
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 16,00 órai kezdettel – 

a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

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

Szilárd, Somogyi András és Dr. Szabó Ilona képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Bedő Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki 

osztályvezető 

 

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

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

ülésen megjelent. Bedő Ildikó képviselő asszony jelezte távolmaradását. A rendkívüli testületi 

ülésre azért kerül sor, mert nagyon fontos dönteni a vis maior pályázat benyújtásáról, másrészt 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat határideje is itt van. 

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

jelezzen. 

 

Javasolt napirendi pontok:  

 

1./ „Letenye Városban egészségház kialakítása” műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt 

beszerzés jóváhagyása 

      Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

2./ Döntés vis maior pályázat benyújtásáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

3./ Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.3.-2014. pályázat keretében a „Letenyei Járás  

    településeinek együttműködése az esélyegyenlőség növelése érdekében” elnevezésű projekt  

    megvalósítására 

    Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi  

     pályázati fordulójához 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

5./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlása céljából támogatási igény benyújtása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

6./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak és póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

7./ Egyebek 
 

A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
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1./ „Letenye Városban egészségház kialakítása” műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt 

beszerzés jóváhagyása 

      Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Lassan már eljutunk odáig, hogy elindulhat a 

beruházás. Elég vontatottan mennek a dolgok, de most elérkeztünk a műszaki ellenőri 

feladatok ellátásra kiírt beszerzés jóváhagyásához. A dokumentációból látszik, hogy a 3 

meghívott közül – az egyik később nyújtotta be a pályázatát, azzal nem tudtunk számolni – a 

műszaki ellenőri feladatok ellátását a Kanizsaber Kft-re tudjuk bízni. A Kanizsaber Kft-vel 

már régóta kialakult kapcsolataink vannak. Kérem, hogy a támogatásunkat adjuk meg. Kérdés 

van-e? 

 

Dömők József: Itt minden a jogi procedúra szerint megy, az előírások szerint mennek a 

dolgok. Mikor tudnak elkezdődni az egészségház munkálatai, az egyes munkafázisok, ha 

minden a protokoll szerint megy? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A múlt héten eljutottunk abba a fázisba, hogy mondhatjuk azt, hogy 

van egy érvényes ajánlatunk, az erről való döntést szeretném a beszerzési testület elé vinni a 

pénteki napon, akkor tudnak eljönni a bonyolítók. Érvényes az ajánlata, megköthető vele a 

szerződés. A döntéstől számított 11 napig nem lehet szerződni, tekintettel arra, hogy volt egy 

másik ajánlat is, amely érvénytelen volt, mert nem teljesítette a hiánypótlást. Emiatt nem lehet 

rögtön szerződni.  

 

Rózsás Imre: Most péntek? Megint lesz ülés? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Beszerzési testületi ülés, amely a Gazdasági Bizottság elnökét, a 

Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, a polgármester urat és az alpolgármester urat érinti, 

illetve a műszaki, jogi közbeszerzési szakembereket. Ők budapestiek és segítettek nekünk 

lefolytatni a közbeszerzési eljárást. A pénteki időponttól számítva 11 napig nem lehet 

szerződést kötni. A vállalkozónak a szerződés megkötésére 30 nap áll a rendelkezésére. Ha jól 

emlékszem 6 hónap a kivitelezésre a támogatási szerződésben nyitva álló határidő. Neki a 

munkaterület átadásától számított 6 hónapja van, hogy ezt befejezze. Azt tudja mindenki, 

hogy működés közben fogják ezeket a munkákat végezni, és előreláthatólag először a 

tetőtérnek a beépítése fog megtörténni. A műszaki ütemtervet a megrendelővel együtt kell 

meghatározni. Van egy bővítéses rész, a tetőtér beépítése, hogy a lapostető beázását 

elkerüljük, illetve van benne egy nagyon komoly akadálymentesítés, liftet kell kiépíteni. Én 

azt gondolom, hogy jövő év közepére készül el, előbb nem nagyon.  

 

Rózsás Imre: Június? 

 

Simonyai Imre: Májusig kapunk maximum haladékot arra, hogy megvalósítsuk a beruházást. 

