
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. június 30-án 15,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendes 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Bedő Ildikó, Dömők József, Farkas Szilárd és 

Somogyi András képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Rózsás Imre alpolgármester és Dr. Szabó Ilona képviselő 

 

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

Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Friman Jánosné 

óvodavezető, Piskor János külsős bizottsági tag 

 

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

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

Rózsás Imre alpolgármester és Dr. Szabó Ilona képviselő asszony később érkezik. Javaslom 

az írásban kiküldött napirend tárgyalását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Polgármesteri beszámoló 

 

2./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Beszámoló a Letenyei Hóvirág Óvoda 2013/2014-es nevelési évének munkájáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

4./ Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

5./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

     Hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

6./ Települési értéktár létrehozása 

      Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

7./ Horváth József lakóház bővítési kérelme 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

8./ A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

9./ „Tanító öröksége” díj adományozása  

       Előadó: Halmi Béla polgármester 
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10./ Helyi kitüntető címek adományozása  

       Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

11./ Egyebek 
 

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

 

 

1./ Polgármester tájékoztatója 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A mögöttem látható kép, a „Párosító szerelem”   

1988-ban készült és 1989. március 9-én Letenye várossá válásakor került átadásra. Mindezt 

azért mondom most Önöknek, mert a készítője, Kustár Zsuzsanna nagykanizsai művész 

elhunyt az elmúlt héten. Temetése Budapesten lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy 1 perces néma felállással adózzunk emlékének! Köszönöm szépen.  

 

A horvát-magyar projekt, a Mura és Dráva ivóvíz bázisának a megóvására kiíródott 

nemzetközi projektnek július 7-én lesz a záró dátuma. Magyar részről mi a záró részét 

megtettük, a horvát oldalon ezen a héten kerül rá sor. Meghívtuk a tervezőket, a kivitelezőket, 

a Képviselő-testület tagjait, illetve a szomszédos partnerünket Prelog városából. Ez a 

beruházás elég sokáig tartott, de sikeresen befejeződik. A jelentések elkészülnek július 7-ig és 

a pénzügyi elszámolást is meg kell tenni. A hazai oldalon mintegy 1 millió euróba került a 

projekt, magyarra lefordítva 300 millió forintos tételt jelentett a településünk számára. A régi 

szennyvíztisztítónak a megújítására, a korszerűsítésére került sor, zárt rendszerben a tisztított 

szennyvíz a Mura folyóba ömlik. Nagyon fontos beruházás volt. Remélem, hogy a jövőben is 

tudunk megvalósítani projekteket a szomszédos horvát településsel. Jelezték, hogy szívesen 

társulnak továbbra is velünk. A túloldalon a szennyvíz elvezető csatornát oldották meg.  

 

Sor került az egyedutai óvoda ablakcseréjére is. Tavaly pozitívan zártuk az évet és az idén a 

költségvetésben tudtuk tervezni az elhasználódott nyílászárók cseréjét. A munkát 

megpályáztattuk és a három pályázó közül az ÉKKÖV Kft. kapta meg. Közösen oldottuk meg 

azokat a feladatokat, amire nem szerződtünk. A közmunka program keretében bizonyos 

feladatokat, festési és vakolási feladatokat elvégeztünk. Most már mondhatjuk azt, hogy az 

egyedutai óvoda valamilyen szinten energiatakarékosabbá vált.  

 

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket és a lakosságot, hogy a szúnyoggyérítés megtörtént 

településünkön. A kémiai légi permetezésről van szó, amely június 23-án a kora esti órákban 

történt. Murakeresztúrtól egészen Muraszemenyéig került sor a légi permetezésre. Az érintett 

települések polgármestereivel közösen írtunk az ÁNTSZ-nek, hogy lakossági igénybejelentés 

érkezett a szúnyogok miatt. Emlékezzünk arra, hogy tavaly is megtörtént a kémiai 

permetezés. Számítottunk arra, hogy az idén is kiemelten fognak bennünket kezelni. 

Remélhetőleg a következő időszakban Letenyén földi permetezés is lesz, ezt jelezték is. A 

légi permetezés 230 hektáros területet érint, a földi permetezés 170 hektáros területen valósul 

meg. Felvettük a kapcsolatot két olyan szolgáltatóval is, aki a Balaton környéki 

szúnyoggyérítésben vesz részt, de nem kellett igénybe venni a szolgáltatásukat, mivel 

államilag történt a permetezés, így nem került az Önkormányzatnak pénzébe. Mintegy 3 
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millió forintjába került volna az Önkormányzatnak a szúnyoggyérítés, természetesen 2-3 

alkalommal értendő ez, ha ez nem történik meg központilag. 

 

Az MLSZ által megtörtént a műfüves pálya építésére a kivitelező kiválasztása. Idelátogattak a 

településünkre. A műszaki osztályvezetővel fogadtuk a pályázókat. Megmutattuk nekik azt a 

területet, ahol mi elképzeljük a műfüves pályát. Az Andrássy Gyula Általános Iskola 

udvarában lenne a műfüves pálya a Béc utca felőli szakaszon, a kerítéshez közel. Öt méter 

magas körkerítése lesz. Akik kipróbálták a szomszédos településen a műfüves pályát, azt 

mondták, hogy kiváló, örülnek annak, hogy Letenyén is lesz. A kivitelező kiválasztása után az 

MLSZ Letenye Város Önkormányzatával augusztusban köt szerződést, utána jöhet a 

kivitelezés. A kivitelezők mondták, hogy másfél hónap alatt tudják ilyen terepviszonyok 

között a pályát megépíteni. Hogy az iskolaudvarban ne legyen nagy kár, ezért a kerítést a béci 

oldalon ki fogjuk nyitni és onnét lesz a beközlekedés. Ezzel párhuzamosan a KEOP 

pályázatban az iskola és az óvoda nyílászáró cseréje is elkezdődik  

 

A Letenyei Kézilabda Sportegyesület, amely a Somogy-Zala Megyei Bajnokságban játszik, 

bajnok lett és az érmek átadására Letenyén került sor a Somogy megyei vezetőséggel 

közösen. A Sportegyesület a nemzetközi méretű sportcsarnokra beadta az igényét, 

vállalkozásokkal kívánjuk megoldani közösen, valamint állami finanszírozással. A 

Sportegyesület, mint a létesítmény gazdája és az Önkormányzat közösen útjára indította a 

kezdeményezést.  

 

A tűzoltó ifjúsági csapatunk társult a becsehelyiekkel Mura Ifjúsági Tűzoltó Szövetség néven. 

Két verseny csapata 2014. június 7-8-án a Zánkán megrendezésre kerülő országos tűzoltó 

versenyen egy 2. és egy 13. helyezést ért el. Gratulálunk!  

 

A tanévzárók megtörténtek. Örvendetes tény, hogy minden intézményben nagyon jó 

eredmények születtek. Láthatta az, aki rendszeresen jár a tanévzárókra, hogy a diákok milyen 

eredményeket hoztak. A beiratkozások is megtörténtek. Itt fáj egy kicsit az embernek a szíve, 

mert a Letenyei Hóvirág Óvodából éppen annyi létszám jött ki, amennyi a két osztálynak az 

elindításához szükséges. 

 

Május 25-én a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 

szervezésében az Önkormányzat és az intézmények közreműködésével megemlékezésre 

került sor a Hősök Napja alkalmából. Eddig az elnök asszony, illetve az idősödő generáció 

szervezte meg a megemlékezést. Kérték, hogy a jövőben az Önkormányzat ne feledkezzen 

meg a II. világháborús emlékműnél megtartott Hősök Napjáról és áttestálták az 

Önkormányzat felé a szervezést. Az eddig elvégzett munkájukat köszönjük. 

 

Somogyi András: Az iskola és óvoda ablakcseréjével kapcsolatban megtörtént a kivitelező 

kiválasztása, a szerződés is aláírásra került, a jövő hónapban kezdik a munkát. Ez nem fogja 

zavarni a tanítás megindítását? Mennyi idő alatt lehet befejezni a munkát az ő részükről?  

 

Halmi Béla: Két hónap alatt befejezik. 

 

Somogyi András: A Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete és a Zalai Borút 

koordinálásában, polgármesteri segítéséggel kihelyezésre került Letenye központjában az 

információs tábla. Nagyon sok minden van a táblán, az utcaneveket is átírattuk rajta, a 

tűzoltóság és a rendőrség helyét is kitűztük. Ha lehet, akkor óvjuk meg közösen.  
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Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatást szeretnék adni a polgármester úrnak, 

és a Képviselő-testület felé, hogy június 26-án Budapesten a felsőházi teremben plenáris ülés 

keretében felszólaltam és a szekció üléseken Letenye város is bemutatásra került. Rogán 

Antal, a Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Elnöke a 2014-2020-as tervezési 

időszakra vonatkozóan tájékoztatta a résztvevőket a gazdasági fejlesztésekről, illetve a 

digitális közösségi terek jövőbeni funkciójáról. Külön öröm volt számomra, hogy a         

2014-2020-as gazdaságfejlesztési innovációs operatív programban bejegyzésre kerültek azok 

a javaslatok, amelyek a szekcióülés keretében elhangzottak. Képviselőként elmondtam ott 

Letenye város sportcsarnok kérdését, egy esetleges szabadidő központ kialakítását, a civil 

szervezetek támogatását, illetve további fejlesztések és javaslatok is elhangzásra kerültek.  

 

Halmi Béla: Gratulálunk a sikerhez, hogy az informatika területén a Parlamentben sikerült 

Letenyét képviseltetni, hiszen az információs társadalom fontos dolog! Annak is örülök, hogy 

a sportcsarnok is megemlítésre került. Amikor Orbán Viktor Miniszterelnök Úr itt volt 

Nagykanizsán a felújított kórház átadásán, írásban sikerült neki átadnom ezt a kérelmet, hogy 

Letenyén támogassa a sportcsarnok létesítését, építését. Ez az anyag átkerült a sport 

államtitkár úr kezébe, ő visszaírta azt, hogy fogjunk össze, mert támogatás országos szinten 

egy az egyben nincsen. Az előbb említettem, hogy a Letenyei Kézilabda Egyesület már beadta 

a kérelmet, ennek április vége volt a határideje. Közösen a vállalkozásokkal, az 

Önkormányzattal, és nyilván majd állami támogatással igyekszünk a sportcsarnok építését 

megtenni. Ehhez kérjük természetesen a helyi vállalkozóknak a támogatását is. 

 

Dömők József: Ha Letenye hírnevét öregbítjük, akkor örömteli ezen információ a kultúra 

területén is, hogy intézményünk partneri szerződésben van a Kapronca Megyei Turisztikai 

Hivatallal. Ennek keretében az alkotóművészeink, a képzőművészeink 3 napos alkotó 

szimpóziumon vehettek részt. Ugyanakkor a borászok 5 fős delegációja egy 2 napos 

eszmecserén vihette városunk hírnevét, úgy tudom, hogy komoly eredménnyel. A horvát 

oldalon lépegetünk előre, hogy minél többen megismerjék Letenyét.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja a polgármesteri beszámolót, 

kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a polgármesteri beszámolót elfogadta. 

