
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. március 13-án 16,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendes nyílt 

üléséről. 

 

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

József, Farkas Szilárd, Somogyi András és Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

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

Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Kustor Ferenc ÉKKÖV 

Kft. ügyvezető 

 

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

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület mind a 7 tagja az ülésen 

megjelent. Az írásban kiküldött napirendi pontokat megkapta mindenki. Dr. Szabó Ilona 

képviselő asszony tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén egy új napirendi pontot kért felvenni, 

egy lakásbérleti jogviszony felülvizsgálatát. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Dr. Szabó Ilona 

képviselő asszony indítványára 6. napirendként vegyük fel a „Lakásbérleti jogviszony 

felülvizsgálata” című napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezzen. (5 igen szavazat, 2 

tartózkodás) Kérem, aki a módosított napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 
Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Polgármesteri tájékoztató 

 

2./ Beszámoló a Termálfürdő és Kemping 2013. évi működéséről 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Beszámoló a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

4./ Óvodai feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

      

5./ Helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 

megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

6./ Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata 

     Előadó: Dr. Szabó Ilona képviselő 

 

7./ Önkormányzati bérlakás ügy  

     Előadó: Halmi Béla polgármester      

 

8./ Egyebek 

   

A Képviselő-testület a módosított napirenddel  7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
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1./ Polgármesteri tájékoztató 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt héten tartottuk városunk 25. jubileumi 

ünnepségét, hiszen 1989. március 1-jén kapta meg a városi rangot településünk. Méltó módon 

sikerült megemlékezni róla. Igyekeztünk méltó körülményeket teremteni a Művelődési Ház 

nagytermében és a táncteremben is. A földszinti vizesblokk felújítása az elmúlt évben 

megvalósult, az is más képet mutatott az idelátogatóknak. A rendezvény rendben lezajlott. 

Prominens emberek látogattak Letenyére, így Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke, 

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Rigó Csaba Zala megyei kormánymegbízott, Pintér 

László országgyűlési képviselő, Dr. Sifter Rózsa a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgatója, 

Szendrődi Gabriella a Letenyei Járási Hivatal vezetője, Egri Gyula tűzoltó alezredes úr, Dr. 

Molnár József rendőrkapitány úr és Farkas Károly plébános úr. Németh Károly esperes-

kanonok úr levélben üdvözölte a méltó eseményt. A rendezvényen jubileumi emlékplakettek 

átadására került sor. Nagyon nívós műsort adtak a helyiek. Mindenkinek megköszönöm az 

áldozatos munkáját, kezdve az előkészületektől az adott napi tevékenységig. Köszönöm, hogy 

hozzájárultak munkájukkal az esemény méltó megünnepléséhez.  

 

Az elmúlt héten Simonyai Imre műszaki osztályvezetővel a Belügyminisztériumban a kis és 

középvárosok integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozása nyitó konferencián vettünk 

részt, ahol a 2014. és 2020-as évek közötti kistelepülési, kisvárosi pályázatokról esett szó. A 

következő időszakra integrált településfejlesztési stratégiát kell kidolgozni valamennyi 

kisvárosnak és ehhez nyújtottak segítséget. Készült egy nagyon szerteágazó tematika, ennek 

van egy ütemezése, amely a Belügyminisztérium központosításában zajlik Magyarországon, 

mintegy 118 kistelepülés részvételével és erre kellett jelentkezni. Januárban kezdődött az 

előkészítés és 2015. áprilisában ér véget ez a program. Ebben minden kisvárosba, így Letenye 

településre is 80 napra szakértőt rendelnek ki. Ez év augusztusától 2015. januárjáig az ITS 

elkészítését meg kell tenni. Ez egy furcsa helyzet lesz. Ősszel választások is zajlanak az 

önkormányzatoknál, ezért a nyári időszakban fel kell készülni az ITS elkészítésére. Amikor ez 

megvalósul, akkor a Belügyminisztérium visszajelzése alapján, a majdani új képviselő-testület 

2015. április végéig véglegesíti és elfogadja a 2014-2020. ITS koncepcióját. Nagyon fontos 

dolog, ha feláll az új képviselő-testület és nem támogatja ezt az ügyet, és ez folyamatában 

van, akkor vissza kell fizetni ezt az uniós forrást. Amennyiben támogatja és döntés születik 

valamilyen szinten, akkor nem kell ezt visszafizetni. Ennyit szerettem volna a polgármesteri 

tájékoztatóban ismertetni. Kívánják-e kiegészíteni a tájékoztatót? Nem. Kérem, aki a 

polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 

 

 

2./ Beszámoló a Termálfürdő és Kemping 2013. évi működéséről 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az anyagot. Az 

asztalon lévő anyagnak a beterjesztését már korábban meg kellett volna tenni. A Pénzügyi 

Osztály és a Műszaki Osztály visszaellenőrizte a nagy terjedelmű anyagot és az ÉKKÖV   

Kft-vel közösen megállapodtak abban, hogy az itt lévő anyag kerül a Képviselő-testület elé. 

Ebben találtunk számszaki hibát az elmúlt időszakban, a javított változat került most 
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kiosztásra. Én úgy gondolom, hogy a Letenyei Termálfürdő és Kemping - mint bármely más 

hasonló nagyságú létesítmény - nagyon erős odafigyeléssel, némi szerencsével, jó 

marketinggel és jó idővel pozitívan zárhat. Az elmúlt időszakban mindent megpróbáltunk, és 

a működés nulla felé tendál. Ez az új anyag azt tartalmazza, hogy 413.161.- Ft pozitívummal 

zárta az évet a Termálfürdő és Kemping. Ezt csak úgy tudta megtenni az üzemeltető ÉKKÖV 

Kft., hogy a tavalyi évben az Önkormányzat 2 millió forinttal támogatta. A 2 millió forintból 

ez a pozitívum jött ki, gyakorlatilag mintegy 1,5 millió a veszteség. Ezt a 413.161.- Ft-ot fel 

kell használni a továbbiakban a strand működtetésére, és el kell vele számolni a 2014-es 

évben az Önkormányzat felé. Két táblázatot kaptunk. Az egyikben júniusban szerepelt az 

úszásoktatásban bruttó 90.000 Ft-os összeg. Az ÉKKÖV Kft. igazgatója a Gazdasági 

Bizottság ülésére behozta a teljes áttekintést és ott azt láttuk, hogy az úszásoktatás bevétele 

nettóban 177.000.- Ft, amely bruttóban 225.000.- Ft körül van. Az eltéréseket össze tudtuk 

fésülni. A 2 millió forint, amit az Önkormányzat a strand indulásához biztosított kellett ahhoz, 

hogy ez az eredmény megszülessen. Nekünk még mindig veszteséget termel a strand. Volt 

még egy vitatott kérdés, hogy mi a Termálfürdő és Kempinget 300.000.- Ft bérleti díj fejében 

adtuk ki. Ezt is az idei évben kell, hogy szerepeltesse elszámolásában az ÉKKÖV Kft., illetve 

a teljesítést meg kell tenni, mert ez nem történt meg. Ez volt az az ominózus probléma, ami a 

Gazdasági Bizottság ülésén derült ki számunkra. El kell mondani, hogy határozatlan 

időtartamra szerződésünk van az üzemeltetésre az ÉKKÖV Kft-vel. A vízjogi engedélyek 

lejártak a tavalyi év végén, amelyet előzetesen már az ÉKKÖV Kft. megkért, és lehet látni az 

anyagban, hogy mennyibe kerültek. 220 ezer forint körüli összeg volt a vízjogi engedélyek 

elkészítése. Rendelkezünk azokkal az engedélyekkel, amelyekkel a strand el tud indulni. 