Ettől el lehet térni valószínűleg 1 vagy 2 hónappal is. Szeretnénk, ha október végén 

elkezdődhetne a beruházás. Ez attól függ, hogy megfellebbezik-e vagy sem. 10 napos 

moratórium van a kihirdetéstől számítva, a 11. napon lehet szerződést kötni és attól él a 

vállalási határidő. Hogy a kivitelező mikor áll neki, az egy másik kérdés.  
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Dr. Keresztesi Tímea: A munkaterület átadástól számítódik mindig a szerződésnek a 

határideje és arra a pályázatban is, illetve a kiírásban is 6 hónap szerepel. Ez egy nagyon 

komoly beruházás lesz.  

 

Rózsás Imre: Akkor június 1-je a várható időpont. 

 

Halmi Béla: Ez egy irány időtartam, ha bármi közbejön, akkor módosításra, hosszabbításra 

nagy indokolással lehetőség van. Az uniós pályázati beruházásoknak határideje van, minden 

egyes uniós beruházást 2015. december 31-ig be kell fejezni elszámolással együtt.  

 

Dr. Szabó Ilona: Meddig? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A 2013-ig tartó uniós ciklusból származó támogatási szerződésekkel 

2015. december 31-ig el kell számolni.  

 

Halmi Béla: Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

77/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Letenye, Kossuth u. 10.) 

a „Letenye Városban egészségház kialakítása” (Projekt azonosító: NYDOP-5.2.1/A-

12-2012-0002.) műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésére kiírt ajánlati felhívás 

nyerteseként a Kanizsaber Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. szám alatti ajánlattevőt 

hirdeti ki az ajánlata szerint, bruttó 3.746.500,- Ft vállalási árral. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Halmi Béla polgármester 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

            Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

       Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

  

 

2./ Döntés vis maior pályázat benyújtásáról 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Halmi Béla: Mindnyájan ismerjük a helyzetet. Önkormányzatunk az észlelt időponttól 7 

napon belül beadta a szükséges dokumentációkat. A Katasztrófavédelem és a Kormányhivatal 

helyszíni ellenőrzést fog tartani. Külterületi részeket is megpróbáltunk beletenni, de sajnos 

nem lehetséges, így a belterületekre tudtunk csak koncentrálni. Az Önkormányzat épületeiben 

nem történt kár, inkább a műtárgyakban történtek a nagyobb károk. A strand területére is 

betört a víz, az ott okozott károkat bejelentettük a biztosítóhoz. Ez nem számolható el a vis 

maiorban. Mintegy 10 millió forint nagyságrendbe kerül ez az Önkormányzatnak önerőben, 

mert az egész költség 70 %-át támogatják, ha rendben találnak mindent a szakhatóságok. A 

hozzájárulás kevesebb is lehet, ha valamit nem ismernek el. Hogy beadhassuk konkrétan az 
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igényünket, erről szól ez a napirendi pont, az összes többi ezután zajlik még. A szakhatóságok 

vissza fogják ellenőrizni azokat a területeket, napló szerint, hogy mi minden történt az adott 

perctől a befejezéséig. Étkeztetés, szállítás, károk, stb., ezek mind aprólékosan 

visszaellenőrizendők. Ehhez kérem a támogatást, hogy be tudjuk nyújtani az igényünket.  

 

Dr. Szabó Ilona: Összesen körülbelül mennyi a kár? 

 

Halmi Béla: 31 millió forintot mondtunk, amit a legelején kiszámítottunk hozzávetőlegesen. 

Ezeket fogják visszaellenőrizni. A Simonyai úr pontos információval tud rendelkezni, mert 

napra készen kell lennünk ezekkel kapcsolatban.  

 

Simonyai Imre: A védekezés költségeit pontosan meg tudom mondani, az 2.813.000.- Ft volt. 

Ez kimondottan a védekezés költsége. A védekezési költségbe számít be a homok, a gépek, 

amelyeket lerendeltünk a védekezéshez, a védekezésben résztvevő szakemberek szállási és 

étkezési költsége, a szállítási költségek, a fertőtlenítőszerek, a fertőtlenítőszerek permetezése. 

Az előzetes kárbecslésünk 31 millió forint. Ez azt jelenti, hogy csak az önkormányzati 

tulajdonú utakban, árkokban létesült károkat lehet helyreállítani, valamint külterületen azokat 

a részeket, amelyek lakottak. Külterületen csak egy hely van, a juliánhegyi zártkert, ahol 

káreseményt számolhattunk el. Máshol csak belterületen lehet elszámolni. Várhatóan két 

héten belül meg fognak jelenni itt a Kormányhivatal szakemberei és megmondják azt, hogy 

jogosak-e az igények. Amennyiben jogosak, utána lehet a pályázatot benyújtani. A biztosítást 

a polgármester úr mondta, közel 10 millió forint értékben lenne biztosítás, valamint 

kiszámoltuk, hogy hozzávetőlegesen meghaladja a 20 millió forintot, amekkora káresemény 

azon kívül történt, amelyet semmilyen forrásból nem tudtunk előteremteni.  