 

 

2./ Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyagot készítette Mozsolics Klára, illetve 

Kovácsné Varga Katalin. Nem először van ilyen anyag a kezünkben. Az anyag konklúziója, 

hogy szükség van erre az intézményhálózatra. Meg kell, hogy mondjam nem sokat haladtunk 

előre. Szükség van erre az intézményre, mert a családoknak, a gyermekeknek a kinyújtott kéz 

nagyon fontos. Egy-két adattal érzékeltetem, hogy mennyire el vannak szegényedve a 

családok. A jelzőrendszer működik, tagjai a védőnők, az orvosok, illetve az oktatási 

intézmények vezetői. Nagy meglepetés, hogy a pubertás korban, a 13-17 év közötti 

korosztállyal a normál családoknál is probléma van. Ahol nem megfelelő a háttér, ott 

problémák vannak ezzel a korosztállyal. 32 település tartozik ehhez a társuláshoz. Ez a 

rendszer egyre nehezebben fenntartható. Mindez annak a következménye, hogy a mi 
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térségünk aprófalvas település és a törvényben úgy van meghatározva, hogy megfelelő 

felsőfokú végzettséggel rendelkező személy töltheti be ezeket a pozíciókat. Igyekeztük 

polgármester társaimmal közösen úgy irányítani ezt a társulást, hogy maradjon a forrásból is. 

Emlékezzünk arra, hogy 200.000.- Ft jutott mind a 32 településnek a gyermeknap 

megrendezésére. Ez a 200.000.- Ft van most veszélyben, mégpedig azért, mert a létszámot ki 

kell egészíteni. Eddig sikerült megoldani olyan formában, hogy munkaügyi támogatással, 

ideig, óráig vettünk fel létszámot. Ellenőrzésekre még nem került sor, de ha sor kerül, akkor 

problémák adódnának. Az a cél, hogy megfelelő létszám legyen, és megfelelően el tudjuk 

látni a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatot. Három főt kellene felvenni. Több 

önkormányzat abban gondolkodott, hogy kiválik, és önállóan fogja ezeket a feladatokat 

ellátni. Elsősorban nagyobb települések gondolkodták ezt, de akkor a kistelepüléseket 

hátrányba hoztuk volna. Ezen kell a jövőben gondolkodni, hogy hogyan lehetne 

megmódosítani ezt a rendszert, hogy ne kelljen ennyi főt felvenni. Amennyiben valaki ebből a 

rendszerből ki kíván szállni, akkor fél évvel előtte kell jelezni a szervezetnek és a következő 

év elején indulhatnak önállóan. Kíváncsiak vagyunk, hogy ebben az évben mi fog történni a 

gyermekjóléti feladatokkal a családsegítés területén. Én voltam az a polgármester, aki 

szorgalmaztam, hogy mi önállóan is el tudjuk látni a települést a három kistelepülésünkkel, 

valamint a szomszéd vár is kísérletet tett rá, hogy ezt megteszi. Úgy tűnik, hogy saját erő kell 

ehhez a rendszerhez és ezért inkább visszaállt a többség. Annyit kell tudni, ha Letenye 

település bent marad ebben a rendszerben, akkor is mi tesszük hozzá a legtöbb forrást. 

Sokszor megkapjuk azt, hogy járási székhely vagyunk és járási székhelyként nekünk mindent 

támogatni kell. Ezt a rendszert is, az orvosi ügyeleti rendszert is, a mentőszolgálatot is, a 

tűzoltóságot is. Tudjuk, hogy erre kapunk forrásokat. Az Önkormányzatunk megtesz mindent 

annak érdekében, hogy a térség is a fejlődés útjára álljon. 

 

Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon sok minden elhangzott a napirend 

tárgyalásakor, hiszen egy órán keresztül tárgyaltuk ezt a napirendet. Én ebből pár dolgot 

emelnék ki számszakilag. A települési demográfiai mutatónál szomorúan láthattuk, hogy 

településünk lakossága az elmúlt években csökkent, így az elmúlt négy évben a 18 év alatti 

fiatalok száma 100 fővel csökkent. Ennek kapcsán elhangzott, hogy ez nem csupán letenyei 

probléma, hanem társadalmi probléma és komplexen kell ennek a megoldásán dolgozni. Nem 

csak itt helyben, hanem felsőbb szinteken is meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy ez a 

negatív folyamat megálljon, és pozitív irányba lendüljön a jövőben. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény - amit a jegyző állapít meg - a tavalyi évben 145 családnál 

csaknem 290 gyermek részére került megállapításra. Óvodáztatási támogatásban 9 családot 

érintően 9 gyermek részesült. 2013. évben a Letenyei Hóvirág Óvodában 46 fő, az Andrássy 

Gyula Általános Iskolában 102 fő részesült gyermekétkeztetési támogatásban, 100 %-os 

normatíva kedvezményben. Az jó, hogy tudunk még adni, de az már kevésbé jó, hogy ez a 

létszám évről, évre emelkedik. A Gyermekjóléti Szolgálat letenyei szakmai tevékenysége is 

szerepel az anyagban számadatokkal. Itt teljes joggal hangzott el kritikai észrevétel a Humán 

és Ügyrendi Bizottság tagjaitól. 302 családlátogatás volt, és ezt egy személy végezte. Nem 

tudom, hogy egy személy elég-e ehhez. Felmerült, hogy ez a szakszolgálat megkapja-e az 

önkormányzatoktól és az államtól azokat a segítségeket, ami a még jobb, vagy 

eredményesebb működéséhez szükséges. Ezek a kritikai meglátások teljes joggal kerültek 

napirendre, vagy kérdésre. Tavaly a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést 

tartott a szakszolgálatnál. Azt állapította meg, hogy a működése jogszerű, a működési 

engedélynek megfelelően járnak el. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok között 

hangsúlyosan felszínre került a bölcsőde kérdése. Ez már tavaly és tavalyelőtt is felmerült. 

Remélhetőleg a Kormányzat ezt preferálni fogja, ha nem is minden településen, de legalább a 

járási székhelyeken, vagy a nagyobb településeken. Elhangzott, hogy nem muszáj, de jó 
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lenne, ha az Önkormányzatunk rendelkezne bűnmegelőzési programmal. Ez is összecseng a 

tavalyi és tavalyelőtti év felvetéseivel. A statisztikai adatok megállják a helyüket. Elhangzott 

képviselőtársunk részéről, hogy ez csak a jéghegy csúcsát jelentheti. A kiválási szándékról is 

volt szó, és arról is, hogy egy személy nem elegendő a családlátogatásokra. A Humán és 

Ügyrendi Bizottság tagjai három igen és egy nem szavazattal elfogadásra javasolják a 

beszámolót.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki a beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

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

 

 

36/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Halmi Béla: Megérkezett Rózsás Imre alpolgármester úr, a továbbiakban a Képviselő-testület 

6 tagja van jelen.  

 

 

3./ Beszámoló a Letenyei Hóvirág Óvoda 2013/2014-es nevelési évének munkájáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Letenyei Hóvirág Óvoda összességében jól 

működik. A mai világban a gyermekek felkészültsége, hogy iskola érett legyen, már sokkal 

lendületesebb. A gyermeknek már 3 éves korukban odaadják a különböző elektronikai 

eszközöket, jobban tudnak vele dolgozni, mint a felnőtt korosztály. A szereplésekben is, aki 

rendszeresen jár különféle rendezvényekre, ahol bemutatkoznak az óvodás gyermekek, ott is 

látszik, hogy a fejlődés milyen fokon áll. Nem értem, hogy az intézményben miért tartják 

mégis vissza a gyermekeket. Próbáltam kutakodni, de érdemben nem kaptam választ, hogy 

miért egy év csúszással mennek a gyermekek az oktatási intézménybe. Szorosabb kapcsolatot 

kellene tartani a szülőnek, az óvodának és magának az iskola vezetésének, nem kizárva az 

Önkormányzatot sem. Szó volt arról is, hogy még egy fő óvodapedagógust kellene 

alkalmazni. Két helyen működik az intézmény, és óvodapedagógust kellene felvenni 

pluszban, ahhoz, hogy a néptánc mindkét intézményben megvalósuljon, mert így csak az 

egyedutai óvoda részesül különleges bánásmódban, míg a másik intézményben ez nincs meg. 

Ennek a megoldását is meg kell találni, ezt támogatásra érdemesnek javaslom. Az 

intézménynek a működését pályázatok útján lehet előbbre vinni, még több pályázati 

lehetőséget kell kihasználni az intézménynek. Tudjuk, hogy az elmúlt időszakban voltak 

pályázatok, együttműködések, de ez még mindig kevés. A játszótéri játékoknak a 

karbantartása, a megléte is fontos, nem kell hagyni, hogy a játszótéri eszközök 

elamortizálódjanak, hanem rendszeresen kell ezeket karbantartani és cserélni. A 

bevizsgálásuk is nagyon fontos. Az intézmény karbantartása nagyon régóta váratott már 

magára önkormányzati oldalról. Most találtuk meg a forrást, a környezetvédelmi operatív 

programnak a rendszerébe került bele a nyílászárók cseréje és a lapos tetőnek a megjavítása, 

valamint a fűtés korszerűsítése. A Bajcsy-Zs. utcai óvoda már nagyon sokba került az 

Önkormányzatnak és még balesetveszélyes is volt a tornaszoba. Több alkalommal sort 
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kerítettünk arra, hogy közösen megbeszéljük, illetve ad-hoc megoldásokat tegyünk a tetőnek 

az ideiglenes csapadék elleni megóvására. Ez szeptemberre meg fog szűnni, ennek a 

megoldása meglesz. Szó volt, arról, hogy miért nincs karbantartója az intézménynek. Mi 

adtunk közmunkást karbantartónak. Olyan közmunkást tudtunk oda tenni, akinek az egészségi 

állapota nem igazán volt megfelelő, annyi munkát tudott elvégezni, amennyit az ő egészségi 

állapota engedett. Nem elégséges ez, ezért a következő időszakban átgondoljuk. A 

szomszédos intézményben lévő két karbantartót bármikor lehívhatja az igazgatónő is, erre 

számos példa volt az elmúlt időszakban. Az intézmény működésében szakmai szempontból 

vannak új kezdeményezések, vannak régi kezdeményezések, ebben azért látom az 

újragondolást, a fejlődést. Sokan hiányolták, hogy karácsony idején a templomban nem jó az 

együttműködés az egyházzal, ha úgy tetszik. Ezen kell javítani, mert megszokták az emberek, 

hogy előadást tudnak hallgatni. Ezeket a kifogásokat, észrevételeket teszem a részemről. Itt is 

elmondható az, hogy fogy a gyermeklétszám. Előre lehet látni, hogy a születések száma 

növekedni fog. A bölcsődét bármikor vissza lehetne állítani, csak meg kell nézni a 

költségvetésünket, hogy a bölcsőde mennyibe kerül. A képviselő úr azt gondolja, hogy az 

Államnak ezt valamilyen szinten támogatni kell. Emlékszünk arra, hogy azért szűnt meg a 

bölcsőde annak idején nagyon sok helyen, mert nagy forrásokat igényelt. A bölcsődének a 

helye megvan, ott van a régi iskola. Ezeket a kritikai észrevételeket meg kellett fogalmazni. 