Vannak ebben pozitív előrelépések, megtakarítások is. Én nem győzöm hangsúlyozni, mert 

arról mindig megfeledkezünk, hogy az Önkormányzatunk is segíti a fürdő működését, hiszen 

bizonyos feladatokat a közmunkásokkal látunk el, ezzel a hatalmas bérköltségeket le tudjuk 

faragni. Ezzel is hozzájárultunk a Termálfürdő és Kemping üzemeltetéséhez és szeretnénk a 

jövőben is ugyanezeket megtenni. Összességében azt gondolom, ha még hatékonyabb az 

odafigyelés, akkor közelítünk ahhoz, hogy csökkentsük a kiadásokat. Ezt csak közösen tudjuk 

elérni az ÉKKÖV Kft-vel. Az új 3. pontos határozati javaslatot kell, hogy elfogadjuk az 

eredeti 4. pontos határozati javaslattal szemben. Az 1. pontban a 2013. évi javított beszámoló 

kerül elfogadásra. A 2. pontba bekerült a 413.161.- Ft eredmény, amit 2014-ben az 

üzemeltetésnél el kell számolni. A 3. pontban a 2 millió forint előleget biztosítjuk a 

Termálfürdő és Kemping elindításához, amelyet egyrészt a munkaerő bérére, másrészt 

anyagköltségekre kell fordítani. A tél, illetve a nem működtetés után karbantartás szükséges, 

és ezt időben el kell kezdenünk a korábbi nyitás miatt. Az úszásoktatás az 5. osztályosok 

számára kötelező és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás szerint 

a helyi iskolák 5. osztályosai két uszodát vesznek igénybe, az egyik a letenyei, a másik a 

bázakerettyei termálfürdő. Korábban, legalább május közepén kell nyitnunk a 

gyermekmedencét az úszásoktatáshoz, hiszen június 15-ig - az időjárást is figyelembe véve - 

meg kell, hogy oldódjon az 5. osztályosok úszásoktatása. Az üzleti terv pedig a következő 

hónap feladata lesz, de előtte már egyeztetni kell közösen az ÉKKÖV Kft igazgatójával.  

 

Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta és viták voltak a napirendi pont 

kapcsán. Többek között ellentmondásként vetettem fel, hogy a 2013-as évről szól a 

Termálfürdő és Kemping működéséről szóló beszámoló, ugyanakkor a 2014-es évről is 

beszéltünk. Álláspontom szerint a logika és a jogszabályok megkövetelik, hogy 

különválasszuk, ezért a Gazdasági Bizottság azt a javaslatot tette, hogy zárjuk le a 2013-as 

évet, majd azt követően tárgyaljunk arról, hogy mi történik 2014-ben. Itt az előterjesztésben 

újra egy határozati javaslat van, holott a bizottsági ülésen különválasztásra került. Nem értem 

ezt, mert ez számvitelileg sem helyes és korrekt. Én változatlanul fenntartom azt a két 
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határozati javaslatot, amit a Gazdasági Bizottság ülésén két pontban fogalmaztunk meg. 

Lezártuk a 2013-as évet, mivel polgármester úr előterjesztette, hogy sürget bennünket az idő, 

mert az úszásoktatás május 15-én megkezdődik. A második határozati javaslatban került 

megfogalmazásra, hogy 2 millió forint előleg jár, tehát 2 millió forinttal támogatjuk a szezon 

beindítását. Én változatlanul ezt tudom elfogadni, így nem tudom elfogadni. Ha valamint 

lezárunk, össze-vissza nem lehet fogalmazni. Számvitelileg is el kell különíteni a két 

helyzetet. Többen felszólaltak, hogy sikeres ez a működés annak ellenére, hogy többen 

bedolgoznak. Nyilvánvaló, hogy együtt kell működni mindenben, így megjelenik a 

munkanélküliek munkája is a strandon. Elhangzott, hogy azon kellene gondolkodni, hogy 

hogyan lehetne meghosszabbítani a szezont előszezonnal, vagy utószezonnal. A kemping 

részt bővíteni kellene, hogy jobban lehessen kihasználni. Igazgató úr is elmondta, hogy a 

legnagyobb összeget a vegyszerköltség és a fürdővezető bére jelentette. Ez nyilván ebben az 

évben is így fog megjelenni. Sikeres éve volt a Termálfürdő és Kempingnek. A határozati 

javaslatot két részben fogalmaztuk meg. A 2013. évi beszámoló elfogadását javasoltuk a 

Képviselő-testületnek, majd ezt követően a 2014-es évre való felkészülésre 2 millió forint 

előleg biztosítását, illetve az ezzel kapcsolatos pénzügyi intézkedések megtételét. Ez volt a 

javaslat, és ezt terjesztem a Képviselő-testület elé, ez volt a Gazdasági Bizottság álláspontja. 

 

Dömők József: A Kustor úr előtti időszakban nem találkoztam én 2006-ig visszamenőleg 

beszámolóval a strand üzemeltetését illetően. Minden beszámoló vitára ad okot, vannak 

pontjai, amin lehet vitatkozni és kell is vitatkozni, pontosítani. Úgy vélem, hogy logikájában, 

áttekinthetőségében ez az anyag tiszta képet ad arról, hogyan is működik a letenyei 

Termálfürdő és Kemping. Ez a dicséret szava. Fontos tény és itt elhangzott, hogy kvázi 

nyereséget produkált a Termálfürdő és Kemping, de ha levesszük a 2 millió forintos 

önkormányzati támogatást, akkor is kb. mínusz 1,5 millió forint. Ilyen kevés ráköltés az egy 

évtizedes fennállása alatt nem volt erre az objektumra az Önkormányzat részéről. Voltak 10 

millió forintnyi összegek, aztán 9 millió forint, 5 millió forint. Onnét szépen jövünk lefelé a 

nullszaldó felé közelítve. Ez is pozitív tendenciákat mutat. Itt a számszaki adatokban érdemes 

elmélyülni, elmerülni. Sok következtetésre és olyan konzekvenciák levonására adnak okot a 

számszaki adatok, amiből a jövőre vonatkozóan tovább tudunk lépni és fejleszteni. Ezeket az 

elfogadott költségvetésünkben már bizonyos fokig meg is fogalmaztuk. Én elfogadásra 

javaslom. Az, hogy az 1. pontban lezárjuk a 2013-as évet, hát zárjuk le, a 2. és 3. pontot 

logikailag a lezárás után tekintsük a szerves folytatásnak.  