 

Halmi Béla: A határozatot azért kell meghozni, mert ez mellékletként meg kell, hogy legyen.  

 

Dr. Szabó Ilona: A helyi költségvetésünkben is van vis maior? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A dologi kiadások között a fedezete biztosított.  

 

Somogyi András: Ez mennyi volt? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A dologi kiadásokon több százmillió forint van. 

 

Somogyi András: A vis maior része mennyi volt? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nincs konkrétan meghatározva.  

 

Halmi Béla: Ha a Képviselő-testület úgy határozott volna, hogy tartalékalapot képez, akkor 

ahhoz bármikor hozzá lehet nyúlni ilyen esetben.  

 

Dr. Szabó Ilona: De van tartalékalap.  

 

Halmi Béla: Tartalékalapunk nincsen, minden nevesítve van.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: A dologi kiadások úgy lettek megtervezve, hogy a rendkívüli 

eseményekre is fedezetet biztosítson, illetve a mai nap minden településünk tekintetében 

elment a MÜKI pályázati igény, azokba ezeket beépítettük. Hogy ebből az Állam mennyit fog 

a részünkre megítélni, azt majd november vége táján fogjuk megtudni. Elképzelhető, hogy a 
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katasztrófával sújtott településeket előre veszik, mert a Kormányhivatal nem csak a vis 

maiorban elszámolható igényeket mérte fel, hanem külön felmérte azokat is, amely azon felül 

érte az önkormányzatokat.  

 

Halmi Béla: A MÜKI pályázatról már döntöttünk, annak ma volt a benyújtási határideje.  

Van-e más kérdés? 

 

Somogyi András: Mi a helyzet az Óvodában? 

 

Simonyai Imre: Ezt is a biztosításba beraktuk. Hivatkozva az esőzésre a biztosító társaság volt 

is kint, még választ nem kaptunk rá, ebben a 10 millió forintos kárban az is szerepel. A 

kivitelezők, ha jól tudom, holnap jönnek ki. A szakértők megvizsgálták, hogy mi lehet a baj. 

 

Somogyi András: Remélem, hogy sikerül valamit elérni, ha már olyan munkát végeztek a 

lapostetőn, azt meg kell valahogyan oldani.  

 

Halmi Béla: Holnap 13,00 órakor lesz a találkozó az óvodánál. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A kivitelezőnek a közbeszerzési törvény alapján, illetve szerződést csak 

akkor lehet vele kötni, ha a felelősségbiztosítási szerződést bemutatja és ő bemutatta.  

 

Somogyi András: Már akkor is beázott az óvoda, amikor még nem is voltak ekkora esők. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Így van, tehát részleges a felelősség.  

 

Halmi Béla: A központi stanggal volt a probléma. Ezt fogjuk holnap tárgyalni.  

 

Dr. Szabó Ilona: Azt újították.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Azt nem, csak a tetővel dolgoztak, az a projektnek nem lehetett a része, 

belső átalakításra a projekt nem terjedhet ki. 

 

Dr. Szabó Ilona: Korábban is volt a strangról beázás, ne csak ott adjuk be, hanem plusz 

kérjünk méltányosságot, mert arra is van lehetőség. Méltányosságból kaptuk a strandra az 1 

millió forintot. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Abban az évben, amikor volt ez a jégbaleset, akkor megállapítottuk,  

hogy a strand szabadon álló dolgaira nincs biztosítás. Akkor mi kötöttünk arra is biztosítást, 

arra azóta van nekünk biztosításunk. Addig, amíg a biztosító nem nyilatkozik, hogy mi az a 

kár, amit elismer és mi az a kár, amit nem ismer el, addig nem tudunk pluszról vagy 

mínuszról beszélni, mert lehet, hogy kapásból elismer minden kárunkat. Nem tudom, ugyan 

ez nem jellemző a biztosítókra. Voltak itt, felmérték a biztosításunk kiterjed rá, ebből a 

szempontból nyugodtak lehetünk. Minden épületünk biztosítva van és értékében van 

biztosítva. 

 

Rózsás Imre: A Simonyai úr nem mondta, hogy konkrétan mit állapítottak meg az óvoda 

tetővel kapcsolatban.  