Tovább kell lépni az intézményben abban az együttműködésben, ami a hármas egységet illeti. 

A szülői háttér is nagyon fontos, hogy nyugodtan és bátran engedjék el a gyermekeket az 

oktatási intézménybe.  

 

Dömők József: Polgármester úr az észrevételeket nagy vonalakban felsorolta, de nem 

mindent. A Humán és Ügyrendi Bizottság tagjai és én magam is szóvá tettem azt a 

megállapítást, hogy a Nevelőtestület fontosnak tartja az évek óta jó rutinná érett feladatok 

továbbfejlesztését. Itt ebben a rutin szóban kicsit kötözködtünk, úgy gondolom, hogy kicsit 

jogosan. Itt helyesebb volna a jó gyakorlattá vált feladatokat továbbfejleszteni, mert rutinból 

lehet dolgokat végezni, vannak helyzetek, amikor rutinból kell eljárni, de alapvetően ne 

rutinból történjen a munkavégzés. Pár létszámadat. Az intézményben 86 %-os a férőhely 

kihasználtság, még lehet gyermekeket felvenni. Furcsa volt számunkra is, hogy a tanköteles 

gyermekek száma az elmúlt nevelési évben 51 fő volt, és ebből a létszámból 35 fő kezdi meg 

az iskolát szeptembertől. A visszamaradt gyermekek száma 16 fő, ez durván a harmadrésze a 

gyermekállománynak. A kérdés elhangzott, hogy miért nem mennek ezek a gyermekek 

iskolába. Megkaptuk a választ, hogy a gyermekek játékos idejét, érzelmi, mentális 

felkészültségét erősítendő szeretnék a szülők ezt az időszakot egy évvel meghosszabbítani. Ez 

a hivatalos válasz erre. Szóba került az óvoda nyitva tartása kapcsán az, hogy sok szülő több 

alkalommal jelezte felénk, hogy az óvodából a gyermekeket 15,30 óra körül el kell hozni, 

legkésőbb 16,00 óráig, mert szinte kinézik azokat a szülőket, nagyszülőket onnét, akik nem 

tudják elhozni a csemetéjüket. Megerősítésképpen itt az írásos anyagban is, és az óvodavezető 

asszony is elmondta, hogy az óvoda reggel 6,30 órakor nyit és 17,00 óráig tart nyitva. Ha a 

szülőnek, a nagyszülőnek elfoglaltsága van, és nem tudja elhozni 16,00 óráig a gyermeket, 

akkor sincs semmiféle probléma, mert 17,00 óráig óvónő, szakképzett pedagógus van a 

gyermekekkel. Az óvoda két épületben, de egy igazgatás alatt működik. Ennek kapcsán 

elhangzott, hogy az integrációt a működésben szorosabbra kellene vonni, még ennél is. A 

gyermeklétszám kapcsán fenntartói elvárás, hogy két csoport mindig induljon az óvodát 

elhagyókból az általános iskolában. A Humán és Ügyrendi Bizottság ezt a beszámolót 

ezeknek a szellemében, ezek elhangzásával együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek.  
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Friman Jánosné: Én csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy 130 fő volt az induló 

létszámunk és most szeptemberben is 130 fő lesz az induló létszámunk. Az egyedutai 

óvodában 31 gyermek fogja elkezdeni az idén az óvodát. A szülők nagy része a Bajcsy-Zs. 

utcai óvodára orientált, vagy a közelében lakik, vagy errefelé dolgozik. Egyre nehezebb az 

Eötvös utcai óvodát feltölteni. Az iskolába elmenő, illetve maradó létszámhoz azt tudnám 

elmondani, hogy az óvodapedagógusok szakmailag felkészültek ahhoz, hogy el tudják dönteni 

és a szülők meg tudják abban erősíteni, hogy iskolaérett-e teljes mértékben a gyermek, vagy 

még egy évig javasolják neki az óvodát.  

 

Dömők József: Elhangzott a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy az óvodának úgy kell 

működnie, hogy rendnek kell lenni, és ahogy az oda járó gyermekek családjai elvárják. Szó 

szerint ez a mottója az egy órás eszmecserének a bizottsági ülés végén.  

 

Halmi Béla: Megérkezett Dr. Szabó Ilona képviselő asszony, a továbbiakban a Képviselő-

testület 7 tagja van jelen.  

 

Rózsás Imre: Elnézést kérek, hogy késve kapcsolódtam be, de ennek az én hanyagságom az 

oka, mert a szokásos 16,00 órai kezdésre készültem. Azt szeretném javasolni, hogy ne nagyon 

térjünk el a megszokottaktól, vagy ha eltérünk, akkor a szórakozottabb emberek figyelmét 

hívjuk fel, hogy 15,00 óra és nem 16,00 óra. Részt vettem a Humán és Ügyrendi Bizottság 

ülésén, és valóban mindazok a dolgok, amelyek itt elhangzottak, ott is elhangzottak és 

helytállóak is voltak. Megakadt a szemem egy mondaton a gyermekek visszatartását indokoló 

mondatoknál, hogy „Az új törvényi rendelkezés szerint augusztus 31-ig, ha a gyermek 

betöltötte a 6. életévét iskolaköteles, de véleményünk szerint nem minden esetben iskolaérett 

a gyermek, főleg a fiúk esetében. Fáradékonyabbak, játékosak, manuális és finommozgás 

készségük még nem kialakult. Amelyik pedig értelmileg iskolaérett, az érzelmileg és 

fizikálisan éretlen az iskolai feladatokra.” Akár egyet is érthetnék vele, de kicsit kibújt 

belőlem a férfiú. Van egy másik dolog, amely mindenképpen pozitív esemény volt. Ha jól 

értelmeztem, akkor az idén valósult meg először az apák napi családi rendezvény és ez itt 

talán kioltja az előbbi negatív hangvételt. Ez az új kezdeményezés az apukák körében nagy 

sikert aratott és reméli az igazgató asszony, hogy ez hagyománnyá nőheti ki magát és nem 

utolsó sorban anyagilag is megérte ez a rendezvény. Gratulálok! Sok sikert kívánok a 

továbbiakban! 

 

Dr. Szabó Ilona: Már korábban is szóltak a szülők, hogy milyen fejetlenség volt, hogy ilyen 

korán bezárták a Bajcsy-Zs. utcai óvodát. Ez a szülőknek problémát jelentett, mert Egyedutára 

nem tudja levinni a gyermeket. Nem volt megszervezve és ostobán, korán kezdtek pakolni, 

nem tudom milyen információk alapján, és ez nem tetszik a szülőknek. Már egy hónapja nem 

járnak a Bajcsy-Zs. utcai óvodába a gyerekek, és még most sincs megkezdve a munka. 

Köszönöm szépen. 

 

Halmi Béla: Köszönjük a kritikát. Ez jogos kritika. Én személy szerint az egyedutai óvodáról 

nem akarok lemondani. Oda kell egy óvoda, még ha egy csoporttal is működik a későbbiek 

során, mert abban a városrészben lakóknak az egy fontos dolog és nem véletlenül újítottuk fel. 

Kérem, aki a kiegészítésekkel együtt a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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37/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Hóvirág Óvoda 

2013/2014-es nevelési évének munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

4./ Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban változott a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvény, megérkezett a rezsicsökkentés minden háztartásba. Ez 

nem érinti az intézményeket és a vállalkozásokat, de a háztartásokat igen. A Kormánynak az 

volt a szándéka, hogy nonprofittá teszi magát a szolgáltatást. A mi szolgáltatónk a 

zalaegerszegi ZALADEPO Kft., nem akármilyen forintért. Sikerült az elmúlt időszakban 

kiharcolni a jó árakat, sokkal kevesebbet fizetünk, mint a szomszédos területen a nagykanizsai 

szolgáltatónál lévők. Most úgy hívják az új szolgáltatót, hogy Zala Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. és a ZALADEPO Kft. berkein belül tevékenykedik, és kimondottan lakossági 

szolgáltatást végez. A ZALADEPO Kft. továbbra is végzi Letenyén a közintézményeknek, 

illetve a vállalkozásoknak a szolgáltatást. A rendszer szerint most szerződést kell kötnünk, de 

2015. január 1-jétől másképp fog ez működni és közbeszerzési eljárást kell kiírnunk. Az idő 

rövidségére való tekintettel 2014. július 1-jétől a közszolgáltatóval meg kell kötni minden 

önkormányzatnak a szerződést. Letenyén közbeszereztetni kell a nagysága miatt, a kisebb 

településeken nem, ott automatikusan megköthetők a szolgáltatóval a szerződések. A 

közbeszerzési eljárás egy kicsit hosszabb. A határozati javaslat tartalmazza, hogy szeptember 

30-ig kell előterjeszteni, és akkor a szolgáltatók jelentkeznek. Mivel nagyon megszigorították 

a hulladékgazdálkodást a rezsicsökkentés által, ezért jó pár szolgáltató visszalépett a lakossági 

rendszertől, hiszen ez a szolgáltatók eredményét negatívan érintette. Ez ugyanígy van a 

vízgazdálkodással foglalkozó cégeknél is. A nonprofit jellegre kellett átállni, ez megtörtént, a 

szerződés ezt tartalmazza. Én javaslom azt, hogy továbbra is a ZALADEPO Kft. berkein belül 

a Zala Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kössük meg a szerződést ez év végéig, és az előbb 

említett időpontig a közbeszereztetést indítsuk el. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek 

elfogadásra. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a témakört. Felkérem a Gazdasági Bizottság 

elnökét, hogy mondja el az ottani véleményt. 

