
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. március 4-én 14,00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Dömők József, Farkas Szilárd, Somogyi András és 

Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Rózsás Imre alpolgármester és Bedő Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

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

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

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

jelezzen 

 
Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

2./ Részvétel a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

     időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Egyebek 
 

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

 

 

1./ Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A műfüves pálya építésére már volt egy 

próbálkozásunk. Mintegy 8 millió forintos önerőt igényelt az a beruházás, de forráshiány 

miatt ezt elodáztuk. Most kaptunk egy lehetőséget, amit leírtunk az előterjesztésben. Ez nem 

minden alkalommal van így, hogy 30 % önerő helyett 10 % önerővel lehet pályázni. A 

pályázat benyújtási határidejét előrehozták, felgyorsultak az események és ezért kellett 

sürgőséggel összehívni a rendkívüli testületi ülést. Mi igyekeztünk benyújtani a pályázatot, 

majd bizonyos kiegészítéseket hiánypótlásként be fognak tőlünk kérni. A pályázathoz kérem a 

Képviselő-testület hozzájárulását és támogatását. Az Andrássy Gyula Általános Iskola 

udvarában kerülne megvalósításra ez a műfüves pálya, mert ott látjuk célszerűnek. Két hely is 

ki van jelölve, de ezt majd a későbbiek során is ráérünk pontosítani, mivel a terület egy 

helyrajzi számon van és pontosan nem kellett megjelölni, hogy melyik sarokba fog kerülni. Ez 

a pályázat egy TAO építési programban van bent. A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség 
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felhívta a figyelmet, hogy erre pályázzunk. Semjénházán megépült már a műfüves pálya, 

Tótszerdahelyen fognak építeni és Letenyén is megépül. A pályák karbantartására közös 

karbantartó gép vásárlására kerülhet sor, mert erre gépparkot külön nem érdemes fenntartani.  

 

Farkas Szilárd: A pályát a Magyar Labdarúgó Szövetség építi meg és átadja használatba az 

Önkormányzatnak. Ki lesz a tulajdonos? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A Magyar Labdarúgó Szövetség. 

 

Halmi Béla: A Magyar Labdarúgó Szövetség, és az Önkormányzat fogja megkapni 

használatba, nem a Sportegyesület. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ingyenes használatba kapja meg az Önkormányzat.  

 

Farkas Szilárd: Hány évre? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Úgy emlékszem, hogy a tavalyelőtt ideküldött szerződés tervezetben 10 

év volt.  

 

Simonyai Imre: Ingyenes használatba adják az Önkormányzatnak.  

 

Dr. Szabó Ilona: A tulajdonából nem kerül ki? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A területet nem kapja meg tulajdonba. A felépítmény, a pálya 

tulajdonjoga a használat időtartamára a Magyar Labdarúgó Szövetségé lesz. Amikor lejár a 

kötelező fenntartási idő, akkor átadják az Önkormányzat tulajdonába.  

 

Farkas Szilárd: Kinek kell karbantartani? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nekünk kell karbantartani.  

 

Dr. Szabó Ilona: A műfüvesítés kerül 32 millió 500 ezer forintba? 

 

Halmi Béla: Nem, ők fogják kialakítani a pályát. Speciális altalajt fognak tenni, a kerítést, és a 

világítást tartalmazza.  

 

Dr. Szabó Ilona: Miért nem lehet a focipályán megépíteni? 

 

Halmi Béla: Nem merjük ott ezt megtenni, mert ott nincs állandó felügyelet, és hamar 

tönkrevágják.  

 

Dömők József: Ott nincs állandó felügyelet, és az iskolánál a diákok is használhatják. 

 

Somogyi András: Én is azon dilemmáztam, hogy korábban a sportpályára volt tervezve. 

Végül is az iskola udvara praktikusabb. Gondolom, hogy az aszfaltot nem akarjuk beborítani.  

 

Simonyai Imre: A gazdasági bejáratnál lenne a pálya, ahol régen a konyhakert volt.  

