
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 9-én 10.00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Farkas Szilárd polgármester, Bagladi Géza, Kuprivecz József és Mikóné Farkas 

Ildikó képviselők 

 

Igazoltan maradtak távol: Somogyi András alpolgármester, Gyergyák Zoltán és Rózsás Imre 

képviselők 

 

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

osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető, Takács Tamás 

ÉKKÖV Kft. ügyvezető 

 

Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a Képviselő-testület 4 tagja jelen 

van. Gyergyák Zoltán és Rózsás Imre képviselő urak nem tudnak részt venni a mai rendkívüli 

testületi ülésen, jelezték távolmaradásukat. Somogyi András alpolgármester úr később 

érkezik. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását azzal a módosítással, hogy 3./ 

napirendi pontként vegyük fel a „Rendkívüli támogatás igénylése illegális migrációhoz 

kapcsolódó többletköltségek iránt” című napirendi pontot. Kérném, hogy az „ÉKKÖV Kft. 

tagi kölcsön ügye” című napirend tárgyalása zárt ülésen történjen a vagyonáról való 

rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) c) pontja alapján. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

144/2015. (X.9.) 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 rendel el a vagyonáról való 

rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) c) pontja alapján. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki a módosított napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

2./ A Letenye, Séta tér és Kastélypark térvilágítási elektromos munkáira tett ajánlat  

     jóváhagyása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 
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3./ Rendkívüli támogatás igénylése illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek iránt  

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A Képviselő-testület a módosított napirenddel 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

1./ ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön ügye 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

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

tárgyalása közben megérkezett Somogyi András alpolgármester úr, a továbbiakban a 

Képviselő-testület 5 tagja van jelen.  

 

 

2./ A Letenye, Séta tér és Kastélypark térvilágítási elektromos munkáira tett ajánlat  

     jóváhagyása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésében 

döntöttünk arról, hogy a Séta tér és a Kastélypark térvilágítását korszerűsíteni fogjuk. A 

projekttel a meglévő, részben működőképes 8 db kandeláber cseréjére, illetve a hozzájuk 

tartozó vezetékhálózat cseréjére kerül sor. Az éves költségvetéshez az Elektro-Bau Kft. 2014. 

november 17-én adott egy költségbecslést, amelynek a bekerülési összege bruttó 1.880.000.- 

Ft volt. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bekérte a munkára az ajánlatokat, amelyre 

két cég jelentkezett. Látni a bírálati jegyzőkönyv alapján, hogy milyen árajánlatok kerültek 

megadásra. Közel 3 millió forintos és 3 millió forint feletti összegben kerültek benyújtásra az 

ajánlatok. A Képviselő-testület döntött és elhatározta, hogy a közvilágításon az érintett 

területek tekintetében javítani kíván, ezért fontos lenne megoldani ezt a kérdést. A bírálat 

kapcsán az Elektro-Bau Kft. Letenye, Béke u. 14. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Mivel az 

ajánlati ár a nettó 2.000.000.- Ft-os nagyságrendet meghaladja, így a döntési jogkör már a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatban a véleményüket mondják el.  

 

Mikóné Farkas Ildikó: Javítást szeretnék kérni. A bírálati jegyzőkönyv 2. oldalán, hogy az 

alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, ez nem három, hanem kettő. 

Javaslom pontosításra a legutolsó bekezdésben a 15. melléklet felhalmozási célú kiadások 

terhére 1.880.000.- Ft, valamint a további fedezet a dologi kiadások között áll rendelkezésre. 

Ha az egyik helyen megnevezzük az összeget, akkor javasolnám beírni oda az 1.096.880.-   

Ft-ot is, és akkor ott minden egy helyen található. Ha jól számoltam, akkor 1 darab 

lámpaoszlop 350.000.- Ft-ba kerül. Én ezt nagyon magas összegnek tartam, mert csatlakozási 

helyet nem kell kiépíteni, magának a kandelábernek a cseréje történik meg. Ez körülbelül 

olyan aranyáras dolog lenne. Még ott van az a kérdőjel is, ha ilyen magas oszlopokat rakatunk 

oda, megnehezítjük a mi feladatunkat is, mert létráról kell majd a kicsúzlizott lámpatesteket 

kicserélni, mert ez nem lesz visszatartó erő.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Karbantartási szerződésünk van az EH-SZER Kft-vel, ők az egyéb 

meghibásodásokat javítják. A lámpatesteket mi finanszírozzuk, mert ez plusz költség. 
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Mikóné Farkas Ildikó: Most nem a létrán van a hangsúly, hanem azon, hogy a rongálásokat 

ezzel nem tudjuk megakadályozni. Valami mást kellene kitalálni, és ezért érdemes lenne 

valamikor majd szót ejteni arról is, hogy a városban jelentkező rongálásoknak hogy tudnánk 

akadályt szabni. Hetente látok utcajelző táblákat kitörve, kinyomva, amelynek a cseréje, 

javítása az Önkormányzatnak pénzbe kerül, de ez egy másik téma. Rövidre zárva, én ezt az 

összeget egy kicsit soknak tartom. Köszönöm szépen. 