 

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

előterjesztést. Végigmentünk az anyagon. Hogy a lakosság tájékoztatva legyen egy-két dolgot 

kiemelnék. A polgármester úr is mondta, hogy kötelezően teljesen új alapokra helyezték a 

hulladékgazdálkodást. Alkalmazkodva a rezsicsökkentéshez, nonprofit szervezet fogja csak 

ellátni a hulladékszállítást. Nem lehet nyereségorientált ez a szervezet és ezért került 

átalakításra. Erre a rövid időre a ZALADEPO Kft. végzi el a feladatot, de szigorú szabályok 

vannak. Van egy szervezet, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 

amely meghatározza a minősítési osztályt, mert ez is kell hozzá. A ZALADEPO Kft. 

alvállalkozóként jár el. A szerződés mindig két elemből áll, az egyik fél az Önkormányzat, a 

másik a hulladékgazdálkodó. Ennek a szabályai vannak itt leírva a szerződésben, hogy mi a 

kötelezettsége az Önkormányzatnak. Elsősorban kötelezettsége a törvénynek a betartása, és a 

vonatkozó rendeletnek a végrehajtása, annak a megszervezése, hogy tiszta legyen a város. A 

környezetvédelmi törvényt szolgálja ki ez a rendelkezés, tehát kötelező megszervezni, de nem 

csak a hulladék elszállítását, hanem évente kétszer a lomtalanítást is. Ebben a körben vannak 
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ezek leszabályozva. A másik oldalnak is kötelezettsége van. Feladata a díj beszedése, amely 

kötött, egységes az elszámolás. Nagyon nehéz a díjnak a beszedése, különböző intézkedéseket 

tesznek, hogy beszedjék a pénzt. Végső esetben adók módjára hajtják be a NAV-on keresztül. 

Adminisztrációja is van, az ÉKKÖV Kft-nél egy iroda gondoskodik erről. Ott látják el ennek 

a dolgait, ott lehet információt szerezni arról, hogy hogyan lehet megkötni egy lakossági 

szolgáltatási szerződést. A hulladékszállítás mindenkire nézve kötelező, ebből nem lehet 

kimaradni. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a ZALADEPO Kft-t alvállalkozóként vonta 

be. A ZALADEPO Kft. egyéb feladatot is végezhet, nyereséget is elérhet, de a nonprofittal 

nem keverhető össze, külön kell neki elszámolni. Minden ilyen dolgot tisztáz ez a szerződéses 

kapcsolat. A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 

polgármester a közszolgáltatási szerződést megkösse a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal és alvállalkozóként pedig a ZALADEPO Kft-vel. 

Köszönöm szépen. 

 

Farkas Szilárd: A Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott az ügyfélszolgálat kérdése. Egy 

külsős képviselő felvetette, hogy a szerződés nem is szabályozza a letenyei ügyfélszolgálat 

kérdését. A lakosság számára fontos az ügyfélszolgálat, hogy helyben tudják intézni a 

szemétszállítással kapcsolatos ügyeket.  

 

Halmi Béla: Amikor a ZALADEPO Kft. átvette a mi közszolgáltatónkat, akkor dolgozóstul 

vette át. Azóta azok az emberek dolgoznak ott, akik az ÉKKÖV Kft-nél teljesítettek 

szolgálatot. A hulladékudvart is ők üzemeltetik. Az a munkaerő, amely itt volt az ÉKKÖV 

Kft-nél nem került az utcára. Fontos, hogy az ügyfélszolgálatot ne szüntessék meg. Szerintem 

erre a ZALADEPO Kft-nél odafigyelnek, hiszen a nagykanizsai szolgáltató itt van a 

közelünkben. A közbeszereztetésnél meglátjuk majd, hogy milyen olcsó ajánlatot tudnak 

majd megtenni.  

 

Rózsás Imre: A 2. számú melléklet tartalmazza, hogy kétféle műanyag edény van 

forgalomban, az 50 literes és a 110 literes. Nem ártana elmondani, hogy az 50 literes edényt, 

amely 127.- Ft + ÁFA az egyedülállók használhatják. Hogy ki jogosult ezt az edényt 

használni ezt az Önkormányzatnál döntik el. Ezt azért mondtam el, ha esetleg nem tudnák ezt 

azok az emberek, akik egyedülállóak.  

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Érdemes mindig elolvasni a szolgáltatóknak a hírlevelét, ezt a 

szolgáltatók mindenkinek megküldik. Ebben minden le van írva, innen lehet információhoz 

jutni. A rezsicsökkentéshez kapcsolódóan a számlákról is tájékozódni lehet, hogy mennyit 

takarított meg a háztartás. 

 

Dr. Szabó Ilona: Ha az edény mellé rakják a szemetet, azt nem viszik el, de ha a tetejére teszik 

a speciális zsákba, akkor elviszik. Erre is oda kell figyelni.  

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Kérem, aki egyetért a szerződés 

megkötésével és a közbeszerzés szeptember 30-ig történő elindításával, kézfelemeléssel 

jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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38/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tárgyában a 

közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel 

elfogadja, hogy a közszolgáltató köteles Letenyén ügyfélszolgálatot működtetni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

megkötésére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását 2014. szeptember 30-ig terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: közszolgáltatási szerződés aláírására: azonnal 

                közbeszerzési eljárás elindítására: 2014. szeptember 30. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

5./ Javaslat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

     Hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Az anyagot a jegyző asszony készítette. Megkérem, hogy terjessze a Képviselő-

testület elé.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testület! A hivatásetikai kódexet a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény írja elő. Az etikai alapelveket legkésőbb 

június 30-ig el kell fogadni. A törvény bizonyos kötelező alapelveket előír, illetve rögzíti azt, 

hogy ezeknek az alapelveknek a megsértésével szemben eljárást lehet kezdeményezni és 

szankciót lehet ilyenkor alkalmazni. Nagyon fontos, hogy amennyiben egy ilyen eljárás során 

azt állapítanák meg, hogy fegyelmi eljárásra van kilátás, akkor értelemszerűen az etikai 

eljárás megszűnik és másik eljárás keretében kell vizsgálni, hogy az adott köztisztviselő 

megsértette-e a szabályokat. A szabályzat etikai alapelveket határoz meg, vannak általános 

alapelvek, illetve vannak a vezetőkkel szemben továbbiakban meghatározott alapelvek. 

Általános alapelvek mindenekelőtt a hűség és az elkötelezettség alapelve, ezt elsősorban 

Magyarország, Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk értékeivel és céljaival szemben várjuk 

el a hivatalban dolgozó köztisztviselőktől, hogy hűségesek és elkötelezettek legyenek. Ezen 

kívül a nemzeti érdekek előnyben részesítésének az elve, ezt a törvény írja elő. Amikor a 

köztisztviselő a munkáját végzi, akkor elsősorban a nemzeti érdekeknek a mentén kell ezeket 

megtennie. Nagyon fontos az igazságos méltányos jogszolgáltatásnak az elve. A hivatal 

egyfajta szolgáltatást végez az idefordulókkal szemben. A közigazgatási eljárás az egyfajta 

jogszolgáltatás is. Minden esetben igazságosságot és méltányosságot kell az eljárásban 

résztvevő személyekkel szemben tanúsítani. A méltóság és tisztesség elve is egy fontos 

alapelv. Ez mind vonatkozik magára a közigazgatási eljárásra, illetve a viselkedésre is. 

Méltósággal és tisztességgel kell a köztisztviselőknek a munkáját ellátni. Nagyon fontos az 

előítéletektől való mentességnek az elve is. Ez a mindenfajta előítélettől való mentességet 

jelenti. Fontos hangsúlyozni, amennyiben a hozzánk fordulók úgy érzik, hogy a jogaikban 

megsértik őket, van az Egyenlő Bánásmód Hatósága, oda is tudnak fordulni. Ha ennél kisebb 
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súlyú jogsértést éreznek, akkor etikai eljárás keretében ezt szankcionálni is lehet. Fontos a 

méltatlanság elve, ez is egy alapelv, de nem csak a közigazgatási eljárás során kell, hogy ez 

érvényesüljön, hanem minden egyéb eljárásban, például egy közbeszerzési eljárásban is. A 

felelősségtudat és szakszerűség elvét is fő alapelvként határoztuk meg. Azt gondolom, hogy 

ez különösebb magyarázatot nem igényel. Az együttműködés elve is etikai alapelvként 

szerepel, ez elég széles körben kell, hogy megvalósuljon a hivatal munkájában. Ez mind az 

eljárásban résztvevő személyekre, mind egyéb partnerekre vonatkozik, felettes hatóságokra, 

mellérendelt hatóságokra, illetve civil szervezetekre is véleményem szerint. Az intézkedések 

megtételére irányuló arányosság elve. Fontos mindig, hogy az adott intézkedés arányban 

álljon az elérendő céllal, ezért nem csak gazdaságilag, hanem egyébként is hatékonyan, 

célravezetően kell a munkánkat végezni. A védelemnek az elve is ide tartozik. A 

tudomásunkra jutott adatoknak a megvédése, illetve az eljárásban résztvevő személyeknek a 

védelme. Vannak kényes eljárások is, ahol az eljárásban résztvevő személyek adatait 

védenünk kell. Az összeférhetetlenség elve. Vannak bizonyos összeférhetetlenségi szabályok, 

amelyeket be kell tartani a saját ügyeinkben, illetve a hozzánk kapcsolódó szervezeteknek az 

ügyeiben. Például a Képviselő-testület tagjainak vagy az intézmények ügyeiben a hivatalunk 

nem járhat el, és ezt az eljárás egész folyamatában vizsgálnunk kell. A vezetőkkel szemben 

további alapelv a példamutatás. Értelemszerűen a szervezetek vezetőinek, illetve a szervezeti 

egységek vezetőinek a munkavégzésüket úgy kell ellátniuk, hogy az példával szolgáljon a 

szervezeti egységükben dolgozó köztisztviselők számára. A szakmai szempontok 

érvényesítésének az elve. Az eljárásunk során a szakmaiságot mindenek előtt figyelembe kell 

vennünk. A számonkérési kötelezettségnek az elve azt jelenti, hogy a szervezeti egységhez, 

illetve a hivatalhoz tartozó személyeknek a munkáját számon kell kérni. Erre többfajta mérési 

lehetőség van, például a teljesítményértékelés, az osztályértekezlet, kisebb csoportos 

megbeszélések keretében is sort lehet erre keríteni. Az etikai eljárás. Ha valaki úgy észleli, 

hogy ezeket az elveket bármelyik köztisztviselő megsérti, akkor az etikai eljárásnak a 

megindítását kezdeményezheti elsősorban nálam, illetve az én esetemben a polgármesternél. 

Írásban és az elektronikus úton tett bejelentés is ide tartozik, ilyenkor az eljárást lefolytatják. 

A jegyző esetében a polgármester ki fog jelölni egy személyt, aki ezt az eljárást lefolytatja. 

