.  

 

Simonyai Imre: Én nem bírálok.   

 

Halmi Béla: Mi vagyunk a bírálat.  

 

Dr. Szabó Ilona: Itt van, hogy a Műszaki Osztály vezetője elbírálta, hogy kijelölték ezt az 

Energetikai Kft-t. 

 

Halmi Béla: A Képviselő-testület dönt.  

 

Dr. Szabó Ilona: Én szeretném ezt a szabályzatot látni, legyen szíves bemutatni nekem. 

 

Somogyi András: A bizottsági elnök asszonynak a testületi ülésen kívül majd be kell mutatni 

ezt az anyagot. Van-e felső határa ennek a pályázatnak?  

 

Halmi Béla: 50 millió forint. Kérem, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és a 

határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

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

 

 

54/2014. (VII.16.) számú h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Letenye Város Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N, „Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtson be. 

 

 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

       8868 Letenye Kossuth L. u. 10. 

 

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 

      407/1/A/1 és 407/2 
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4. A Projekt megnevezése: 

       Letenyei Városházán napelemes rendszer kialakítása 

 

5. A pályázati konstrukció száma: 

  KEOP-2014-4.10.0/N 

 

6. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

       nettó 27.940.700,- Ft, bruttó 35.484.689,- Ft 

 

7. A tervezett beruházás elismerhető bekerülési költsége:  

       nettó 27.940.700,- Ft, bruttó 35.484.689,- Ft 

 

8. Az önkormányzati saját erő összege: 0 % 

 

9. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: nettó 27.940.700,- Ft, 

bruttó 35.484.689,- Ft 

 

     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

10. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Letenyei Városházán 

napelemes rendszer kialakítása” című pályázat előkészítői és megvalósítási 

feladatainak ellátására kiírt ajánlatkérésének nyerteseként az Energia Program Kft. 

(1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lph. 40.) ajánlattevőt hirdeti ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel 

nettó 4.540.700,- Ft, bruttó 5.766.689,- Ft megbízási díj ellenében a megbízási 

szerződést aláírja.  

 

Határidő: pályázat benyújtására: pályázati felhívás szerinti határidőre 

                megbízási szerződés megkötésére: 2014. július 20. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester  

 

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                      Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

                      Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

 

2./ Könyvtárpártoló Alapítvány Letenye működési célú visszatérítendő támogatása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontunkban a Könyvtárpártoló 

Alapítvány Letenye működési célú visszatérítendő támogatásáról tárgyalunk. Egy térségi 

Leader pályázatban részt veszünk. Ez egy többszereplős dolog, 4 szereplője volt, és a 

Csesztregélő adta be ezt a pályázatot. Letenye részéről a Könyvtárpártoló Alapítvány vett 

ebben részt. Ez egy helyi termékpiacot, vándorpiacot, állandó bemutatótermet takar és ennek 

az eszköz beszerzéséről van szó, amit sikeresen elnyertünk. Lenti, Felsőrajk, valamint 

Csesztregélő is hasonló témában adta be ezt a projektet. Elnyertünk mintegy 13,5 millió 

forintot és a Könyvtárpártoló Alapítvány ennek a gazdája. Augusztus 31-ig kettő ajánlatot 
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kellett mindegyiknél benyújtani. Ez gyorsan fog menni, mert két ajánlat adót meg kell keresni 

és máris az eszközök rendelkezésre állnak. A piac magántulajdonban van, a Fenyő utcánál a 

Tóth Zsolt által üzemeltetett piac környezetéről van szó. A Fenyő utcai oldalon az ároknak a 

lefedése szerepel ebben a projektben, mint parkoló kialakítása. Ez régóta kívánság volt, illetve 

még az ÉKKÖV Kft. oldaláról annak a nagy térnek a rendbetételét is tartalmazza a projekt. 