 

Rózsás Imre: Én azt hiszem, hogy ez a veszteség minimális ahhoz képest, ami a korábbi 

években volt. Ha jól emlékszem a legmagasabb negatívum 17 millió forint volt, ilyen is volt 

bizonyos időszakokban. Nem tudjuk, hogy ebben a mínusz 1,5 millió forintban milyen 

szerepet játszik a közmunkások tevékenysége. Én azt gondolom, hogy az is érdekes számítás 

lett volna, hogy azon tevékenység nélkül mennyire jött volna ki a működtetés. Így tudtunk 

volna egy teljesebb képet kapni a ténykedésről. A bevétel növekedése a jegyárak 

növekedésének köszönhető. Szerintem nem volt nagyobb bevétel emelkedés, mint amennyivel 

a jegyárak és a bérlet árak növekedtek. Érdemes lesz megvizsgálni, hogy milyen 

lehetőségeink vannak ebben a tekintetben, mert szerintem a fürdőt csak a fürdőzők tarthatják 

el és az önkormányzati szerepvállalásnak mindig kevesebbnek kell lennie. Én nem mondom, 

hogy nem kell, mert ez egy olyan közfeladat, ami nagyon fontos a település egésze 

szempontjából. Az úszásoktatással kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést a polgármester 

úrnak. Említette, hogy tárgyalt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Gondolom a 

működési időszak meghosszabbítása a településre nézve elég sok kiadást jelent. Milyen KLIK 

hozzájárulással lehet majd ezt a plusz költséget csökkenteni? Mennyivel tud vagy akar-e a 

KLIK ehhez hozzájárulni? Felülről kaptuk meg ezt feladatként és úgy gondolom, hogy helyes 
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lenne hozzá pénzeszközöket is rendelni. Azt tudjuk, hogy a KLIK dolgoztatni szeret, fizetni 

annál kevésbé.  

 

Halmi Béla: A válaszom az, hogy a KLIK bennünket még nem keresett meg, az 

intézményeket kereste meg. Az intézményektől tudom, hogy ilyen elképzelés van az 5. 

osztályosok számára. Úgy döntöttek ők, hogy nem kívánnak bemenni a nagykanizsai 

uszodába, hiszen a nagykanizsai uszodának a kapacitása véges, ott is rengeteg gyermek van a 

környéken. Ezért döntöttek úgy, hogy május közepétől mindkét strandot igénybe fogják 

venni. Természetesen majd tárgyalunk, várom a megkeresést, hogy egyáltalán hogyan 

gondolják. 

 

Rózsás Imre: Nekünk itt költségeink keletkeznek a fürdő üzemeltetéssel kapcsolatban. Én úgy 

gondolom, hogy a plusz költséget az úszásoktatással kapcsolatban a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnak vállalnia kell. Az nagyon helyes döntés, hogy nem járnak be 

Nagykanizsára, mert ezzel az utazási költségeket megtakarítjuk.  

 

Halmi Béla: Meglátjuk, ha ingyen kívánják igénybe venni, akkor nem járulunk hozzá. Ennek 

a kismedencének a napi üzemeltetését ki kell kalkulálni, ki kell számolni, és akkor tudjuk 

megmondani, hogy ez mennyibe kerül.  

 

Bedő Ildikó: Az 5. osztályosoknak ez egy kötelező feladat, és ha kötelező feladat, azt 

anyagilag is támogatják. Az úszásoktatás tudomásom szerint bent van a költségvetésben és a 

KLIK azzal a helyi strandokat támogatja, a helyi települést támogatja, hogy nem viszi el 

máshova. Ezen kár morfondírozni, le kell ülni és meg kell beszélni. 

 

Somogyi András: Ha az időjárás nem teszi lehetővé az úszást, és a Termálfürdő nyitva van, 

így kellene egyezkedni a kompenzációról. Ha a Termálfürdőt kinyitjuk, akkor gondolom a 

kedves vendég is bemehet, nem csak az iskola. Érdekes ez a kérdés. 

 

Halmi Béla: Erről most nem nyitunk viták, még odébb vagyunk. Ez majd az üzleti terv alapját 

fogja képezni. 

 

Bedő Ildikó: Lehet, hogy nem is felelne meg az iskolai úszásoktatás paramétereinek a letenyei 

strand, ha nagyon szabályosan megnéznék. 

 

Halmi Béla: Úgy látom, hogy több kérdés nincs. Én azt gondolom, hogy a határozati 

javaslatban a három pontos felsorolás nem mond ellent az anyagnak, hiszen teljesen 

elkülönül. Az 1. pontban azonnali intézkedést kell tenni, míg a 2. és 3. pontban március 31., 

illetve november 30. a határidő a 2014-es évre. Kérem, aki a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

 

9/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ÉKKÖV Kft. 

Termálfürdő és Kemping 2013. évi üzemeltetéséről szóló javított elszámolást 

elfogadja. 
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2. A Termálfürdő és Kemping 2013. évi gazdálkodásának 413.161.- Ft-os 

eredményét az ÉKKÖV Kft. köteles a fürdő üzemeltetésére felhasználni, 

melyről a 2014. évi üzemeltetési beszámolójában elszámol. 

 

3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Termálfürdő 

és Kemping 2014. évi szezonnyitásának megkezdéséhez az ÉKKÖV Kft-nek 

2.000.000.- Ft előleget biztosít. A felek között létrejött üzemeltetési szerződés 

5.5. pontja alapján a fenti összeg az év végén esetlegesen megállapított 

kompenzációba beszámításra kerül. Ezen összegen felül az esetleges további 

veszteség kompenzálására a Képviselő-testület nem köteles, de pénzügyi 

lehetőségeihez mérten nem zárkózik el annak megtérítésétől. Az előleggel a 

Kft. a 2014. november 30-ig esedékes pénzügyi beszámolóban köteles 

elszámolni. 

 

Határidő:  1. pont tekintetében -  azonnal 

  2-3. pont tekintetében  

- előleg biztosítására: 2014. március 31. 

                             - előleg és üzemeltetés elszámolására: 2014. november 30. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

3./ Beszámoló a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt képviselő-testület! Komoly anyagot tartunk a kezünkben. A tavalyi 

évben a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban, a kastély épületében többször szűknek 

bizonyult az igénybe vehető helyiségek száma. Ezt a jövőben át kell majd gondolnunk, hogy 

hogyan tudunk több helyiséget megnyitni az érdeklődőknek. Az elmúlt időszakban nagyon 

sok segítő pályázat, szponzori pénz került be, illetve szaladt át a Fáklya Művelődési Ház és 

Könyvtár költségvetésén, ami üdvös. Nagyon sok olyan tevékenységet folytatott az 

intézmény, ami a környező intézményeket, iskolákat is érintette. A letenyei gyermekek közül 

48 fő ingyen táborozáson vehetett részt, és helyet adtak a művészeti csoportoknak. Szeretném, 

ha megjelenne több helyütt is a néptáncnak az erősítése, az összes többi rendben van. Ha az 

sikeres lesz, akkor teljes lesz a paletta. Nagyon sok egyesület is helyet kapott ott, az elmúlt év 

végétől közmunkaprogramos oktatások is folynak ott. Bizonyos renoválások történtek az 

