
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. január 31-én 16,00 órai kezdettel – a 
Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Bedő Ildikó, Dömők 
József és Dr. Szabó Ilona képviselők 
 
Igazoltan maradtak távol: Farkas Szilárd és Somogyi András képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Karsai 
Péter Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
 
Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagja az ülésen megjelent. 
Farkas Szilárd és Somogyi András képviselő urak jelezték távollétüket, nem tudnak jelen 
lenni a mai ülésen. Az idei év első ülésére kerül sor. A napirendek tárgyalása előtt engedjék 
meg, hogy Dr. Gerócs József állatorvosra emlékezzünk - egyperces néma felállást kérek majd 
a képviselőktől -, aki 2013. január 4-én hunyt el és 1994-1998-ban térségünk országgyűlési 
képviselője volt a Kisgazdapárt színeiben. Az előző Képviselő-testület 2009-ben a 
munkásságát elismerte és „Letenye Városért” Pro Urbe kitüntetésben részesítette. Kérem, 
hogy adózzunk emlékének! Köszönöm szépen. Javaslom az írásban kiküldött napirend 
tárgyalását azzal a módosítással, hogy a „Háziorvosokkal, fogorvosokkal kötött szerződések 
felülvizsgálata” című napirendi pont tárgyalását napoljuk el. Az elmúlt napokban kaptunk egy 
megszólítást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyekért Felelős 
Államtitkársága tájékoztatott bennünket arról, hogy a járóbeteg szakellátások Állam általi 
átvételével kapcsolatosan Önkormányzatunknak február 15-ig kell dönteni, hogy megtartja-e 
vagy átadja az Államnak. A háziorvosok és a fogorvosok is abban az épületben vannak, és azt 
tudjuk, hogy Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház üzemelteti a mi Egészségházunkat 
teljes mértékben. A tulajdonosi jogok az Önkormányzatnál vannak, az üzemeltetési jog 100 
%-ban az övék. Tudjuk, hogy a nagykanizsai kórház átkerült az Állam kezelésébe. A 
pályázatról is szóltam. Ők támogatják szakmai szempontokból a járóbeteg szakellátást és 
további tárgyalásokat jelent majd, hogy átveszik-e teljes mértékben üzemeltetésre az 
épületünket vagy nem. Az alapellátásban dolgozó orvosokkal eddig ők kötöttek 
megállapodást, hogy mibe kerül az épület fenntartása. Lehet, hogy arra az álláspontra fogunk 
jutni, hogy az Önkormányzatnak kell az alapellátásban lévő orvosokkal megállapodni. A jövő 
héten kerülhet sor a tárgyalásra. A főigazgató úrral és a háziorvosokkal közösen leülünk, és a 
következő alkalommal ez bekerül a Képviselő-testület elé tárgyalásra, hiszen ezeket a 
szerződéseket felül kell vizsgálnunk.  Kérem, aki a napirend módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezzen. 
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
 
2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  
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3./ Városi Óvoda Letenye alapító okiratának módosítása  
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
4./ Fogászati ügyeleti ellátás igénybe vétele 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
5./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata  
     Előadó: Halmi Béla polgármester     
 
6./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester     
 
7./ A Letenye, Szabadság tér 6. I/3. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti 

szerződés meghosszabbítása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
8./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület a módosított napirenddel  5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 
 