Amennyiben az eljárás során megállapításra kerül, hogy a köztisztviselő az etikai szabályokat 

megsértette, akkor vele szemben figyelmeztetés vagy megrovás szabható ki, ezt a jogszabály 

írja elő. Értelemszerűen, amit az elején is jeleztem, ha az eljárás során fegyelmi vétségnek a 

gyanúja felmerül, akkor ez az eljárás megszűnik és fegyelmi eljárás keretében kerül 

kivizsgálásra a többi. Egyfajta fokozatosságot észre lehet venni, hogy az etikai szabályoknak 

a megsértése mit jelent, illetve ha azon túl megy a szabályszegés, akkor ott már a fegyelmi 

eljárás kertében kell mindezt vizsgálni. Etikai szabályok több szakmacsoportnál vannak, az 

van orvosoknak, az ügyvédeknek. A köztisztviselőknél a közszolgálat egységesítésének a 

keretében tartották ezt fontosnak. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezt fogadja 

el. Köszönöm szépen. 

 

Halmi Béla: Köszönöm az előterjesztést. Az itt hallottak gyakorlatban is működnek, ezt 

minden önkormányzatnak el kell fogadni. Ez egy előírás, egységes szerkezetben kell, hogy 

ezek megtörténjenek. Azt még nem sikerült elérni, hogy a közalkalmazottakat és a 

köztisztviselőket egy platformba sorolják. Ez az 1990-es években alakult így, és azóta van 

így. Én úgy gondolom, hogy a hivatali dolgozók az itt hallott elvárások alapján 

tevékenykednek, de a rögzítést, hogy tudatosítsuk bennük, célszerűnek tartom elfogadni. 

Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. Azt gondolom, hogy e fölött nincs mit 

vitatkozni. El kell fogadni, és ez alapján kell dolgozni. 
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Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság örömmel fogadta ezt az eljárási szabályzatot 

a köztisztviselők tekintetében. Ki kell emelni dolgokat, hiszen itt a hűségnél és 

elkötelezettségnél a rendezvényeken való részvételt is gondoljuk. Aki itt dolgozik ebben a 

hivatalban és a munkaideje lejártával távozik a munkahelyéről, akkor nem feltétlenül muszáj 

neki az első szemben jövő embernek a főnökét vagy a kollegáit szidnia. A másik címszó, a 

hivatali titoktartás. Ez is felvetődött, hiszen vannak olyan dolgok, amit magában kell tartania 

a köztisztviselőnek, bármennyire is ég benne a megosztási szándék. Vannak bizottsági ülések, 

zárt ülések, olyan hivatali jellegű megbeszélések és információk, amelyek tartoznak majd a 

nyilvánosságra, de miután majd eredmény született, határozat és egyebek. Az nem járja, hogy 

amiről itt beszéltünk és a korábbi évtizedekben beszéltek, az másnap vagy már aznap este kint 

van az utcán és sokszor elferdített formában. Remélhetőleg ennek a szabályozásnak 

köszönhetően a jövőben már ez nem lesz igaz. A pártatlanság elvénél, de ugyanúgy a 

vezetővel szembeni alapelveknél is fontosnak tartjuk az egyenlő mércével való mérés elvét. A 

Humán és Ügyrendi Bizottság úgy gondolta, hogy ezt oda kell venni. Ezekkel a 

kiegészítésekkel javasoljuk elfogadásra az anyagot. Elhangzott olyan vélemény is, hogy nem 

ildomos oda piszkítani, ahonnan az ember a kenyerét eszi. Többek között ilyenek is 

elhangzottak, de ezekkel együtt kitörő örömmel javasoljuk elfogadásra.  

 

Halmi Béla: Köszönöm a képviselő úr véleményét. Azt azért egy mondatban meg kell 

jegyezni, hogy tisztelet a kivételeknek.  

 

Dömők József: Én összességében mondtam ezeket.  

 

Halmi Béla: Összességében lehet megfogalmazni, de ne sértsük meg azokat a kollégákat, akik 

valóban így járnak el, ahogy ez az anyag tartalmazza a kérdésköröket. 

 

Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! Kapcsolódok a Dömők úrhoz. Ez a 

köztisztviselői törvénynek egy rendelkezése, nem etikai elsődlegesen. Én kértem ennek a 

napirendnek a felvételét a Gazdasági Bizottság ülésén. A Gazdasági Bizottság igazán nem 

volt vitapartner ebben a témában. Polgármester úrnak mondom, hogy igen, nem kell róla 

vitatkozni, de kell róla beszélni. Miért kell róla beszélni? Én a tanácsrendszerből indultam ki. 

A tanácsrendszerben degradáló volt a tanácsi hivatás. A tanácselnök és a beosztottak fizetése 

méltánytalanul alacsony volt. Amikor 1998-ban a FIDESZ kormányra került nagyon 

felerősödött a vállalkozói szféra, magas pénzeket kerestek a vállalkozásban, ugyanakkor a 

közszolgálatban méltánytalanul alacsony fizetések voltak. Ezért azt mondták, hogy 

kialakítanak egy magasabb fizetési kategóriát, hogy ne vándoroljanak el a köztisztviselői 

karból. Ennek alapján, ha anyagilag elismerik, akkor magasabb lesz az elvárás is. Elindult egy 

nagyobb tisztelete a közszolgálatnak, ezt meg lehet figyelni. A tanácsrendszer idején nagyon 

alacsony nívón volt az értékelés, egy traktoros többet keresett, mint egy tanácselnök. Ma már 

nem így van, és joggal nem így van. Fontos feladatot kell ellátni a közszolgálatban, ehhez 

viszont változtatni kell a magatartási szabályokon is. Mi az, hogy etika? Ezzel is 

foglalkoztam. Tulajdonképpen nem morál, nem erkölcs, a lexikon azt írja, hogy a jó és a rossz 

közötti viszonyt szabályozza és egy egzisztenciális filozófiával hozza összefüggésbe, tehát 

félig filozofikus a dolog. A megfogalmazott elveket megfoghatóan nem lehet megmondani, 

nem kogens, nem kötelező, hanem lehet szubjektíven értékelni. Mindig a szubjektív, az egyén 

fogja eldönteni, hogy mit tekintünk annak, mert álláspontom szerint igazából nem lehet mérni. 

Általános fogalmak, megfogalmazások, illetve alkalmazkodik a közigazgatási eljárási 

törvényhez. Hogy ne legyen kivételezés, az egyenlő bánásmód elvét a közigazgatási eljárásról 

szóló törvény preambuluma fogalmazza meg. Ebből kell kiindulni, hogy minden embert, 

nemre, fajra, vallásra, bőrszínre tekintettel egyformának kell, hogy tekintsünk. Megérkezik a 
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hivatalba az ügyfél és az eljáró köztisztviselőnek ezt így kell figyelembe venni.  Nagyon 

fontos dolog az empátia. Az empátia azt jelenti, hogy beleérző képesség. Beleérzek az 

ügyfélnek a gondjába, bajába, és együttműködök vele. Akkor tudom igazán megoldani a 

problémáját, ha együtt érzek azzal a gonddal. Nyilván egy szociális kérdés elbírálásánál 

sokkal fontosabb az empátia, mint a kötelező gépjárműadó befizetésnél, mert ott nincs 

empátia, nem is lehet, mert azt be kell fizetni. Az hogy valakinek szociális problémája van, 

vagy a gyermekével van probléma, ez komoly empátiát igényel. Ha nem olyan módon 

történik a viselkedés, vagy nem olyan módon mennek a dolgok, akkor valamilyen módon 

szabályozni kell annak a beosztott vagy vezető köztisztviselőnek a magatartását. Erre szolgál, 

hogy lefolytatják az etikai eljárást. Egy háromtagú bizottság elbírálja, hogy ez a magatartás 

etikátlan-e és figyelmeztetést vagy megrovást kap az illető. Az etikai bizottság megszüntetheti 

az eljárást és megállapíthatja, hogy ez meghaladja az ő hatáskörét, és fegyelmi eljárásban 

javasolja az elbírálását a vétségnek. Nagyon fontos a végrehajtása is. Ez volt a konklúzió a 

bizottsági ülésén. A magam és a Gazdasági Bizottság nevében elfogadásra javaslom a 

Képviselő-testületnek.  

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel a képviselők részéről ezzel kapcsolatosan?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Én szeretnék reagálni a Humán és Ügyrendi Bizottság felvetésére. Én a 

lojalitást, mint olyat, először nem értettem, mert jelezték felém. Számomra a lojalitás hűség, 

de értem már a kettő közötti különbséget. Minden további nélkül ide bele tudom venni, hogy 

lojalitás a hivatallal és vezetőivel szemben, mint intézménnyel, illetve az abban résztvevő 

szervezeti egység vezetőivel szemben, ha ez volt a cél. Szeretném kérdezni, hogy az egyenlő 

mércével való mérés elvét a vezetőkkel szembeni alapelvként javasolta a Humán és Ügyrendi 

Bizottság, mert a pártatlanságba ez mind belefér.  

 

Dömők József: Oda gondoltuk, és a vezetővel szemben. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A vezetőkkel szemben mindezeket alkalmazni kell. 

 

Dömők József: A közös értelmezés alapján, ha így van, akkor jó. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Lehet az egyenlő mércével mérés elvét, mert a vezetőknek kell egyfajta 

mérést tenni a kollégákkal szemben. Gondolok itt a teljesítménykövetelmények értékelésénél, 

ezt is el tudom én ott fogadni, ha erre gondoltak.  

 

Dömők József: Ez is benne van. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Akkor vezetőkkel szembeni plusz követelményként? 

 

Dömők József: Nem plusz, oda lehet sorolni a többi közé.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Jó. A titoktartással kapcsolatban. A titoktartás elve nem etikai alapelv, 

hanem jogszabályi kötelezettség. A hivatali titkot meg kell tartani a hivatali dolgozóknak. Én 

szeretném jelezni, és ezt kifejezetten a képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatban mondom, 

hogy nem csak a köztisztviselőknek kötelezettsége, hanem mindazon személyeknek, akik 

azon az adott zárt ülésen részt vesznek. Azt gondolom, hogy információként ezt nem 

feltétlenül csak a köztisztviselők juttathatják ki, tekintettel arra, hogy a köztisztviselők közül 

viszonylag kevesen értesülnek a zárt ülésnek az eseményeiről. Én konkrétan ilyennel a saját 

esetemben is találkoztam, de ez már egy másik kérdés. Az, hogy ki juttatta ki, vagy ki nem 
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juttatta ki ez nehéz kérdés. Ha ilyenről információja van bárkinek is, és az legyen akár 

lakosság, akár a Képviselő-testület, kérem mindenképpen jelezze felém, mert az bőven 

felülmutat az etikai alapelveknek a megsértésén. Ez bizonyos esetekben akár bűncselekmény 

kategóriába is tartozhat. Azért nem került itt szabályozásra, mert az nem etikai alapelv, hanem 

ez egy annál magasabb kategória, nehéz megfogalmazni. Természetesen etikai szempontból is 

nagyon fontos dolog, de magasabb szintű jogszabály tartalmazza. 