Az épülethez mi nem nyúlunk, hiszen az magántulajdonban van, de magát a környezetét 

rendbe tesszük és a tulajdonos ígéretet tett arra, ha mi ezt meg tudjuk oldani, akkor ő is az 

épületének az állagát megújítja. 10 db 3x3-as sátor kerül beszerzésre, ami eddig nem volt a 

településünkön, illetve vitrinek kerülnek beszerzésre a kiállításokhoz. Mivel alapítványról van 

szó, ezért bruttóban el tudjuk számolni az alapítványon keresztül.  Ha augusztus 31-ig 

megtesszük a beszerzést, akkor az idén a pénzünkhöz fogunk jutni. Ha átlépünk akármilyen 

számlával vagy beszerzéssel, a kivitelezés csúszik, abban az esetben csak jövőre tudjuk az 

elszámolásokat megtenni és ez szerepel is az anyagban. Nem adjuk át az egész összeget, 

amikor a beszerzések megtörténnek, akkor mi ezeket az összegeket kiegyenlítjük rajtuk 

keresztül és ők a Csesztregélőn keresztül el fognak számolni.  Külön-külön mozog mind a 

négy egység, ha mi ügyesek voltunk és végeztünk augusztus végéig, akkor a miénket el 

tudjuk számolni. A határozati javaslat második pontjában ugyancsak egy LEADER 

pályázatról van szó, de az már a Zala Zöld Szíve program keretében történt. Itt is az 

Alapítványon keresztül ment a pályázat beadása a Mura Hídi vásárra, ahol elnyertünk 3 millió 

forintot. A vásár szeptember 12-13-án kerül megrendezésre. Ennek a teljes összegét átutaljuk, 

és abból lehet a finanszírozást az Alapítványon keresztül megtenni, és elszámolnak velünk az 

alapítványi pénzekkel.  Számos helyen az alapítványok pályáznak. Kérem, hogy a Tisztelt 

Képviselő-testület támogassa ezt a pénzbeli tevékenységet. Ezek elnyert pénzek és mindegyik 

100 %-os finanszírozásban van. Azt tudni kell, hogy a LEADER pályázatokat 

utófinanszírozottak, tehát meg kell előlegezni az összeget, és azért kell gyorsítani, hogy minél 

előbb a pénzünkhöz jussunk.  

 

Dr. Szabó Ilona: Miért 13.576.582.- Ft a támogatás? Miért nem 20.000.000.- Ft? 

 

Halmi Béla: A pályázatban nem mindent fogadtak el, forintra számolták ki.  

 

Dr. Szabó Ilona: Valamit látni szeretnék, hogy miről van szó.  

 

Halmi Béla: Nem mi vagyunk a központi elszámoló. 

 

Dr. Szabó Ilona: Olyanért fizetek a boltban, hogy nem is tudom mit vettem.   

 

Somogyi András: Mit takar a 10 db 3x3 méteres sátor?  Vászontető acéllábakkal, vagy fából 

készülnek? 

 

Halmi Béla: 3x3 méteres szerkezet így lett beadva, fából készült, olyan mint Perlakon.  

 

Dr. Szabó Ilona: Rögzítve van? 

 

Halmi Béla: Igen. Ezek mobilizálhatóak, lehet szállítani őket. Dizájnosat akarunk készíttetni,  

le is van írva, hogy a mintákat különlegessé akarjuk tenni. A Letenyéért Közéleti 

Egyesületnek van egy olyan gyűjteménye, ami a Keszei Irmus néni mintáit fogja tartalmazni, 

azzal lesz maga a rendszer.   A táncteremben bemutató teremként működne egy vitrines 

megoldás, oda a helyi termékeket lehetne elhelyezni, ez lehet kézműves termék, lehet borász 

termék, lehet irodalmi termék.  A táncterem megfelelő és kellő módon kerülne berendezésre. 
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Somogyi András: Ez elvileg augusztus végéig meg is lesz? 

 

Halmi Béla: Igen. Plusz székek és sörpadok is kerülnek beszerzésre. A sörpadot és a hosszú 

asztalt a nyílt piacra szerdánként oda lehet adni a piacozóknak, azon árulhatják a termékeiket.  

 

Dr. Szabó Ilona: Az árlistát ki állította össze? 

 

Simonyai Imre: Árajánlatokat kellett kérni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Ki adta az árajánlatot? 

 

Halmi Béla: Nagykanizsáról érkeztek az árajánlatok. 

 

Dr. Szabó Ilona: A szekrény állandóan ott lesz a táncteremben? Állandó raktár lesz?  

 

Halmi Béla: Az nem raktár, az egy stílusos kiállító vitrin.  

 

Somogyi András: Jó dolgok ezek.  

 

Halmi Béla: Ebben láttam én a hiányt, ezért pályáztunk. 

 

Dr. Szabó Ilona: A makadám burkolat hogyan lett kiszámolva, hogy mennyi? 

 

Simonyai Imre: Négyzetméter alapján számolták ki. 

 

Dr. Szabó Ilona: Miért nincs ide írva, hogy 60 m
2
? 