 
1./ Polgármesteri tájékoztató 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Január 4-én ünnepélyes keretek között került átadásra 
a Járási Hivatal, amely ebben az épületben, a Városházán került elhelyezésre 12 iroda 
átadásával. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Rigó Csaba úr, a Zala Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja, Cseresnyés Péter úr országgyűlési képviselő, Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város polgármestere, Farkas Károly plébános úr és Szendrődi Gabriella a Járási Hivatal 
letenyei vezetője. Jelen voltam én is, a körzet polgármesterei és jegyző asszony is. A 
meghívottak körét a Járási Hivatal állította össze. A Járási Hivatal az Okmányirodát, a 
Gyámhivatalt, a Földhivatalt és a Munkaügyi Kirendeltséget vette át, ebből az 5 egységből áll 
össze Letenyén a Járási Hivatal. Két fő a Kormányhivatal alkalmazottjaként tevékenykedik. 
Az elmúlt időszakban sikerült az épület rezsiköltségét megosztani, a megállapodás aláírása 
még nem történt meg. Az Okmányiroda teljes egészében átkerült, annak a teljes rezsiköltségét 
a Járási Hivatal viseli. A Gyámhivatal és a Földhivatal ebben az épületben van, ez megosztott 
költségeket jelent, a Munkaügyi Kirendeltség pedig eddig is külön épületben volt. A Járási 
Hivatal elhelyezése zökkenőmentes volt, ebben az egy hónapban berendezkedtek. 
Önkormányzatunktól 9 fő ment át, illetve 1 szabad státuszt adtunk át. A vidéki 
önkormányzatoktól 10 fő került átadásra a Járási Hivatalhoz. Ez várhatóan bővülni fog az 
idén, a kormányablak még ki fog egészülni 2 fővel. Jelenleg 3 fő dolgozik az 
Okmányirodában, ez év végére ki fog bővülni 5 főre.  
 
A településen jelenleg folyó munkálatokról szeretnék szót ejteni, elnyert pályázatokról van 
szó. A csapadékvíz-elvezetés pályázat kivitelezési munkái elkezdődtek, a Béc utcában 
folynak a munkálatok. A Kárpáti utcában és a Csallóköz utcában fogják még ezeket a 
feladatokat elvégezni az ÉKKÖV Kft. dolgozói. A szennyvíztisztító projekt kivitelezési 
munkái is folynak, mindkét projektnek az idén be kell fejeződnie. 
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Az Egészségház pályázatát 2012. december 21-én, mintegy 200 millió forintos 
költségvetéssel benyújtottuk a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül. Befogadták 
a pályázatot, hiánypótlás még nem érkezett. Remélhetően a pályázat sikeres lesz és meg 
tudjuk valósítani mindenkinek a megelégedettségére az Egészségház megújítását, ahova be 
fog kerülni a gyermekorvosi rendelő és a védőnői részleg is. Komplexen tudjuk így kezelni az 
egészségügyet. Belső lift kerül beépítésre, így 100 %-os lesz az akadálymentesítés. 
Egy másik pályázatról is szeretnék szólni, amelynek mindjárt itt a határideje. Az Andrássy 
Gyula Általános Iskola és a Városi Óvoda megújítására nyújtunk be pályázatot a környezeti 
energia operatív programon belül, ez is 200 millió forintot takar. A nyílászárók cseréjére, a 
lapostetők és oldalfalak szigetelésére kerül sor, valamint egy hőszivattyú beállításával 
(megújuló energia) a fűtés korszerűsítése történik meg. A beruházás 40-60 %-os energia 
megtakarítást fog mindként intézményben várhatóan elérni. A pályázat beadásának határideje 
2013. február 11-én lesz. 
Hasonló energetikai program is kerül beadásra. Ez a napenergia hasznosítása, amely a 
villamos energia terén érdekes. A megérkező napenergia átalakul villamos energiává és ez 
betáplálódik a villamos hálózatba, ez egy átalakító órával történik meg és ez a végén kedvező 
lesz számunkra. Ez egy 50 kW-os energia nagyságot jelent és maximum 50 millió forintra 
lehet beadni a pályázatot. Itt a Városháza és a Művészeti Iskola lesz bent a programban. Az 
Andrássy Gyula Általános Iskolára ezt a pályázatot nem tudjuk beadni, mert a két pályázat 
együtt nem mehet. A későbbiek során erre is sor kerülhet.  
 