 

Dr. Szabó Ilona: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Abban is bent van, illetve a közigazgatási törvényben is. Innentől 

kezdve, ha ilyen történik, akkor azt kérem felém jelezni.  

 

Somogyi András: Az ember vagy betartja, vagy nem tartja be. Aki nem tartja be, számon kell 

kérni.  

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. A jegyző asszony részletesen elmondta, hogy mit tartalmaz az 

anyag. Kérem, aki a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az 

etikai eljárás szabályait – a Humán és Ügyrendi Bizottság által javasoltakkal történő 

kiegészítéssel a mellékelt szabályzatba foglaltak szerint – elfogadja. 

 

A szabályozás Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések önkormányzatai 

képviselő-testületeinek jóváhagyását követően lép hatályba a szabályozást utolsóként 

jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon. 

 

Határidő: a szabályozás megismertetésére a köztisztviselőkkel a hatályba lépést   

                követően azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

6./ Települési értéktár létrehozása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A települési értéktár újfent idekerült a Képviselő-

testület elé. A határozati javaslatban több verziót felvázoltunk. Nagyon fontos dolog, az a 

lényeg, hogy ki legyen a gazdája. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb helyen a Fáklya Művelődési 

Ház és Könyvtárnál van. Egyrészt ott vannak meg a szakmai képesítéssel megáldott emberek, 

ha ők valamilyen bizottságot létre akarnak hozni, akkor ezt nyugodtan megtehetik. 

Választhatnak tagot akár a képviselők közül, akár a hivatal dolgozói közül, akár a civil 

szervezetek közül, ha éppen olyan dolog kerül Letenyéről az értéktárba, amelynek a leírását és 

egyéb dolgait el kell végezni. A nyilvántartásokat és egyebeket maga az intézményünk 
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megteszi. Emelkedő szinten értékeink eljuthatnak akár az országos értéktárba is, ha Letenyén 

találnak ilyet. Ha a megyei szint támogatja, és a megyei szint felterjeszti a felettes országos 

szintre, akkor bekerülhetünk az országos tárba is. Egy példa a tokaji bor, vagy éppen a 

hímzések. Mostanában ezek eléggé előtérbe kerültek. Javaslom elfogadásra.  

 

Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! Ezelőtt két hónappal lett tájékoztatva a Képviselő-

testület erről a kötelezettségről, a település értéktár létrehozásáról, amelyet az Önkormányzat 

elvégeztethet a közművelődési intézményével, vagy erre külön települési értéktár bizottságot 

hoz létre. A Humán és Ügyrendi Bizottság az áprilisi ülésén a voksát amellett tette le, hogy 

vagy értéktár bizottságot kell létrehozni vagy a közművelődési intézményt bízza meg. A 

legutolsó ülésünkön a Humán és Ügyrendi Bizottság egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy ezt 

a közművelődési intézmény feladatkörébe sorolja, hiszen a közművelődési intézmény 

rendelkezik azokkal a kapcsolatokkal is, akik ezeket az értékeket ismerik. Nem csak a 

természeti és az épített környezeti értékeket, hanem szellemi alkotásokat, szellemi értékeket, 

amelyeknek vannak alkotói itt helyben is. Ezekkel az emberekkel mi, mint közművelődési 

intézmény napi munkakapcsolatban vagyunk, és azokkal az emberekkel is, akik a rég elmúlt 

időknek az értékeire is rá tudnak világítani és fel tudják hívni rá a figyelmet. Itt a 

honismerettel foglalkozó személyekre, a költőkre, a képzőművészekre, olyan emberekre 

gondolok, akik valamilyen alkotó tevékenységet is végeznek a saját környezetben, itt 

Letenyén a kis városunkban. A Humán és Ügyrendi Bizottság egyhangúan javasolta a 

közművelődési intézményt a feladat ellátására. A Képviselő-testületnek az értéktárról a 

gondozásán kívül évente egy-két alkalommal be kell, hogy számoljon a nyilvántartó, a 

gondozó intézmény.  

 

Dr. Szabó Ilona: Szeretném kiegészíteni. Egyszer már elmondtam és volt, aki gúnyos mosolyt 

eresztett meg. Ennek az értéktárnak az alapja egy törvény, mégpedig a hungarikumokról szóló 

2012. évi XXX. törvény. Ma egyre jobban törekednek arra, hogy olyan hungarikumokat 

találjanak ki és olyanokra figyeljenek fel , amire pályázni is lehet. Aznap a médiában a 

Széchenyi Istvánnal kapcsolatos hungarikumról volt szó. Megkérdeztek művészeket és 

tudósokat, hogy miben tekintik az emberi nagyságát, ennek a nagy embernek, akinek a 100 

éves évfordulóját ünnepeltük. Azt válaszolták, hogy a jóság és a jóindulat volt az emberi 

értéke. Ez is lehet hungarikum, valakinek az ilyen emberi nagyságát bejelenteni és lehet rá 

pályázni és lehet azt továbbfejleszteni. Köszönöm szépen. 

 

Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel 

jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

40/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és 

a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, továbbá a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben 

biztosított felhatalmazás alapján a Letenye város területén létrejött és létrehozott 

nemzeti értékek számbavételére, azok adatainak gyűjtése és nyilvántartása céljából 

létrehozza a Letenyei Települési Értéktárat. 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott 
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felhatalmazás alapján a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (8868 Letenye, 

Szabadság tér 15.) önkormányzati fenntartású közművelődési intézményt bízza meg a 

települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával és annak 

gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Dömők József Fáklya Művelődi Ház és Könyvtár igazgatója 

 

Halmi Béla: Távozott Dömők József képviselő úr, a továbbiakban a Képviselő-testület 6 tagja 

van jelen. 

 

 

7./ Horváth József lakóház bővítési kérelme 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérelmet. Egy 

olyan területről van szó, amely a Rákóczi utcában található. Önkormányzati tulajdonban van a 

telek. A felépítményt kívánják bővíteni az Önkormányzat területén. Letenyén nem ez az 

egyetlen ilyen telek, ezek a tanácsi rendszerben kerültek kiosztásra a családoknak. Igény 

szerint jó pár telket már a Képviselő-testület értékesített. A telket az ott lakónak eladta piaci 

áron. Volt számos olyan lakótelek, amelyet felajánlottak az ott lakók, de az Önkormányzat 

nem élt a visszavásárlással. Ezeket mind külön meg kell tárgyalni. A mostani kérelem 

bővítésről szól.  

 

Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! Részletesen tárgyalta a Gazdasági Bizottság az 

anyagot. Megnézte azt az elképzelést, amellyel növelné az épületét. Arra az álláspontra 

jutottunk, hogy vásárolja meg a területet, és akkor nem kell kérni engedélyt a ráépítésre. Ha 

valaki 40-50 m
2
-rel akarja bővíteni a lakását, el akar készíttetni egy épületet 

négyzetméterenként 20 ezer forintért, akkor jelentős anyagi befektetést tesz. Ha a területet 

megveszi, ez töredéke ennek. A megvásárlás után a saját területén olyan épületet épít, amilyet 

akar. Itt a gomb előbb lett felvarrva, mint a kabát, nem jó ez az elképzelés. Régen, amikor 

deprimált és többszörösen hátrányos helyzetű emberek kezdtek lakásokat építeni, ezt 

támogatta a tanácsrendszer, hogy megfelelő otthonuk legyen, ezért ingyenesen adták a telket. 

A tulajdonát megőrizte az ingatlanoknak, és engedte ráépíteni az épületet. A házak az ő 

tulajdonukba kerültek, a telek pedig maradt az Önkormányzat tulajdonában. Az 

Önkormányzat tulajdonára építene most is, az a kívánsága, hogy az bővíthesse az épületet. 

Nem ésszerű dolog az, ha valaki a töredékéért annak, amit beruház oda, megvásárolhatná a 

telket, és ezt nem teszi.  Négyen vettünk részt a Gazdasági Bizottság ülésén és egyhangú volt 

ez a javaslat, hogy vásárolja meg a területet. Át kell gondolni, hogy mennyire ésszerűtlen 40-

50 m
2
-t építeni másnak a telkére.  

 

Halmi Béla: A Gazdasági Bizottságnak van egy véleménye. Kérdezem, hogy mi a képviselők 

meglátása? 
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Somogyi András: Én nem vettem részt a Gazdasági Bizottság ülésén. Megmondom őszintén, 

hogy a Gazdasági Bizottság tagjaként én is támogattam volna az elképzelést. Semmi 

akadálya, szerezzen tulajdont. Ajánlja fel neki az ingatlant az Önkormányzat megvásárlásra, 

és éljen a lehetőséggel, hogy ő ezt megvásárolja. Az építési engedélyt utána beadja és mehet 

az építkezés.  

 

Halmi Béla: Nem erre irányult az ő kérelme. Kimondottan az építkezésre irányította a 

kérelmét. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, akkor majd újra felkeres bennünket. 

 

Dr. Szabó Ilona: Ez volt a Gazdasági Bizottság javaslata, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 840 hrsz-ú földrészletet Horváth József vásárolja meg.  

 

Halmi Béla: A Gazdasági Bizottság javaslatát tudom akkor feltenni szavazásra, más javaslat 

nem érkezett.  

 

Rózsás Imre: Ha ő most végrehajtaná ezt a beruházást, az értéknövelő beruházás lenne. Akkor 

több lakbért kellene fizetni?  

 

Halmi Béla: Nem, a ház az ő tulajdona.  

 

Somogyi András: Nem fizet lakbért, a ház az övé.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: A felépítmény az övé, értelemszerűen a bővítmény is az övé lenne.  

 

Halmi Béla: Azt adhatja, veheti, mert ő is úgy jutott hozzá, hogy megvásárolta valakitől.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ha most a Képviselő-testület nem adja a tulajdonosi hozzájárulását, az 

által az ő építési engedélyezési eljárása megakad. Mindenképpen ki fog ez a dolog tolódni. 

Attól függ, hogy mikor fog legközelebb a Képviselő-testület erről döntést hozni.  

 

Somogyi András: Van idő, az építési engedély 1 évig is érvényes.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Addig nem kap építési engedélyt, amíg a tulajdonosi 

hozzájárulást nem tudja hozni az építkezéshez. Nem az építkezés eltolásáról van szó, hanem 

az engedélyezési eljárásban az ő kérelmét el kell utasítani ebben az esetben. Ez egy fontos 

dolog, hogy erről tudjanak a képviselők is és az illető is. Ha ő egy ajánlatot tesz ezzel 

kapcsolatban, nem biztos, hogy ő pénzösszeget fog mondani. A Képviselő-testületnek fel kell 

arra készülni, hogy valamilyen összeget meghatározzon. Ha meg akarjuk gyorsítani az 

eljárást, akár most is mondhat összeget.  