 

Farkas Szilárd: Elfogadom képviselő asszony véleményét, hozzászólását. Többször javításra 

kerültek a Séta téren nem kevés összegben a lámpatestek. Folyamatos a rongálás. 

Véleményem szerint a kamerarendszer kiépítése lehetne visszatartó erő. Részben az is 

visszatartó erő lesz, hogy magasabb oszlopon kerülnek a lámpatestek elhelyezésre. Valóban 

nem fogja ez teljes mértékben megakadályozni a rongálást, de első lépésként ezt meg kell 

tenni. A második lépés pedig a neuralgikus pontokon, - ahol a rongálások sűrűbben 

előfordulnak - kamerák telepítése.  

 

Bagladi Géza: Ugyanolyan típusú oszlopokról van szó?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Igen.  

 

Bagladi Géza: Minek tudható be ez a plusz 1.096.880.- Ft? Ennyit drágult az anyagköltség? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ugyanez a cég adta a költségvetéshez szükséges adatokat. Ugyanez a 

mennyiség volt, sőt formailag is azt az ajánlatot tette, csak a dátum változott.  

 

Bagladi Géza: Nem tudjuk, hogy miért lett drágább? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem. Ezt az ajánlatot is már hónapok óta kéri a Műszaki Osztály és 

most sikerült írásban is megkapni. 

 

Bagladi Géza: Mikor kértünk ajánlatot? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Tavaly novemberben kértünk ajánlatot a költségvetéshez. Az nem 

konkrét ajánlatkérés volt, a költségvetés tervezéséhez kértük.  

 

Pusztai Klára: Az idén már hónapok óta kérte a Műszaki Osztály az ajánlatot és most kaptuk 

meg szeptemberben.  

 

Bagladi Géza: Miért kerül 1.096.880.- Ft-tal többe? 

 

Simonyai Imre: Az ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy alap kandeláberek és alap lámpák árát 

adta meg ott és a Séta térre esztétikusabb kivitel kell. Egyébként ahonnét a padokat rendeltük, 

onnét lesznek rendelve a kandeláberek és a fejek is. Energiatakarékos fejekkel lesz 

megrendelve, ez egy kicsit felvitte az árat, de nem tudom, hogy miért lett ennyivel drágább.  

 

Kuprivecz József: Teljesen egyetértek a Mikóné Farkas Ildikóval, ez őrült összeg.  

 

Somogyi András: A magasított oszlopok drágábbak, mint a normál oszlopok.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Október végén lesz rendes ülés, akkor visszahozzuk a Képviselő-

testület elé.  
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Kuprivecz József: Új árajánlatok is kerüljenek beszerezésre.  

 

Mikóné Farkas Ildikó: A lámpatestnek a cseréje mekkora összeget jelent körülbelül 

bruttóban? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Szereléssel együtt 200.000.- Ft körül mozgott.  

 

Somogyi András: A következő ülésen foglalkozzunk vele újra, és kérjünk új árajánlatokat is. 

  

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Letenye, Séta tér és Kastélypark 

térvilágítási elektromos munkáira tett árajánlatok a soron következő rendes képviselő-testületi 

ülésen újra kerüljenek a Képviselő-testület elé azzal, hogy új ajánlatok is kerüljenek 

megkérésre, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

149/2015. (X.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy a Letenye, Séta tér 

és Kastélypark térvilágítási elektromos munkáira tett árajánlatok a következő rendes 

képviselő-testületi ülésen újra kerüljenek a Képviselő-testület elé azzal, hogy új 

ajánlatok is kerüljenek megkérésre. 

 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés időpontja 

Felelős: Farkas Szilárd polgármester 

   Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

  Simonyai Imre műszaki osztályvezető 

 

 

3./ Rendkívüli támogatás igénylése illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek iránt  

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: A határozati javaslat kiosztásra került. Az illegális migrációhoz kapcsolódóan 

a rendkívüli támogatásra a kérelmünket határidőben benyújtottuk. Hiánypótlási felhívás 

érkezett, hogy képviselő-testületi döntés is kell hozzá. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 

rendkívüli támogatás iránt igényt nyújtson be az Önkormányzat az illegális migrációhoz 

kapcsolódó többletköltség támogatása érdekében, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

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

 

 

150/2015. (X.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. pontja 
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alapján rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be az illegális migrációhoz kapcsolódó 

többletköltség támogatás érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester  

 

Operatív végrehajtásért felelős: 

     Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Farkas Szilárd: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 11.35 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

       

 

            Farkas Szilárd                                                                          Dr. Keresztesi Tímea 

             polgármester                                                                                         jegyző 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