 

Simonyai Imre: Az MVH honlapjára fel lehet menni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Legyen szíves rendesen tájékoztatni, mert az emberek megkérdezik a 

templomban, a temetőben.  

 

Halmi Béla: A pályázatoknál van egy építési terv és költségvetés és abból dolgoznak, a bíráló 

bizottság is kiszámolja.  

 

Simonyai Imre: Lejön hozzám a képviselő asszony és részletesen tájékoztatom. Az út 

kompletten fel lesz újítva és mészkőszórást kap. 

 

Dr. Szabó Ilona: A temetőbe jobban kellene az út, mert azt sokan használják. 

 

Halmi Béla: Azt nem lehetett beleépíteni ebbe a pályázatba, az is meg lesz oldva. Kérem, aki 

egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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55/2014. (VII.16.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Könyvtárpártoló Alapítvány részére az alábbiak szerint visszatérítendő 

kamatmentes működési célú támogatásokat biztosít, melyekről külön 

megállapodás készül. 

 

1. Letenye Város Önkormányzata biztosítja a Könyvtárpártoló Alapítvány részére a 

13.576.582.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást a „Rövid Ellátási Láncok 

lehetőségeinek javítása Zala megye LEADER-térségeiben (RÉL-ZALA)” címmel 

helyi termelői piac projekt megvalósítására. 

Az összegre az elmaradt Happy Bike beruházás önrésze és a dologi kiadás 

előirányzata szolgál fedezetül. 

Az összeg átutalása folyamatosan a beérkező számláknak megfelelően történik 

2014. augusztus 31-ig, de legkésőbb az utolsó számla beérkezését követő 5 napon 

belül. 

Az Alapítvány az átadott támogatási összeget az utolsó elszámolást követő 15 

napon belül fizeti vissza. 

 

2. Letenye Város Önkormányzata biztosítja a Könyvtárpártoló Alapítvány részére a 

2.999.994.-Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást a III. Nemzetközi 

Muramenti Hídi Vásár projekt megvalósítása céljából. 

Az összegre az elmaradt Happy Bike beruházás önrésze és a dologi kiadás 

előirányzata szolgál fedezetül. 

Az összeg átutalása egyösszegben a megállapodás aláírását követően történik. 

Az Alapítvány az átadott támogatási összeget az utolsó elszámolást követő 15 

napon belül fizeti vissza. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Könyvtárpártoló 

Alapítvánnyal a megállapodásokat kösse meg és a visszatérítendő támogatási 

összegeket a költségvetés módosításakor vezesse át a költségvetésen. 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 
Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

      

 

3./ Horváth Lászlóné fellebbezése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

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

 

 

KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK: 

 

Somogyi András: Hogyan áll az iskolai beruházás kérdése? A műfüves pálya elkészítésére 

nagyon rövidnek tartom az időt, hogy augusztus végére elkészülhessen. Hol tartunk az 

ÉKKÖV Kft. vizsgálatával?  
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Halmi Béla: Holnap délután kettő órakor kerül átadásra az iskola és az óvoda területe építési 

területté és 120 nap áll rendelkezésre a kivitelezési munkálatokhoz. Bejárás alapján 

megállapításra került, hogy az épületeken a tetőszigetelést tudják elkezdeni augusztus végén, 

és a lapostetőknek a szigetelését is meg tudják oldani, míg az ablakok cseréje a tanév 

kezdetére datálódik, hiszen az összes ablakot le kell nekik gyártani.  

 

Somogyi András: Akkor a tetőszigetelés elkészül a tanév kezdetéig. 

 

Halmi Béla: Tetőszigetelés kapacitásuk van, így az iskolai konyha és az óvoda beázását meg 

tudják szüntetni. A belső munkálatokat el tudják végezni, utána a külső munkálatokat meg 

tudják tenni. Két tanteremnek az igénybevételét kérik minden egyes alkalommal, és így 

haladnának majd. A legvégén, amikor a nyílászárók cseréjére sor került, akkor az állványozást 

megteszik, és úgy szigetelnek. Azt is megkaptuk ígéretként, hogy a helyi vállalkozásokat, 

bevonják, amennyiben olyan munkálatok vannak, amelyekhez a helyiek is alkalmasak. A 

műfüves pályával kapcsolatosan a hónap végéig ígérték azt, hogy az MLSZ és Letenye Város  

Önkormányzata megköti a szerződést és utána indulhat a kivitelezés. Mindkét helyre leírtam 

azt, hogy párhuzamosan zajlik az intézmény másik felújítása is. Kértem, hogy a nyertes 

pályázóval beszéljen az MLSZ, hogy Letenye városnak vegyék előre a kiviteli terveit a 

műfüves pályára, amire ígéretet kaptunk. Telefon, illetve e-mail váltással ezt megbeszéltem. 