Jelenleg szépen süt a nap, de szeretnék visszatekinteni a január 13-tól 19-ig terjedő időszakra, 
amikor rendkívüli időjárás köszöntött ránk. Nagyon sok hó esett le és ennek az eltakarítása 
gondot okozott a településen. Megjelent a hófúvás is, de nagyobb fennakadások nélkül 
sikerült ezt megoldani, sőt még a hegyi utakat is megszabadítottuk a hófúvásoktól. Köszönet 
minden állampolgárnak, vállalkozónak, aki az ingatlana előtt eltakarította a havat. 
Együttműködtünk a Nagykanizsai Közútkezelővel, hiszen Egyeduta városrésznél az Óvoda és 
a temető közötti szakasz járhatatlanná vált és hómaróval sikerült ezt a részt kiszabadítani. Ezt 
ráerősített telefonhívással sikerült megoldani, így szabaddá váltak az útjaink. Határmenti 
település vagyunk és a horvátok lezárták az átkelőt a kamionforgalom elől. A Helyi Védelmi 
Bizottság ezt rendkívüli ülésen tárgyalta és felkészültünk arra, ha ez tartósan elhúzódik, akkor 
a melegedő helyek rendelkezésre álljanak. Ennyit szerettem volna a polgármesteri tájékoztató 
keretében elmondani. Kívánja-e valaki kiegészíteni a polgármesteri tájékoztatót? 
 
Dömők József: Ebben az időszakban történtek jelentős események településünkön a Magyar 
Kultúra Napja környékén. Ha ránézek a polgármester úr mellett lévő könyvállományra, az 
jelent valamit.  
 
Halmi Béla: Köszönöm képviselő úr észrevételét. Valóban nagy eseményre került sor 2013. 
január 25-én a Városháza dísztermében, amikor „Letenye a XX. században” Tóth Oszkár által 
fémjelzett kiadvány bemutatására került sor.  2006-ban került aláírásra a megállapodás a 
könyv megírásáról az akkori polgármesterrel, Rostonics László úrral. A gyűjtések elég hosszú 
időt vettek igénybe. Ennek a könyvnek a kiadására került most sor. Letenye Város 
Önkormányzata is hozzájárult, illetve a Letenyéért Közéleti Egyesület, hiszen ők találtak egy 
olyan pályázati forrást, amelynek keretében a könyv kiadásra kerülhetett. Letenye Város 
Önkormányzata közel 1 millió forinttal járult hozzá ennek a könyvnek a kiadásához. A 
pályázati forrásból pedig 800 ezer forintot kapott a Letenyéért Közéleti Egyesület, amelyet 
Letenye Város Önkormányzata előlegezett meg számukra. Ezt az összeget az elszámoláskor 
vissza fog kapni Önkormányzatunk. Érdemes a könyvet forgatni, egy egész századot ölel fel. 
Aki részt vett a rendezvényen láthatta, hogy óriási volt az érdeklődés, és nagy hiányt pótolt. 
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Minden képviselőnek átadnék egy kötetet, hogy forgassák Letenye város történetét, hiszen ez 
egy alap kiadvány.  
 
Dr. Szabó Ilona: Én csak fenntartással fogadom el. Kiegészítéssel szeretnék élni. Nem tartom 
helyesnek, hogy ez a könyv most került kiadásra, ezt már a Rostonics idejében ki kellett volna 
adni és nem most, amikor a legválságosabb az időszak. Ezt úgy fejeztem ki, hogy nem 
jelentem meg a könyvbemutatón. 
 
Dömők József: Továbbhaladva időrendi sorrendben úgy gondolom, hogy méltóképpen 
ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját kisvárosunkban, hiszen a könyvtár a kiállítás 
megnyitóján és az ünnepi köszöntőn csurig megtelt emberekkel. Meg kell említeni a 
Művészeti Iskola táncszaki bemutatóját, ahol munkájával és csoportjaival bemutatkozott az 
intézmény új táncpedagógusa egy fiatalember személyében. Nagy élmény volt megnézni a 
műsorukat. A másik oktatási intézményünknek is szól a maximális dicséret, hiszen az 
Andrássy Gyula Általános Iskola csapata a megyei játékos ügyességi versenyen első helyezést 
ért el, ezzel is öregbítve kisvárosunk hírnevét. Gratulálunk! 
 
Halmi Béla: Köszönöm a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének a kiegészítését, nyilván a 
kultúra terén neki sokkal nagyobb a rálátása, mint másnak. Kérem, aki a polgármesteri 
tájékoztatóval egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 
 
A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester  
 
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A módosítási javaslatból látható, hogy a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos rendeleti előírások 
pontosítása történik meg a megváltozott általános szerződési feltételeknek való megfelelés 
érdekében, amelynek betartására Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt az 
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással. A módosítások a pályázat benyújtásának módjával, 
illetve az általános szerződési feltételeket meghatározó minisztérium nevének változásával 
kapcsolatos pontosításokat tartalmazzák. A szociális ellátásra jogosultság elbírálásához 
nyomtatványokat kell kitölteni, ezek szerepelnek a rendelet mellékletében.  
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság, illetve mindkét bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.  
 