épületben, de ez nem elégséges. A könyvtárban is nagyon sok rendezvény zajlott le, rengeteg 

olyan olvasóval találkozni, aki érdeklődik a könyvtárban fellelhető iratok iránt. Változás volt 

a mozgókönyvtár életében. A 2012-es évben a kistérségnél voltak a mozgókönyvtári 

feladatok, 2013-tól megyei hatáskörbe kerültek. A források nem változtak, továbbra is ellátják 

a 26 településen ezt a szolgáltatást. Aki az anyagot áttekintette, megelégedettséggel 

állapíthatja meg, hogy ezzel a kis létszámmal, amely a két intézményben rendelkezésre áll, 

megtették, amit kell. Én kifogásolom az épület belső részének a rendezetlenségét, de majd 

igyekszünk Önkormányzatunk segítségével rendet rakni a 2014-es évben. Amikor a jubileumi 

beszédemet tartottam, célzásokat tettem az ide érkező emberek számára, hogy ez az épület 

együttes sok mindent kibírt a történelem során, és sok mindent látott, de várja a segítséget, a 

konkrét felújítást. Nagyon sok pályázatot beadott már az Önkormányzat a kastély felújítására. 
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Az elkövetkezendő időszakban lehet, hogy a horvát-magyar IPA programban meg tudjuk 

valósítani. Ez lenne a véleményem. A nagyobb rendezvények, amelyeket rendszeresen az 

FMHK vezényel le a Mura Menti Napok, a Hídi Vásár és a Hóvirág Fesztivál. Itt szeretném 

tájékoztatni a Tisztelt Nézőket, hogy az idén a Hóvirág Fesztivál elmarad, hiszen a nagy 

városi jubileumi rendezvényre fordítottuk azt a forrást, amit egyébként évente a Hóvirág 

Fesztivál megrendezésére szoktunk fordítani. Úgy tudom, hogy a május 1-jei rendezvény 

megtartásra fog kerülni. A kastély környezetét, a parkot helyi védettség alá helyeztük, annak a 

felújítása az elkövetkezendő időszakoknak lesz a feladata. Összességében a beszámolót jónak 

tartom, javaslom elfogadásra. 

 

Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén a rangidős tag vezetésével került 

megtárgyalásra ez a napirend. Polgármester úr azokat a vélekedéseket mondta el, amelyek a 

bizottsági ülésén megfogalmazódtak. Az én véleményem bent van az anyagban.  A Humán és 

Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Szóba került az épület leterheltsége, 

ez a legégetőbb probléma. Aki rendszeresen bejár az épületbe, az tapasztalhatja, hogy a 

legnagyobb problémát az jelenti, hogy esténként már nincs szabad helyünk, hogy még egy 

csoport el tudjon férni. Ősztől, a képzés beindításával teljes a kihasználtság délelőttönként is, 

és délutánonként is. Megoldásra vár a Teleház kérdése. Semmi probléma nincs vele, de most 

már 2-3 éve arról van szó, hogy intézményünknek kellene átvenni. Ebben valamiféle döntés 

kell, hogy szülessen a közeljövőben, ez egységesen kell, hogy menjen a könyvtári rendszerrel. 

Ott van a géppark a könyvtárban és a Teleházban is. Olyan problémák merülnek fel, amelyet 

egy irányítás alatt lehetne orvosolni és megoldani. A könyvtárnál örvendetes számunkra, hogy 

Letenye lakosságának továbbra is 1/3-ad része beiratkozott könyvtári olvasó, és ez nem csak 

statisztikai adat, hanem tényleg használják a könyvtárat. A felnőtt lakosságnál is, és a 14 év 

alattiaknál is nőtt a beiratkozott olvasók száma. A modernizált internet világban is szükség 

van a könyvtárra, nem csak az internet használatra. Feladat, javítanivaló van bőven. Úgy 

gondolom, hogy jó úton járunk a kollektívával ezeknek a megvalósításával.  

 

Halmi Béla: Nagyon sürgős beavatkozást igényel a villámhárítónak az elkészítése, másrészt 

az elektromos rendszernek a sürgős megjavítása.  

 

Farkas Szilárd: A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén egyéb elfoglaltság miatt nem tudtam 

részt venni, azonban a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolóját 

átolvastam. Külön örülök, hogy az intézmény befogadta az idegen nyelvű kompetenciák 

fejlesztésére irányuló országos Európai Uniós pályázati programnak a helyszíni 

megvalósítását. Ennek keretében három német nyelvű és kettő angol nyelvű képzés valósult 

meg a településen, legtöbb esetben a helyiek bevonásával. Ebből egy képzés haladó szinten 

történt német nyelvből. Dömők képviselő úr említette a Teleház kérdését, valóban fontos 

dolog ez. Úgy tudom, hogy a Teleház Szövetség már szétbomlani látszik, elképzelhető az is, 

hogy már megszűnt. Itt tisztázni kellene, hogy ki fogja majd fenntartani, vagy ki fogja a 

Teleházban lévő szolgáltatásokkal együtt az infrastruktúrát is átvenni és azt a jövőben 

üzemeltetni. Egy dolgot szeretnék még az anyaggal kapcsolatosan megemlíteni. A 

könyvtárban egy személy végzi a TÁMOP 2.1.2. projektben a mentori feladatokat. Valószínű, 

hogy ebben az évben az ő számítógépe a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár tulajdonába fog 

kerülni, ezzel egy asztali számítógéppel fog bővülni az intézménynek az infokommunikációs 

infrastruktúrája. Az anyag nagyon részletes, részleteiben elemez minden fontos pontot. Külön 

örülök annak is, hogy a tavalyi évben nagyon sok rendezvény színesítette városunkat. A saját 

nevemben nyilatkozva, én jó véleménnyel vagyok a beszámolóról és javaslom a      

Képviselő-testületnek elfogadásra.   
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Somogyi András: Egy gondolatkör, amely a Művelődési Ház leterheltségével függ össze, és 

az ezzel kapcsolatos technikai részekkel is.  Úgy gondolom, hogy azok a civil és egyéb 

szervezetek, amelyek a Művelődési Házba bejárnak és ott tevékenykednek, azok tényleg 

komolyan is veszik azt. A dicséret szava, hogy én személy szerint sem találkoztam soha 

olyannal, hogy a Művelődési Ház bármelyik dolgozója akár terem ügyben, akár más 

kérdésben kérésünket ne teljesítette volna. Mindig megtaláltuk a megoldást, és találtunk 

helyet a kisebb, vagy nagyobb rendezvényekre.  Lényeges, hogy a kistermek számát bővíteni 

kell, javítani kell a földszinten a könyvtár részt, hogy ne legyenek ilyen zsúfoltságok. 