 

Halmi Béla: Holnap 13,00 órakor várjuk alpolgármester urat is, ott lesz a szakértő és a 

szakemberek is. 
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Dr. Keresztesi Tímea: Még nem tudjuk. 

 

Halmi Béla: Volt vizsgálat, megnézték a leeresztő nyílást kamera rendszeren keresztül, hogy 

mi van ebben a résben. Eljutottak egy bizonyos pontig, ahol az ő véleményük szerint kátrány 

van. Az eredeti tetőről napsugártól megolvadt kátrány szivárgott bele a csőbe és ott dugó 

alakulhatott ki, ezt kell valószínű eltávolítani, de ez csak egy feltételezés. A csatorna a 

patakba van bevezetve. Amikor volt ez a nagy esőzés, akkor a pataknak a szintje magasabb 

volt, mint az udvaron lévő összegyűjtő medence, így a tetőn megállt a víz és aláment a 

szigetelésnek. Ahol befúrták a mennyezetet, azokon a fúráshelyeken jött be a víz. Ez volt az 

akkori gond és ezt kell kiküszöbölni nekik. Ők előbb elkészítették a tető, mint a lyukat 

kitisztították volna.  

 

Dr. Szabó Ilona: Ez műszaki probléma, ezt nem is fogadja el a biztosító káreseménynek. 

 

Rózsás Imre: A védekezés költsége, hogy ekkora, azt megértem, hogy nekünk kell homokot 

venni, de van egy katasztrófavédelmi szervezet, aki kiküldi a szakembereit, akkor azt miért 

nekünk kell fizetni. Ezt én nem értem meg. 

 

Simonyai Imre: Nem állami beavatkozás történt, hanem mi kértük a segítségüket.  

 

Rózsás Imre: Ha mi kérjük, az akkor is állami feladat és nem csak helyi. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Helyi feladat is.  

 

Simony 

 

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

 

 

 

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

 

 

78/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rend. 4. § (3) bek. c) 

pontja alapján nyilatkozik, hogy a 2014. szeptember 13-i vis maior esemény okozta 

helyzetet saját erőből nem tudja megoldani, ezért vis maior támogatás iránti igényt nyújt 

be a Kormányhoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 22. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester  

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                 Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 
 

 

3./ Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.3.-2014. pályázat keretében a „Letenyei Járás  
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    településeinek együttműködése az esélyegyenlőség növelése érdekében” elnevezésű projekt  

    megvalósítására 

    Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
 

79/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Letenye 

Város Önkormányzata ÁROP 1.A.3.-2014. pályázat keretében a „Letenyei Járás 

településeinek együttműködése az esélyegyenlőség növelése érdekében” elnevezésű 

pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtson be. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az azzal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester  

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

           
 

4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi  

     pályázati fordulójához 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

 

80/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 
 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.  

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
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https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-

Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

EPER-Bursa rendszerben általa meghatározandó és a pályázóktól bekérendő, a 

szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 

állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  

5. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 

megállapított támogatások fedezetét a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2014. október 1. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Sebestyén Istvánné szociális ügyintéző 
 

 

5./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlása céljából támogatási igény benyújtása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

 

81/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa 

vásárlásához kemény lombos fafajta vonatkozásában. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a dologi kiadások 

terhére a szociális célú tűzifavásárlás céljából benyújtott támogatási igényéhez az 1000,- 

Ft/erdei m
3
+áfa önrészt biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy Letenye Város Önkormányzata a szociális célú 

tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénylésével 

kapcsolatos dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2014. október 6. 

Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

               Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

6./ Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság új tagjainak és póttagjainak megválasztása 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

 

82/2014. (IX.30.)  számú  h a t á r o z a t : 

 

Letenye város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2014. (III. 13.) számú 

határozata 3. pontját a következők szerint módosítja: 

 

„3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

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

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

választásokon 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. 

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

Soós Zsuzsanna  8868 Letenye, Barátság u. 3. 

szám alatti lakosokat megválasztja, 

 

b) póttagjának 

Sebők Tamás  8868 Letenye, Béke u. 4/B. 

Soós Ferenc  8868 Letenye, Petőfi u. 47. 

szám alatti lakosokat megválasztja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

 
 

7./ Egyebek 

 

Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16,55 órakor bezárom. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 K.m.f. 

 

 

 

 

         

       Halmi Béla                       Dr. Keresztesi Tímea 

      polgármester                         jegyző 

 

 

 