A harmadik az ÉKKÖV Kft. ügye. Ebben a hónapban lezáródik a könyvvizsgáló vizsgálata és 

akkor beadja az Önkormányzatnak a vizsgálat megállapításait. 

 

Dr. Szabó Ilona: Az Egészségház felújítása mikor történik? 

 

Halmi Béla: Ott határidő módosítást kértünk. Jönnek ellenőrizni a jövő héten, hogy jelenleg 

hol tart a pályázat, mit tettünk eddig.  

 

Dr. Szabó Ilona: Semmit. 

 

Halmi Béla: A közbeszerzések elindultak. 

 

Dr. Szabó Ilona: Nem lett elbírálva ott, hogy ki a kivitelező. 

 

Halmi Béla: Fizettünk már a tervezőnek, ezeket nézik meg. Egyenlőre úgy tűnik, hogy ebben 

az évben elkezdődik a beruházás. A tűzoltóság megépítése állami beruházás lesz. Amit tőlünk 

elvártak azt megtettük, lebontásra került a Fenyő utca sarkán az épület. A három helyrajzi 

szám összevonása is sikeresen zajlik. Várhatóan ebben az évben azt is meg fogják tenni, 

szeptember vége tájékán lesz egy ünnepélyes alapkő letétel. 

 

Dr. Szabó Ilona: Nagyon bírálják, hogy kicsi a hely. 

 

Halmi Béla: A Tűzoltóság azt mondja, hogy nagyon megfelelő, szakmai szempontból ez a 

hely kitűnő. Örüljenek az önkéntes tűzoltók annak, hogy kapnak egy gyönyörű szép együttest, 

ott mellettük közvetlenül.  

 

Somogyi András: Egy kicsit szomorú vagyok, mert úgy gondoltam, hogy iskola felújítása és a 

műfüves pálya elkészül ezen a nyáron. 

 

Halmi Béla: A 10 %-os önerőnk megvan. Az Állam azt mondta, hogy mellé kell még tenni az 

ő pénzét, mi arra várunk.  
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Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság a legutóbbi ülésén olyan állásfoglalást 

hozott, hogy támogatja Kránicz Arabella letenyei fiatal hölgy részére a steril szoba 

kialakítását. A hölgy két-három hét után haza fog kerülni a sikeres műtét után. Hogy áll az 

ügy? 

 

Halmi Béla: Megtörtént a felmérés. Az árajánlatot is kaptunk az ablaknak a beépítésére. 

Bizonyos anyagokat, csempe, csemperagasztó, ezeket ők megvásárolták, azokra nem is 

kérnek segítséget. Ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél jobb legyen a festés. Mi is adunk 

munkaerőt, illetve az ablakot fogjuk kicserélni. Nem tudjuk belerakni sehogy sem a szociális 

lakások ügyei közé, ez nem megy. Magát az árajánlatot megkaptuk az ÉKKÖV Kft-től és 

legyártatjuk az ablakot és beépítésre fog kerülni. Elindult a folyamat, mire ő haza fog érni, 

addigra elkészül a steril szoba. Meg fogjuk oldani a dolgot. 

 

Simonyai Imre: A jogszabály előírja, hogy porallergén bútor, függöny nem lehet, ezért az 

ablakon műanyag redőny is elhelyezésre került. A belső helyiség kialakításához csak 

munkaerőt kérnek, akik segítenek. Ők veszik a speciális anyagot, amit előírtak nekik a 

kórházban. 

 

Halmi Béla: Augusztus 1-től újabb közfoglalkoztatásra kerül sor, 40 fő felvételére kaptunk 

lehetőséget. A temető környékén látható, hogy fel van túrva az autóbuszmegálló környéke. 

Kihelyezésre kerül a három helyen az ígért buszváró. A jövő hónapban ezek készen lesznek. 

Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16,20 órakor bezárom.    

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

 

 

                                                                A jegyző megbízásából: 

 

 

         

       Halmi Béla                                Gál Zsuzsanna 

      polgármester                           aljegyző 

 

 

 