Azoknak az embereknek, akik ott tevékenykednek, tudomásul kell venni, hogy tisztességgel 

kell a dolgokhoz hozzáállni, hogy mindenki valamilyen formában megkapja a lehetőséget. Az 

ő munkájuk elősegítésére szükségesek technikai eszközök. Előfordult, hogy hirtelen nem 

találtunk szemétlapátot, vagy vödröt. Ezek a feltételek is legyenek meg, amikor fejlesztünk 

meg kell oldani ezt is valamilyen formában. Ezek a részek nagyon fontosak, ezeknek 

működnie kell, attól függetlenül, hogy az épület állaga olyan amilyen. Ezzel foglalkozni kell, 

mert mi vagyunk a tulajdonosok.  

 

Farkas Szilárd: Dömők képviselő úrhoz lenne egy kérdésem.  Szó volt korábban a fiatal 

generációk, fiatal ifjoncok helyben lévő kulturális klubszerű szórakozásáról.  Ezzel 

kapcsolatosan történt-e előrelépés? Mi az álláspontja az intézményvezető úrnak? 

 

Dömők József: A kulturális közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek foglalkoztatása erre 

is irányult. Nem véletlenül került oda felvételre az a két ember, aki ott van. Az egyik feladatba 

kapta már, ha lezárul a kompetencia képzés, akkor abban a teremben lesz kialakítva az a 

klubhelyiség, ahol a fiatalok a délutáni időszakot eltölthetik.  

 

Dr. Szabó Ilona: A kultúra minden társadalomban építő szerepet játszik. Továbbfejleszti a 

társadalmat, szélesíti a közreműködést, a benne való részvételt, az együttműködést. Ezt a 

szerepet tölti be a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár is. Nagyon színesek a könyvtári 

programok, szép kulturális események zajlanak. A sok dicséret mellett legyen kritika is, hogy 

nagyon szűk körű a megjelenés a könyvtárban.  Lehet máshol is tapasztalni, hogy mindig az a 

réteg jár oda a műsorokra. Valahogy ebben kellene nyitni, olyan embereket is meg kellene 

szólítani, akik nem veszik ezt a szolgáltatást igénybe. Lentiben is dicsértek a Dömők úrékat,  

hogy jól végzik a munkát. Szeretek elmenni a könyvtári programokra, és amikor tudok 

elmegyek. Nagyon szűk körben vesznek részt ott az emberek. El tudnám képzelni, hogy 

klubok működésével, civil szerveződéssel szélesíteni kellene a palettát. Olyan programok 

kellenének, mint más falvakban, hogy nyugdíjas találkozót szervezünk, vagy elszármazottak 

találkozóját. Meg kell megszólítani azokat a rétegeket, akik eddig nem jöttek a programokra. 

Az a lényeg, hogy minél többen bejöjjenek. Jók a programok, de eléggé szűkkörűen 

látogatják. Én azokról a programokról beszélek, amelyek a könyvtárban vannak meghirdetve.  

 

Dömők József: Sok esetben igaza van képviselőtársamnak. Pont azokon a rendezvényeken 

volt, amely kevésbé vonzotta a látogatókat. Legutóbbi rendezvényeinken, a szilveszteri 

találkozáson, a Magyar Kultúra Napján, a Nőnapi köszöntő műsoron sokan megjelentek. 

Arról beszéltünk, hogy bővíteni kellene, mert kinőttük a helyet ezekben az esetekben.  Abban 

igaza van a képviselő asszonynak, hogy nem csak a nyugdíjasokra kell fókuszálni, hanem az 

aktív korosztályokra is. Egyértelműen igyekszünk erre is törekedni a közeljövőben. Az 

elszármazottak találkozója jó, hogy említésre került. Mi már tavaly szerettük volna 

megindítani. Most tudatosult bennem, hogy arra a személyre, akivel megbeszéltük az indító 

programot, nem tudunk tovább várni. A Tizedes doktor lett volna, de annyira elfoglalt. Meg 
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volt beszélve, hogy egy ragyogó indítással vele kezdenénk, erre felfűzve a többi Letenyéről 

elszármazottat.  

 

Halmi Béla: Dömők úr nyitott ajtókat dönget a Teleház tekintetében. Le kell ülni a Muravidék 

Jövőért Alapítvány Kuratóriumával, és át tudjuk adni működtetésre a Teleházat. Képviselő 

úrtól pedig azt kérem, ha a jól működő kistolmácsi Teleházat nem bírják fenntartani, akkor 

Letenyén el tudunk képzelni egy nagyobbat. Én a helytörténeti kiállítást nem a kastély 

épületben képzelem el. Azt át kellene telepíteni egy másik épületbe és felszabadul a 

földszinten egy nagy terem. Ha a volt gondnoki lakás kibővülne a könyvtár felé, akkor ott egy 

táncteremnyi nagyságú hely jönne létre és megoldódna a Művelődési Ház 

befogadóképességének a gondja is és raktára is lenne az épületnek. Véleményem szerint ebbe 

az irányba kell menni, ha a pályázatot be akarjuk nyújtani. 

 

Rózsás Imre: Részben okafogyottá vált az én mondandóm, mert polgármester úr a műszaki, 

tárgyi feltételek között elmondta az észrevételeit. Én ugyanezt a két dolgot jelöltem meg.  Az 

elektromos hálózatnak a rendbetétele valószínű, hogy csak pályázati úton történhet, de a 

villámhárító fontos lenne, mert az másképp is megoldható, viszont a hiánya hatalmas bírságot 

von maga után. Ez lenne az első feladat. Én csoportosítanám, hogy pozitívumok és 

negatívumok. Először a negatívumokat mondtam, ez volt az egyik. A másik a rendhagyó 

táborozási lehetőség Balatonmárián, amelyet majd a pozitívumok között is fogok említeni.  

Valóban jó körülmények között voltak a gyerekek, nagyszerű szervezők voltak, nagyszerű 

programok voltak. Hiányoltam azt, hogy ez két szakkörre korlátozódott, pedig a Művelődési 

Ház jócskán működtetett szakkört az iskolában. Voltak olyan szakkörvezetők, akik jogosan 

nehezményeztek, hogy a véleményük nem került meghallgatásra. Egy kicsit egyoldalú volt, 

nehéz így a gyerekeket motiválni. Maga az a tény, hogy kb. 30 millió forintot sikerült 

pályázati pénzekből, szponzori pénzekből összegyűjteni, ez már egy jelentős pozitív irányú 

dolog. Rengeteg intézménnyel van a Művelődési Háznak kapcsolata, és működtetni ezt a 

szerteágazó tevékenységet rengetek odafigyelést igényel. 120 programról írnak az anyagban, 

8 közoktatási intézménnyel van kapcsolatuk. Valóban azt mondhatom, hogy működnek itt 

olyan szakkörök, amelyek nem olyan látványosak, viszont a háttérmunka az nagyon fontos. 

Működött itt rendhagyó irodalomóra, versmondó szakkör és ezekből, és az egyéb más 

tevékenységekből a város kulturális élete meríthet. A program gazdagságáról annyit, ha valaki 

rendszeres látogatója akár a Művelődési Házban, akár a Könyvtárban rendezett 

foglalkozásoknak vagy előadásoknak, szinte minden héten talál magának olyat, amely 

számára valamilyen élményt nyújt.  Igaz, amit a képviselő asszony mondott, hogy ugyanaz a 

kör vesz részt a kulturális jellegű tevékenységeken, és valóban lehetnénk többen is. Hozzá 

kell tenni, hogy gyerekek is meg szoktak jelenni, de a mai világban sokkal nehezebb 

motiválni, mint korábban lehetett. Az elfoglaltság és a mai közbiztonság nem biztos, hogy 

lehetővé teszi, hogy 6 órakor egy gyerek megjelenjen ott bármilyen foglalkozásokon. 