 

Dr. Szabó Ilona: Meg kell nézni, hogy milyen áron van nyilvántartva.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Megnéztük, 199.000.- Ft ennek a nyilvántartási értéke. Azt tudni kell, 

hogy ez nem a forgalmi értéke. A nyilvántartási érték nem egyenlő a forgalmi értékkel. A 

forgalmi értéket mindig a piaci viszonyok határozzák meg. 

 

Halmi Béla: Ez a család ideköltözött Letenyére és bővíteni akar egy lakást. Nem tudom, hogy 

magára a vásárlásra áll-e rendelkezésre pénze. Nem tudom, hogy ma egy bővítés mennyibe 

kerül. Ennek szakmai előírásai vannak, hogy milyen anyagokból tudja ezt megoldani. Ma már 

nem akármilyen anyagokból lehet az épületet felépíteni. Én azt gondolom, hogy elöljáróban 
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azt kellett volna megkérdezni a családtól, hogy ez a bővítés valójában megvalósul-e vagy 

nem. Nem vagyok annak a híve, hogy eladjuk az ingatlant, bővítsen, annak van egy értéke. Az 

azt jelenti, hogy itt marad, hiszen a családjának akarja építeni. Lehet, hogy ez nem igaz, mert 

volt már rá példa, hogy bővített és továbbadta. Ezekbe nem látunk bele, ezt jobban körül 

kellett volna járni a fiatalemberrel. Jobban ki kellett volna kérdezni véleményem szerint. Ha 

ezt a döntést hozzuk, akkor annak van egy eljárási folyamata. Már belekezdett, megterveztette 

ezt a bővítést, már eddig is költségekbe verte magát és akkor pluszban még hozzájön ez a 

dolog.  

 

Dr. Szabó Ilona: A Pozsonyi utca nyugati felén az ilyen területeket legtöbben megvették és 

mindig az volt a cél, hogy gyűjtsük össze, és ajánljuk fel ezeket a területeket megvételre. Az a 

cél, hogy megvegye. A saját maga értékét gyarapítja, de maga ellen fogja vágni a fát, mert 

úgy tudná csak értékesíteni, hogy az Önkormányzat hozzájárul. Előbb kellett volna a 

kabátanyagot megvenni, és utána kellett volna gombot venni. Az, hogy van befektetés, 

minden üzlet kockázat. Most kockáztatott, de meg tudja valósítani úgy is. Gondolja át, hogy 

mennyire ésszerűtlen, hogy más területére épít, és úgy alakítja az ő értékét. Az 50 m
2
-es 

beruházás legalább 7 millió forintba kerül, de akkor még silány anyagokat épít be.  

 

Rózsás Imre: Meghallva jegyző asszony véleményét én azt javaslom, hogy fogadjuk el a 

kérelmét. Én sem szeretem azt, hogy közös lónak túrós a háta. Maradjunk annyiban, hogy 

ajánljuk fel neki megvételre, ha egy ilyen beruházást végre tud hajtani, akkor meg is tudja 

vásárolni. Ha most mi nem adjuk a hozzájárulásunkat, akkor kifut az időből, ezeket a 

munkákat nyáron kell megoldani. Ne akadályozzuk meg a munkában.  

 

Somogyi András: Amikor egy ilyen kérelem bekerül az Önkormányzathoz, mint lehetőség, itt 

jön az a kérdés, hogy előbb azt kellett volna megkérdezni, hogy eladó-e a terület. Jegyző 

asszonynak igaza van, de gondolom ez igazán olyan hosszan nem tart. Ha az építési engedély 

kérelmet beadta, az a kérelem él hosszú ideig, neki nem kell új engedélyt kérni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Hiánypótlást kapott, mert az építéshatósági eljárásban látszódott 

meg, hogy nem a saját területéről van szó. 

 

Somogyi András: Továbbra is azt mondom, hogy tartsuk magunkat a korábbi irányhoz, ha 

ilyen önkormányzati területen épít valaki, azt próbáljuk meg eladni neki, az legyen a saját 

tulajdona. 

 

Halmi Béla: Kérem, aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

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

 

 

41/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 

lévő letenyei 841 hrsz-ú ingatlant Horváth József Letenye, Rákóczi u. 17. szám alatti 

lakos részére megvásárlásra felajánlja. 

 

Határidő:  2014. július 15. 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 
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Operatív végrehajtásért felelős: 

               Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

8./ A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Újfent idekerült a Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár alapító okiratának módosítása, mert belevettük azt, hogy közmunkásokat 

foglalkoztathatnak. A felettes szerv azt mondta, hogy ez nem vehető bele. Nincs vele 

problémájuk, nyugodtan foglalkoztathatnak közmunkásokat, de ne vegye a feladatai közé. Ezt 

ki kell vennünk, és újra fel kell terjeszteni az Magyar Államkincstárhoz. Kérem, aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

42/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyar 

Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága 20-TNY-2368-2/2014-666446 iktatószámú 

hiánypótlási felhívásában és a 12929-3/2014. iktatószámú tájékoztatásában foglaltakra 

a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár (székhely: 8868 Letenye, Szabadság tér 15., 

törzskönyvi nyilvántartási száma: 666446) költségvetési szerv 24/2014. (IV.30.) 

számú határozatával jóváhagyott alapító okiratának módosítására kiadott alapító 

okiratot módosító okiratot és a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjával 

való hatályba lépéssel jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának 

törzskönyvi átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Gál Zsuzsanna aljegyző önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

 

9./ „Tanító öröksége” díj adományozása  

       Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

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

 

 

10./ Helyi kitüntető címek adományozása  

       Előadó: Halmi Béla polgármester 
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A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre. 

 

 

11./ Egyebek 

 

a./ Önkormányzati bérlakás ügy 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

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

 

 

b./ NYDOP-5.2.1/A-12-2012-0002 kódszámú „Letenye városban egészségház kialakítása”  

     elnevezésű projektben kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi  

     felhívásának jóváhagyása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ez egy nagyon fontos döntés. Nyílt közbeszerzési 

eljárást fogunk lefolytatni, amelyet a MAPI Zrt. nevében Székely Renáta lát el. A feladata, 

hogy minél előbb kiválasztásra kerüljön a kivitelező személye. Mindenki láthatta a teljes 

anyagot. A nyílt közbeszerzés azt jelenti, hogy bárki pályázhat, aki a kiírásnak megfelel. 

Igyekeznünk kell sürgősen kiírni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzunk 

róla, hiszen ez egy elnyert pályázat, és kezdődjék el az Egészségház kivitelezése. Kérem, aki 

a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 
48/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP-5.2.1/A-12-2012-

0002 kódszámú, „Letenye városban egészségház kialakítása” elnevezésű projektben a 

kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi  felhívását a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

            Határidő: 2014. július 3. 

            Felelős:   Halmi Béla polgármester  

 

            Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 

c./ Aranyhal Horgász Egyesület támogatása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az egyesületek támogatásának kérelmeit a 

Képviselő-testület bírálja el. Támogatási kérelem érkezett hozzánk az Aranyhal Horgász 

Egyesülettől 100 ezer forintos igénnyel. Az egyesületek támogatására 200 ezer forint a 
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keretünk, ezt kell felosztani a következő igénylőknek. Lesznek még többen is, mert igen nagy 

az érdeklődés, lehet, hogy költségvetés módosítást kell majd megtennünk.  

 

Somogyi András: Kaptak már ők támogatást? 

 

Halmi Béla: Nem. Ezért mondom, hogy sok olyan egyesület fogja benyújtani az igényét, akik 

eddig nem nyújtották be, nem voltak rendszeres igénylők, mert valamilyen úton-módon 

pályázati pénzekből vagy egyebekből tudták finanszírozni a működésüket. Mostanában 

kevesebb pályázati forráshoz tudnak jutni, ezért fordulnak többen Letenye Város 

Önkormányzatához. Az Aranyhal Horgász Egyesület első alkalommal kapna támogatást.  

Tudjuk, hogy az adott évben akár kétszer is támogathatja az Önkormányzat ugyanazt az 

egyesületet. 

 

Somogyi András: Nekem ezekkel a támogatásokkal az a gondom, hogy ezek nem nonprofit 

típusú közhasznú egyesületek, ezek gazdasági egyesületek. A belépő díjak dolgai elég komoly 

anyagi tarifák. Haltelepítésre kaphatnak ők állami pénzeket is.  

 

Rózsás Imre: Nem kaphatnak, mert nincs horgászvize. Minden évben rendszeresen 

pályáztunk és nem kaptunk.  

 

Halmi Béla: Minden egyesületnek, akinek forrást juttatunk elszámolást kell tennie 

irányunkban. Ha nem tudjuk elfogadni, akkor vissza kell neki téríteni az összeget.  

 

Dr. Szabó Ilona: 100 ezer forintot kért. Mennyit adjunk a 200 ezer forintból?  

 

Somogyi András: 20-30 ezer forintot.  

 

Halmi Béla: Jelzem, hogy évente 200 ezer forintot az elég nagy létszámú Körzeti Tűzoltó 

Egyesületnek adtunk eddig támogatásként, valamint a Derű Zeneegyesületnek, mivel a 

hangszerek nagyon drágák, és nekik fenn kell tudni tartani magukat. Az előbb említett 

egyesületnél bevételeknek kell realizálódnia. Mivel nincs horgászvizük, ezért nem tudom 

mekkora összeggel gazdálkodnak. Én 50 ezer forintot javasolnék a részükre.  

 

Rózsás Imre: Pályázni akkor is kell, költség akkor is van, ha vizünk nincs is.  

 

Dr. Szabó Ilona: Én is elfogadom az 50 ezer forintot. Ha módosítjuk a költségvetést, akkor 

még majd kérhetnek.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Aranyhal Horgász Egyesület részére 50 ezer 

forint támogatást adjunk, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

49/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének 

terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást: 

 

1. Aranyhal Horgász Egyesület Letenye 50.000.- Ft-ot. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

d./ Rákóczi Szövetség támogatása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Rákóczi Szövetség 1989. óta működik és a 

Felvidéken, Délvidéken, illetve a Partiumban lévő magyar diákoknak a beiskolázását vagy 

kirándulását támogatja Magyarországra. A határon túl élő, még magyarul tanulni akaró 

diákoknak a tovább tanulását segítik elő. Már régóta érdeklődik irányunkban Dr. Halzl József 

a Rákóczi Szövetség elnöke.  

 

Dr. Szabó Ilona: Hol van ez bejegyezve? 