 

Somogyi András: Le lett porolva a sportcsarnok dokumentáció. Annak a helye is valahol itt 

lenne. Nem zavarja a kettő egymást? 
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Dr. Keresztesi Tímea: Nem. 

 

Simonyai Imre: Sőt kiegészítik egymást. 

 

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

 

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

 

 

7/2014. (III.4.) számú h a t á r o z a t : 

 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ a TAO pályaépítési 

programja keretében a Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatt a 1669/2 hrsz-ú ingatlanon 

műfüves kispályát kíván építtetni. A pálya bekerülési költsége 32.500.000 Ft, melyhez 

a szükséges (csökkentett 10% mértékű) 3.250.000,- Ft-os önerőt a 2014. évi 

költségvetése „önkormányzati vagyonnal gazdálkodás beruházási  kiadásai” sora 

terhére biztosítja. 

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a pályaépítésre vonatkozó pályázat 

benyújtása, és az azzal kapcsolatos szerződéskötése során Letenye Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében teljes jogkörrel eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

             Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

2./ Részvétel a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

     időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az elkövetkezendő időszakban új stratégiát kell 

készíteni minden egyes önkormányzatnak, minden egyes Leader csoportnak, és újra kell 

gondolni a Leadernek a térségét. Más megyébe átnyúló nem lehet. Jelenleg Zala megyében is 

vannak ilyen kapcsolódási pontok Vas megyében az Őrséggel, ez most megszűnik. Keresni 

kell azokat a formákat, amelyek a 20 ezer lélekszámot elérik. A mi térségünk, a Zala Zöld 

Szíve ezt a lélekszámot jóval meghaladta. Lenti szervezi önállóan a maga térségét. Ez azt 

jelenti, hogy tőlünk a Zala Zöld Szívéből több település is átcsatlakozott hozzájuk és a 

folyamat még nem állt le. A horvátságból a Mura Menti Szövetség tagjai is itt voltak nálunk, 

a legtávolabbi település Murakeresztúr volt. Murakeresztúr átlépett Nagykanizsához, ezért a 

mi lakosságszámunk is csökkent. Jelenleg 23 ezer lélekszám van a Zala Zöld Szívében, ahol 

Letenye a legnagyobb település. Ezt a határozati javaslatot március 5-ig, azaz holnapig el kell 

fogadni. A csatlakozási szándékot kell megjelölni, hogy mi maradunk továbbra a Zala Zöld 

Szíve Vidékfejlesztési Egyesület kötelékében, ez az alap kiindulási pont. Ezt kellene 

támogatni, újbóli szerveződést, más útkeresést nem tudunk. Mi azt gondoljuk, hogy Letenye 

központtal majd a jövőt illetően újjáalakulhat ez az egész vidékfejlesztés. Nem akarjuk, hogy 

Lenti és Letenye közös vidékfejlesztési egységbe kerüljön. Nagykanizsához sem akarunk 
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csatlakozni, önállóak akarunk megmaradni, és a kiindulási pont a járás területe. A járás 

területén 17 ezer a lakosságszám, de több település jelezte, hogy maradni kíván, ezért 

mondtam, hogy 23 ezren vagyunk. Nagykanizsa sem kíván bennünket bekebelezni, ők azt 

mondták, hogy legyünk mi önállóak. Egyedül Lenti volt, aki próbálkozott ezzel a dologgal. 

 

Somogyi András: A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesületben Lenti nincs benne? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nincs. 

 

Somogyi András: Kerekaszentkirálynál van a határ? 

 

Halmi Béla: Dobri járásilag nem Letenyéhez tartozik, de a Zala Zöld Szívében benne van. 

Páka, Gutorfölde, Tófej, Pusztamagyaród és Murakeresztúr is ide tartozott, ezek a 

legtávolabbi települések. A 20 ezer lélekszámnak meg kell lenni, ez az alap kiinduló pont és 

nem nyúlhat át megyehatárokon, járáson át, de megyén nem.  