Összességében pozitív a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről a kép, és én is 

javaslom elfogadásra. 

 

Halmi Béla: Nem szóltunk arról, hogy a Művelődési Ház önkéntes pont is olyan szempontból, 

hogy az iskolákban tanulóknak önkéntes munkát kell végezni. Több középiskolával kötött 

már az FMHK szerződést, ez egy fontos dolog.  

 

Dömők József: Alpolgármester úr észrevételeire szeretnék reagálni röviden. Örülök neki, 

hogy a villámhárító témája ilyen hangsúlyosan előkerült, én ezt 8-10 éve mondom és 

hangsúlyozom. Az új villámhárító terve elkészült és a vállalkozó arra tett ígéretet, hogy a téli 

időszakban nem, de most a tavasz közeledtével meg is fogja valósítani. A táborozások 
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kapcsán a pedagógus kollégák nehezményező véleményére szeretnék reflektálni. A pályázat 

beadásakor már eldőlt, hogy a tánchagyomány és a helytörténet témahetet fogadták be. Az 

igazgatónővel maximális odafigyeléssel eljárva úgy döntöttünk,  hogy ne csak az a két 

szakkör vegyen részt a programban. A néptánc mellé oda tudtuk vinni a mazsoretteket, és a 

helytörténeti táborosok között nagyon sok olyan diákot választott be az igazgató asszony, 

mint szakkörvezető, akik a különböző szakkörökben aktívan tevékenykedtek.  

 

Halmi Béla: Van mit tenni a Művelődési Ház területén, főleg a belső építészet, és a 

biztonságtechnika fontos. Tartalommal meg van töltve, de ez is elengedhetetlen. Kérem, aki a 

beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

10/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fáklya Művelődési Ház 

és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet 

szerint elfogadja. 

 

 

4./ Óvodai feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Feladat-ellátási szerződést kötöttünk az óvodára 

Kistolmács, Zajk és Murarátka településekkel abból a megfontolásból, hogy nem fogunk kérni 

a három településtől hozzájárulást. Ezeket rögzítettük is, felülvizsgáltuk a szerződést és úgy 

gondoljuk, hogy a jövőben sem fogunk kérni hozzájárulást. Nekünk érdekünk, hogy a három 

kistelepülés szorosan hozzánk tartozzék, a települést ezzel is tudjuk támogatni és a diákok ide 

fognak járni óvodába. Ezt tartalmazza a határozati javaslat, hogy 2014. évben sem kérünk 

hozzájárulást. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen.  
 

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

 

 

11/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai feladatok 

ellátására vonatkozó, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések önkormányzatai 

képviselő-testületeivel kötött feladat-ellátási szerződést a feladat-ellátásért 

fizetendő hozzájárulás tekintetében felülvizsgálta és a felülvizsgálat 

eredményeképpen 2014. évben sem kér hozzájárulást az óvodai feladatok 

ellátásáért Kistolmács, Murarátka és Zajk települések önkormányzataitól. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Kistolmács, 

Murarátka és Zajk községek polgármestereit értesítse. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

 

5./ Helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 

megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: A Helyi Választási Iroda vezetőjét, Dr. Keresztesi Tímea jegyző asszonyt kérem 

meg a napirendi pont előterjesztésére.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Köztársaság Elnöke az 

országgyűlési képviselők választását 2014. április 6-ra tűzte ki. A választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI. törvény alapján a választás kitűzését megelőző 20. napig meg kell 

választani a szavazatszámláló bizottságoknak a tagjait. A tagokra a Helyi Választási Iroda 

vezetője tesz javaslatot, és a Képviselő-testület választja meg őket, akik a megválasztás után a 

polgármester előtt tesznek fogadalmat, vagy esküt, ki hogyan nevezi. A szavazatszámláló 

bizottságokon túl a Helyi Választási Bizottságba is tagokat kell választani, haláleset és  

lemondások miatt. A jogszabály alapján a Helyi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló 

bizottságokba három tagot és két póttagot kell megválasztani. A Helyi Választási 

Bizottságban a póttagok sorrendjét is meg kell állapítani, ha bármelyik tag kiesik, akkor ebben 

a sorrendben lépnek be a póttagok. Elsősorban az eddigi tagokat kértük meg, hogy vállalják a 

szavazatszámláló bizottságokban a munkát. Sokan elfogadták, de többen lemondtak erről, 

sajnos elhalálozás és elköltözés is történt. A Területi Választási Iroda, ami a Zala Megyei 

Közgyűlés mellett működik tájékoztatott minket arról, hogy már az országgyűlési választások 

előtt meg kell választani a nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottságok 

tagjait is. Ez az anyag most került kiosztásra. Itt is ugyanezt az elvet követtük, hogy a 

meglévő személyeket kerestük meg először, és a póttagok választására is sor kell, hogy 

kerüljön. A nemzetiségi szavazatszámláló bizottság a jelenlegi választáson nem fog működni, 

majd csak a helyközi választáson fog működni októberben. A jogszabály alapján a  

Képviselő-testület módosító indítványt nem tehet a javaslatra, vagy egészben elfogadja, vagy 

elutasítja a javaslatot. Amennyiben elutasítja és 2013. március 17-ig nem kerül sor új 

választásra, akkor a Területi Választási Iroda a jegyző javaslatára megbízza a tagokat a 

jogszabályi rendelkezések alapján.  

 

Halmi Béla: Köszönöm az előterjesztést. 

 

Somogyi András: Ki a Helyi Választási Bizottság elnöke? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ő maga választja meg, miután a bizottságot megválasztja a   

Képviselő-testület. Összeülnek, és saját maguk közül választanak elnököt. 

 

Halmi Béla: A Horváthné Vlasics Zsuzsanna maradt a korábbi tagok közül a Helyi Választási 

Bizottságban, az összes többi tag változott összeférhetetlenség vagy lemondás miatt. 

 

Somogyi András: Hány szavazókör van Letenyén? 

 



 12 

Dr. Keresztesi Tímea: Öt szavazókör van. Közszemlére is volt téve, hogy minden szavazókör 

maradt, ahol eddig is volt. Egyrészt a megszokás miatt, másrészt a szavazókörök létszámával 

így tudtunk a kereteken belül maradni.  

 

Farkas Szilárd: A szavazatszámláló bizottságok tagjai között van egy olyan személy, aki a 

Képviselő-testület bizottságának külsős bizottsági tagja. Ez nem összeférhetetlen? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Önkormányzati képviselő és nemzetiségi képviselő nem lehet, 

illetve ezek közeli hozzátartozója, de külsős bizottsági tag lehet. 