 

Halmi Béla: Szerintem Budapesten van bejegyezve. Létező, híres szövetség, a beiskolázást 

támogatják. A Felvidéken 3261 magyar iskolakezdő részére 102 helyszínen megrendezett 

ünnepségen adták át ezeket az ösztöndíjakat. A Partiumban 57 helyszínen 1318 iskolakezdő, a 

Délvidéken 23 ösztöndíj átadási ünnepség keretében 318 gyermek részesült a szolidaritást 

kifejező támogatásban. Fontos a magyarság, a nyelvünknek a megtartása. Nem nagy összegre 

gondoltam, ha egy gyereknek a beiskolázását tudjuk támogatni, már akkor az egy csepp a 

tengerben. Én nem kívánok több százezer forintról beszélni, ha becsatlakozunk, akkor évente 

egy-egy diáknak a beiskolázását támogatni tudjuk.  

 

Dr. Szabó Ilona: Legyen 20 ezer forint, az egy jelképes összeg.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki egyetért a 20 ezer forintos támogatással, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

50/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének 

terhére a Rákóczi Szövetség részére 20.000.- Ft működési támogatást biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 
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Operatív végrehajtásért felelős: 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

e./ Körzeti Tűzoltó Egyesület támogatása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ma érkezett meg a kérelem a működési támogatásra a 

Körzeti Tűzoltó Egyesülettől. A polgármesteri beszámolóban tájékoztattam a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az ifjúsági csapat milyen eredményt ért el és az évek során 

folyamatosan eredményeket ért el. Mindig szoktuk támogatni önkormányzati oldalról, hogy 

nyaranta legalább igénybe vehessék a letenyei városi strandot. Ennek az a legegyszerűbb 

formája, hogy támogatjuk a Körzeti Tűzoltó Egyesületet, és hivatalosan megveszik számukra 

a bérletet, vagy a napi belépőjegyet. Az Önkormányzat az egyik zsebéből átteszi a másikba a 

pénzt, de a gyerekeknek, akik a versenyen részt vettek és jó eredményt értek el, ez élményt 

fog jelenteni. Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy az Andrássy Gyula 

Általános Iskola diákjai és az óvodások is, amíg a tanév tart ingyen vehetik igénybe ezt a 

szolgáltatást a testnevelés órákon. A tervezett belépőjegyek megvásárlása 60 ezer forintba 

kerülne. Nem akarjuk, hogy ingyen és bérmentve menjenek be a strandra, mert ez 

visszásságot jelöl. Javaslom részükre a 60 ezer forintos támogatást. Kérem, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

51/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének 

terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást: 

 

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye 60.000.- Ft-ot. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2014. július 15. 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

f./ A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2014-2020. közötti 7 éves továbbképzési  

    tervének jóváhagyása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A 2014-2020. közötti 7 éves továbbképzési tervnek 

nincsen meg az ütemezése, a pályázati lehetőségek szerinti beosztást kívánják megtenni. Nem 

tudjuk, hogy mik íródnak ki, és ezért kerül ez így elfogadásra. Az anyagot elfogadta a Humán 

és Ügyrendi Bizottság. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadjuk el, aztán kérjük számon 

az ütemezést. Ezt le kellett volna már adni, mulasztásban van a Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár, mivel nem volt időközben testületi ülés. Kérem, aki elfogadja a 2014-2020. közötti 

7 éves továbbképzési tervet, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

52/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár 2014-2020. közötti 7 éves továbbképzési tervét jóváhagyja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

                Dömők József igazgató 

 

 

g./ Radics Adrián kérelme 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Kérelem érkezett egy letenyei fiatalembertől, hogy a 

Termálfürdő és Kemping területén 2014. augusztus 9-én 18,00 órától reggel 6,00 óráig 

éjszakai rendezvényt tartana a medencék és a városi színpad igénybevételével. Ehhez kéri a 

Képviselő-testület hozzájárulását. Azt mondtam a fiatalembernek, aki beadta a kérelmet, hogy 

ez egy kicsit bonyolult, mert akkor a kempingezőket nem tudnánk fogadni, mivel nem 

tudnának pihenni. Próba volt az elmúlt időszakban az éjszakai fürdőzésre 22,00 óráig, de nem 

jött be a lehetősége, így nem támogattuk. A véleményem szerint ez a kérelem egy kicsit 

elrugaszkodott, amit nem tudunk támogatni. A kérelmező mindenről gondoskodna. Vélemény 

van-e róla? 

 

Dr. Szabó Ilona: Van vélemény. Ez a fiatalember európai szintű távlatokban gondolkodik, 

nagystílű, mint Angliában és Budapesten. Kell a fiataloknak a szórakozás. Én tudom, hogy ki 

ez a fiatalember, nem tudom megnevezzem-e.  

 

Halmi Béla: Nem kell. Arra nem hatalmazott fel, hogy megnevezzem.  

 

Dr. Szabó Ilona: Arra gondol, hogy ez által népszerűsítené a letenyei standot, és az ifjúság 

köreiben nagy érdeklődés lenne. Személyesen eljött hozzám. Én a magam részéről mondtam, 

hogy támogatom, de a rendet és a fegyelmet be kell tartani. Én mondtam a zajt is, amiből 

nekem konfliktusom van. Megkerestem a Rendőrséget, és azonnal szabálysértést indítottak, 

hogy a Fapumában a zene hangos. Vannak visszaélések, és oda kell figyelni ezekre a kiadott 

engedélyekre, mert azonnal visszaélnek vele. Nem tartják be a csendrendeletet. A Platánfa 

utcában a hangerő miatt gond lehet. Azt mondta, hogy úgy helyeznék el a színpadokat, hogy 
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háttal lenne és lefednék. Nagyon nagy tömeg lenne és nagyon komoly bevételre számítanak. 

Én a fiatalokat támogatom, nem vagyok a fiatalok ellen. Én a magam részéről támogatom, de 

rend legyen, és a csendrendelet legyen betartva. Ígérte, hogy ezekre mind figyelni fog.  

 

Bedő Ildikó: Én nem ezzel a rendezvénnyel, hanem az augusztusi rendezvényekkel 

kapcsolatosan mondanám, hogy a környékbeli lakosság, akik ott laknak, nagyon szenvednek, 

amíg az augusztusi rendezvények tartanak, abban a 3-4 napban. Nagyon át kellene gondolni, 

és az ilyen nagyon hangos, zenés rendezvényeknek más helyet találni, nem egy sűrűn lakott 

területet. Már előre rettegnek attól, hogy augusztusban itt milyen nagy zaj lesz. Ha azt 

mondjuk, hogy 23,00 óráig, akkor mindenki tudja, hogy akkor vége, így meg hajnalig nagy a 

zaj. Sűrűn lakott övezett és a belvárosban máshol sem tartják hajnalig ezeket a 

rendezvényeket.  

 

Dr. Szabó Ilona: Londonban a világvárosban 22,00 órakor áramtalanítottak a Paul Mc Cartney 

koncertjén. Letenyén azt tesznek, amit akarnak. Én ennek a fiatalembernek megígértem, hogy 

támogatom. Egy szavazatot kapna tőlem, ha úgy betartaná a dolgokat, ahogy elmondta. 

Vendégeket hívna a környező településekről, városokból busszal szállítaná be az embereket.  

 

Somogyi András: A Sportegyesülettel próbáljon meg egyezkedni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Majd megőrültünk az ottani rendezvénytől, reggel hajnali négyig.  

 

Somogyi András: A Termálfürdő és Kemping területén nem tudom elképzelni. Az ÉKKÖV 

Kft. az üzemeltető, vele kell valamilyen szerződést megkötni.  

 

Halmi Béla: Úgy látom, hogy a Képviselő-testület nem támogatja a kérelmet. Nagyon nehéz a 

rendet fenntartani, én sem fogom ezt a kérelmet elfogadni. Abban az esetben el tudnám 

fogadni, ha nem lenne mellette a városi kemping.  

 

Bedő Ildikó: Nem csak a kemping lakóit zavarja, hanem az összes többi ott lakót zavarja.  

 

Halmi Béla: Az összes többivel nem tudok egyetérteni, mert egyenlőre még a belvárosban 

tartjuk ezeket a rendezvényeket. Lehet, hogy a zene nem tetszik, ha másik zene lenne, akkor 

tetszene.  

 

Bedő Ildikó: A hangerővel van a gond és én a 23,00 órai zárást javaslom. 

 

Halmi Béla: Előre le kell majd írnunk a rendezvény felelősének, hogy x ideig tarthat a 

rendezvény, és ezt be kell tartani. Ha ezt nem tartja be, akkor a polgármester lekapcsolja a 

hangosító berendezést. 

 

Bedő Ildikó: Az augusztusi rendezvényeknél az a gond, hogy 3-4 napon keresztül, 

huzamosabb ideig nagy a hangerő. 

 

Somogyi András: Erről akkor vitánk volt a testületi ülésen. Egy évben egyszer ezt a 

rendezvényt itt megtartjuk.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki támogatja ezt a rendezvényt, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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53/2014. (VI.30.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Termálfürdő 

és Kemping területén 2014. augusztus 9-én az éjszakai rendezvény megtartását. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 

 

KÉRDÉS, ÉSZREVÉTEL: 

 

Rózsás Imre: A vízelvezetést a Posta előtti parkolóban meg kellene oldani, mert ma is bokáig 

érő víz volt ott és ez rendszeres probléma. 
 

Halmi Béla: A vízelvezetést nem csak itt kell megoldani, hanem a Béci patak hídjánál is. 

Rendszeresen jönnek ki a közutasok karbantartani, de sohasem tudják úgy kijavítani, hogy 

elfolyjon a víz.  

 

Somogyi András: A legutóbbi rendkívüli testületi üléseinken többször volt téma az ÉKKÖV 

Kft-vel kapcsolatos könyvvizsgálat. Ez hol tart? Arról volt szó, hogy június 20-a 

magasságában meglesz. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Azt mondtuk, hogy a 2013. évi beszámoló kézhezvételétől 

számított 60 napon belül kell neki teljesíteni, így szól a szerződés. Előbb is tud teljesíteni, 

mert az előző négy évet már leellenőrizte. Két héttel ezelőtt még nem kapta meg a 2013. évi 

beszámolót, illetve az ahhoz szükséges anyagokat a könyvvizsgáló, az ÉKKÖV Kft. nem adta 

oda. Addig ő nem tudja leauditálni azt a részt, amíg nem kapja meg. 

 

Somogyi András: A kérdésem teljesen aktuális volt, akkor valami lépést kell tenni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A fő probléma az, hogy nem kapta meg az anyagot. Neki nem csak a 

beszámoló kell, hanem a szerződések, a jelenléti ívek, stb. 

 

Rózsás Imre: Miért nem kapta meg? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Mert az ÉKKÖV Kft. nem adta oda. 

 

Rózsás Imre: Akár meg is szabotálhatja a vizsgálatot. 

 

Halmi Béla: Van-e még további kérdés? Nincs. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 

18,40 órakor bezárom.    

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

 

         

       Halmi Béla                            Dr. Keresztesi Tímea 

      polgármester                              jegyző 
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