 

Somogyi András: A Kerkaszentkirály és Dobri vonal marad itt? 

 

Halmi Béla: Igen. Tornyiszentmiklós és Tormafölde marad, Tófej is marad. Páka átlépett, 

átcsábították valamivel, és az előbb említett Murakeresztúr megy el. A műszaki osztályvezető 

úrral tegnap Budapesten voltam, mert az új integrált városfejlesztési stratégiáról volt elődadás. 

A kisvárosok hátrányban voltak a vidékfejlesztésben. Sikerült elérni, hogy a vidékfejlesztési 

pénzekből kapjunk, ezért létrehozták ezt a fejlesztési módot. 118 kisváros van ilyen 

helyzetben. Március 7-ig lehet csatlakozni ehhez a programhoz, és a többség csatlakozott is, 

mert ez teszi lehetővé a 2014-2020. közötti pályázatokat. Itt együtt kell majd működni a 

vállalkozókkal, a civil szervezetekkel és a térség valamennyi önkormányzatával. Amennyiben 

meg tudunk állapodni, hogy kinek milyen fejlesztési célkitűzései vannak, azt be kell építeni 

ebbe a stratégiába és a kisváros így tud együttműködni, így tud majd közösen pályázni. Ez 

nagyon fontos dolog. A Leaderben kevesebb lesz a lehetőség az elkövetkezendő időszakban, 

de együtt tudunk működni, kimondottan a támogatások ebbe az irányba fognak hatni. Most a 

kisvárosokat is kiemelik a hátrányos helyzetből, mi is tudunk majd fejlesztési pénzekhez jutni.  

 

Somogyi András: Inkább beleemelik. 

 

Halmi Béla: Igen, beleemelik. Letenyének meghatározónak kell lennie a térségben. Ez egy 

kicsit most más, de ez hozzá tartozik ahhoz, hogy tisztán lássunk. A Zala Zöld Szíve 

Egyesületben nagyon sok minden megtörtént, nagyon sok pályázatot meg tudtak valósítani. 

Az elkövetkező időszakban már komplexitásában kell az adott kisvárosok köré csoportosuló 

falvaknak is az irányvonalat követni. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, hogy 

maradjunk a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesületben, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

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

 

 

8/2014. (III.4.) számú h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

Letenye városa részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 

2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
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feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a 

HFS tervezési területének elismerésében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMVA 

társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014. (II. 6.) Közleménye 

3. számú mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

 

3./ Egyebek 

 

Somogyi András: Mit lehet tudni a Leader kilátós pályázatról? 

 

Halmi Béla: A pályázatot befogadták.  

 

Simonyai Imre: Befogadták a pályázatot, a hiánypótlásra felszólítottak, azt teljesítettük. 100 

millió forint van elkülönítve ezekre a pályázatokra. 25 vagy 26 pályázat ment be, amelynek 

nagy része 25 millió forintos pályázat. Jött ki egy állásfoglalás, hogy az érkezési sorrend a 

bírálat. Ez azért nem áll, mert postai úton kellett beadni a pályázatot és olyan nincs, hogy 

érkezési sorrend. Reméljük, hogy sikerül.  

 

Somogyi András: A boronapince pályázatát a múlt héten befogadták, megnézték, hogy milyen 

a terület. Erről jutott eszembe és ezért kérdeztem meg a kilátós pályázatot. Köszönöm. 

 

Dömők József: Lezajlott a városi jubileum. Gondolom, hogy ezt majd értékeljük a rendes 

ülésen. A március 15-i ünnepség a napján lesz. 

 

Halmi Béla: Alpolgármester úr fogja tartani a beszédet.  

 

Dömők József: Ma pedig várunk mindenkit a hagyományőrzés jegyében a kisze bábú 

égetésre, hogy minél előbb űzzük el a telet.  

 

Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 14,17 órakor bezárom.    

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 K.m.f. 

 

 

         

       Halmi Béla                            Dr. Keresztesi Tímea 

      polgármester                              jegyző 

 

 

 