 

Somogyi András: A Helyi Választási Bizottságba egy férfi embert el tudtam volna képzelni, 

hogy őszinte legyek.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem nagyon kapkodtak érte.  

 

Dr. Szabó Ilona: A Képviselő-testület nem tehet javaslatot? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Módosító javaslatot nem tehet.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel 

jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

12/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján Letenye Város 

Helyi Választási Bizottságába a megüresedett tagi és póttagi helyekre  

 

a) a Helyi Választási Bizottság tagjának 

Boáné Pintér Erzsébet 8868 Letenye, Szív u. 5. 

Soós Margit 8868 Letenye, Rákóczi u. 134. 

                         szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának 

1. Tóthné Molnár Enikő, 8868 Letenye Pozsonyi u. 60. 

2. Ferenczi Izabella Apollónia, 8868 Kárpáti u. 6. 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Letenye 

városában működő  

 

a) szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

 

Varga Péterné 8868 Letenye, Béke u. 6/B. 

Kertész István 8868 Letenye, Kárpáti u. 4.  

Piskor János 8868 Letenye, Fenyő u. 14. 
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Rodek Gyuláné 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 26.  

Csordás István Miklósné 8868 Letenye, Építők útja 12. 

Varga Ferencné 8868 Letenye, Béke u. 12. 

Néberné Bedi Márta 8868 Letenye, Építők útja 52. 

Hóbor Ferenc  8868 Letenye, Ady u. 29. 

Mikó Tiborné 8868 Letenye, Rákóczi u. 135. 

Somogyi Istvánné 8868 Letenye, Béc u. 15. 

Pusztai Zoltán Ferencné 8868 Letenye, Baross G. u. 15. 

Kuzma László 8868 Letenye, Béke u. 22. 

Király Ferenc 8868 Letenye, Akácfa u. 11. 

Dallos Tibor 8868 Letenye, Petőfi u. 42. 

Pusztai Ferenc 8868 Letenye, Petőfi u. 44. 

                  szám alatt lakosokat megválasztja, 

 

b) szavazatszámláló bizottságok póttagjainak 

 

Gyergyákné Hóbor Ildikó Zsuzsanna 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. 

u. 18. 

Németh Renáta 8868 Letenye, Béke u. 4/A. 

Németh János Istvánné 8868 Letenye, Arany J. u. 28. 

Vertarics Istvánné 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 45. 

Balassáné Fojtek Magdolna 8868 Letenye, Csallóköz u. 8. 

Somogyiné Mihovics Hedvig 8868 Letenye, Temesvári u. 8. 

Kovács Gyuláné 8868 Letenye, Kárpáti u. 27. 

Varga László 8868 Letenye, Ady u. 28. 

Csikfalvi István 8868 Letenye, Petőfi u. 46. 

Végh Lászlóné 8868 Letenye, Csallóköz u. 21. 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

 

3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése 

alapján, figyelemmel a Ve. 311. § és 312. §-aiban foglaltakra a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választására a nemzetiségi szavazókörben működő 

szavazatszámláló bizottság 

 

a) tagjának 

Mánfai Csabáné 8868 Letenye, Építők útja 20. 

Simonyai Imre Ferencné 8868 Letenye, Szent Imre h. u. 3. 

Vadász Lászlóné 8868 Letenye, Béke u. 16/B. 

            szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) póttagjának 

Böjti Flóra Anna 8868 Letenye, Kossuth L. u. 19. 

Soós Zsuzsanna 8868 Letenye, Barátság u. 3. 

szám alatti lakosokat megválasztja. 

  

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az eskütétel megszervezéséről 

gondoskodjon. 
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                 Határidő: azonnal 

                 Felelős:    Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Halmi Béla: Az ülés elején felvett napirendi pont, a lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata 

következik. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kívánjuk-e zárt ülés keretében 

tárgyalni a napirendet? Kérem, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

13/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakásbérleti jogviszony 

felülvizsgálata” című napirend tárgyalása során zárt ülést tart. 

 

 

6./ Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata 

     Előadó: Dr. Szabó Ilona képviselő 

 

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

 

 

7./ Önkormányzati bérlakás ügy  

     Előadó: Halmi Béla polgármester      

 

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

 

 

8./ Egyebek 

 

Halmi Béla: Az ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye következik. Kérdezem a Tisztelt     

Képviselő-testületet, hogy kívánjuk-e zárt ülés keretében tárgyalni a napirendet? Kérem, aki a 

zárt ülés tartásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

16/2014. (III.13.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „ÉKKÖV Kft. tagi 

kölcsön ügye” című napirend tárgyalása során zárt ülést tart. 

 

a./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye 

     Előadó:  Halmi Béla polgármester 

 

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

 

Dr. Szabó Ilona: Az elmúlt időszakban sajnálatos módon el kellett mennem az orvosi 

ügyeletre és ott megdöbbenés volt, hogy alapgyógyszerek nincsenek. Nincs egy 

fájdalomcsillapító, egy olyan vérnyomáscsökkentő, ami azonnali beavatkozást jelent. Elavult 

dolgok vannak. A személyzet is mondta, hogy borzalmas állapotok vannak itt. Az ügyeleti 

szolgálat rendkívül rossz állapotú, az ember azonnali megmentésére, a tűzoltószerű 

beavatkozásra nincsenek gyógyszerek. A házi patikában otthon némely embernek több 

gyógyszere van. Az Önkormányzatnak kötelessége a város lakosságának egészségügyi 

alapellátását megszervezni. Ezt nem lehet megengedni, ami ott van, ha sürgős beavatkozásra 

van szükség.  Keressük meg az ügyeleti szolgálatnak a vezetőjét, hogy a színvonalat 

változtassa meg. Minden orvos visszamondja az ügyeletet, rezidensek vannak ott, akik 

minimális gyakorlattal rendelkeznek. Szinte az asszisztens mondja meg, hogy mit kell tenni. 

Azonnali beavatkozást nem tudnak eszközölni, olyan szakembereket küldenek ide. Ne 

engedjük ezt meg! Járuljunk hozzá, akár a mi szociális alapunkból, vagy gyűjtsünk rá pénzt. 

Legyen normális vérnyomásmérő, legyenek olyan gyógyszerek, amelyek azonnali 

beavatkozáshoz szükségesek. Üres és hitvány a szekrény, primitív minden. A polgármester úr 

szólítsa fel az üzemeltetőt, hogy nem fogadjuk ezt el. Le kell ülni tárgyalni, hogy ezt a 

színvonalat nem fogadjuk el. Töltsük fel azt a szekrényt, hogy legyenek alapgyógyszerek. 

 

Farkas Szilárd: Folytatva a Dr. Szabó Ilona képviselő asszony által elmondottakat valóban 

katasztrofális a helyzet a sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatban. Többen kifogásoltak és 

jelezték, hogy a különböző berendezések nem megfelelően működnek. Az EKG berendezés is 

egy elavult eszköz, aminek véleményem szerint már nem ott kellene szolgálatot teljesítenie. 

Ezzel kapcsolatosan én írtam egy panaszlevelet a Realmed Kft. ügyvezetőjének. Ügyvezető úr 

nem volt hajlandó átvenni a levelemet, a levél visszajött. Én is kérem polgármester urat, hogy 

legyen szíves beavatkozni, illetve intézkedni. 

 

Dömők József: Megerősíteni tudom ezeket a dolgokat. Azért vannak olyan orvosok is, akik 

lelkiismeretesek, és nem az asszisztens mondja meg, hogy mit tegyen. Tudok olyat, aki 

megmentett itt életeket a tudásával. Az EKG négy évvel ezelőtt sem működött már. Azt 

hittem, hogy szereztek be újat.  

 

Dr. Szabó Ilona: Ha nincs pénz, akkor gyűjtsünk. 

 

Halmi Béla: Köszönöm a felvetést a képviselők részéről. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, 

illetve a Tisztelt Képviselő-testületet is, hogy a Realmed Kft. látja el ezt a szolgálatot a 

térségünkben és Lentiben is. Hasonló panaszok érkeztek felém is, ugyanakkor nem érkeztek a 

szakhatóságok felé észrevételek. A működés szempontjából a szakhatóság felé kell elsősorban 

leveleket megfogalmazni. Hozzám írásban nem érkezett semmilyen kérés, észrevétel. Az 

elmúlt időszakban a Letenye Térségi Társulás ülésén én ezt már felvetettem a polgármester 

kollégáim felé. Azt tudni kell, hogy minden település külön kötött szerződést a Realmed    

Kft-vel, tehát 27 szerződés van. Ezt úgy lehet megoldani, hogy mind a 27 önkormányzat, 

észrevételt tesz, és azt behozza a társulási ülésére. A társulási ülésén tudunk dönteni, 

megnézzük, hogy milyen forrás kell a működtetésére, milyen formában kell működtetni. 

Ebből a megfontolásból a Társulás nem szüntette meg, fenntartotta az Orvosi Ügyeleti 

Társulás költségvetési szervet, amelynek nullás bevallásai voltak az elmúlt időszakban, mert a 

Realmed Kft. működtette az orvosi ügyeletet. Ezt egyik napról a másikra nem lehet leporolni, 

mert a szabályok változtak. Kicsit hosszadalmas ez az idő, míg a Társulás át tudja venni az 

ügyelet működtetését. Én beszélgettem az ottani orvosokkal, azzal az orvossal is találkoztam, 
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akire nagyon sok panasz érkezett. Találkoztam azzal az orvossal is, aki lelkiismeretesen 

ellátja a betegeket, és ha kell személyesen be is viszi őket Nagykanizsára.  A tárgyalásokat 

elkezdtük. A Realmed Kft. is érzékelte a problémákat, mert az ügyeletet adó orvosokat 

összehívta és próbált bérösztönzőket adni. Ez nagy eredményt nem tudott hozni. Kényszerítő 

eszközök az önkormányzatok kezében nincsenek. Tudni kell, hogy a háziorvosi szolgálat 

magánpraxis. A magánpraxisban dolgozó orvost nem lehet arra kényszeríteni, hogy orvosi 

ügyeletet vállaljon és lásson el az adott településen, ezért a térségnek együtt kell 

gondolkodnia. A lehetőség, amit az előbb felvázoltam adott, át tudjuk venni az orvosi ügyelet 

működtetését a Társuláson keresztül, de ezt csak felelősségteljes döntéssel lehet megtenni.  Át 

kell tekinteni, hogy a Társulás hogyan veheti át a működtetést. Azt tudjuk mondani, hogy 

orvos jelentkezik arra, hogy a szakmai részét le tudja vezényelni. A szakmai részt úgy értem, 

hogy megfelelő orvosokat tudjon az ügyeletre biztosítani, a hátteret pedig a 27 települési 

önkormányzatának kell megtenni. Röviden ennyit szerettem volna tájékoztatásképpen 

elmondani.  

 

Rózsás Imre: Nekem ezzel kapcsolatban lenne véleményem, nehogy az egészségügynek azon 

dolgozói, akik lelkiismeretesen teszik a dolgukat, sértve érezzék magukat. Én rendszeresen 

járok vérvételre. Reggel 7,00 órakor kezdődik a rendelés, de én azt tapasztalom, ha 6,30 

órakor ott vagyok, akkor is leveszik a vért. Vannak, akik becsületesen végzik a dolgukat. 

Nyilván egyes esetekben van kivétel ez alól, konkrét személyeket is tudunk említeni. Az is 

biztos, hogy ez az egészségügyi rendszer a jelenlegi formájában nem jól működik. Nem 

vagyunk szakemberek, nem tudjuk megmondani, hogy hogyan kellene ezt ellátni. Az tény, 

hogy bizonyos erőforrások érkeznek és van törekvés arra, hogy javuljon az ellátás. Láthattuk a 

televízióban a Kanizsai Dorottya Kórház felújítás utáni átadási ünnepségét.  Ez anyagi kérdés, 

de az kellene, hogy a személyi feltételeket is tudják hozzá biztosítani. Nem elég az, ha 

gyönyörű a környezet, hanem az orvasainkat meg kellene fizetni, hogy visszajöjjenek. Én úgy 

hallottam, hogy Svédországban nem találnak már olyan kórházat, ahol magyar orvos ne 

dolgozna. Én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtenne azért, hogy az egészségét meg 

tudja őrizni. Mindannyian tapasztaltunk negatív jelenségeket is, de ezt is el kellett mondanom. 

Sokan törekszenek a jóra, és igyekeznek megoldani a problémákat. Örülnénk, ha minél 

kevesebb lenne a megoldatlan kérdés.  

 

Halmi Béla: Köszönöm alpolgármester úr felvetését, de nehogy félreértés essék a dologban. A 

vérvétel az alapszolgáltatás, illetve a járóbeteg ellátásnak a feladata, nem az orvosi ügyeleté.  

Az orvosi ügyeletről beszéltünk, az nem működik megfelelő módon. A járóbeteg 

szakellátásban is vannak problémák, de ez egy másik kérdéskör. A Kanizsai Dorottya Kórház 

sürgősségi részlegének átadására megfelelő felszereltséggel került sor. Az átadó ünnepségen 

elhangzott, hogy a rezidensek nagy számban érkeznek Nagykanizsára, mert látják, hogy 

milyen felszereltséggel, műszerezettséggel bír az intézmény. Van valamilyen elmozdulás, 

beszélhetnénk itt a letenyei egészségház kezdődő felújításáról is. Arra kell törekedni, hogy az 

orvosi ügyeletnél olyan orvost találjunk meg, aki letelepszik Letenyén, és innét tudja 

szervezni az ügyeleti ellátást. Ez fontos kérdés volt, egy fő napirendi pontot is megért volna. 

Az orvosi ügyelet kérdését a térségi polgármester társaimmal együtt, minél előbb meg kell 

oldani.  

 

Dr. Szabó Ilona: Egy levélben az ÁNTSZ-t tájékoztatni kellene.  
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Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 19,20 órakor bezárom.    

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

 

         

       Halmi Béla                            Dr. Keresztesi Tímea 

      polgármester                              jegyző 

 

 

 