Halmi Béla: Kérem, aki egyetért a rendelet előterjesztés szerinti módosításával, 
kézfelemeléssel jelezzen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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  1/2013. (II.01.) önkormányzati  r e n d e l e t : 
 

 Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (II.01.) 
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
melléklet szerint megalkotja. 

 
 
3./ Városi Óvoda Letenye alapító okiratának módosítása  
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A változások fő oka, hogy a köznevelési 
intézményben a Városi Óvoda elnevezés nem volt kellőképpen kompatibilis, ezért módosítani 
kell az intézmény elnevezését. Az EMMI rendelet kimondja, hogy a köznevelési intézmény a 
működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel a rendeletben 
meghatározottaknak és szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában. A köznevelési 
intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat 
tükröző jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a 
tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták. Az óvodavezető jelezte 
felénk, hogy az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezete is egyetértett azzal, 
hogy „Letenyei Hóvirág Óvoda” legyen az új elnevezés. A hóvirág védett növény és az óvoda 
a patak partján olyan helyen fekszik, ahol ez a védett növény tavasszal kidugja a fejét és 
gyönyörű szépen mutat a parkunkban. Tavaly első alkalommal Hóvirág fesztiválra került sor a 
platánfa alatt, ezt az idén szeretnénk tovább folytatni. Ez egybecseng a gyermekek által 
javasolt fejlesztésekkel is, hiszen a régi Európa híd megrokkant és azt el kellett bontani. A híd 
újjáépítésre kerül, és ennek a környezetében találkozhatnak majd a fiatalok. A hóvirág így 
Letenyének egy szimbóluma lesz és a gyermekek ezt élvezhetik. A szükséges anyagok 
becsatolásra kerültek. Kiegészítés is történt még az okirat módosításában, ezek technikai 
kérdések, amelyeket előírtak.  
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság egyetért az elnevezéssel. Többekkel 
beszéltem e napirend kapcsán, és a „Letenyei Hóvirág Óvoda” nagyon szimpatikus volt 
másoknak is, és tetszett ez a névválasztás.  
 
Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság együttes ülésen volt fültanúja ennek, végül is nem 
volt tárgyalás. Az államháztartási törvényből adódó módosításokat is végre kellett hajtani, így 
az alaptevékenységben és egyéb vonatkozásban kellett még az alapító okiratot módosítani. 
Nevet kellett adni az intézménynek és ezt döntötte el a Humán és Ügyrendi Bizottság. A 
Gazdasági Bizottság is egyetért az elnevezéssel. Más helyeken már régen volt elnevezése az 
óvodának. Ez nem egyszerűen egy városi óvoda, hanem egy szimbolikus jelentőségű név, 
amelyben valamilyen utalás történik. Gazdag vidék hóvirágban Letenye, ez nagyon találó név.  
 
Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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        1/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Óvoda 
Letenye (8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi nyilvántartási száma: 
666413) költségvetési szerv alapító okiratának módosítására készített „Alapító 
okiratot módosító okiratot”, valamint a költségvetési szerv egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal a 
törzskönyvi bejegyzés napjával való hatályba lépéssel jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat 
módosításának törzskönyvi átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Halmi Béla polgármester 

 
Operatív végrehajtásért felelős: 

               Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 
 
 
4./ Fogászati ügyeleti ellátás igénybe vétele 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A fogászati ellátás az alapellátás egyike. A települési 
önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátásban a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a 
fogorvosi ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, 
valamint az iskola egészségügyi ellátásról kell gondoskodnia. A letenyei lakosok fogorvosi 
ügyeleti ellátását a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által megszervezett 
fogorvosi ügyelet látja el. A fogorvosi ügyeleti ellátást Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Egészségügyi Alapellátási Intézménye a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. szám alatti fogorvosi rendelőben biztosítja 
hétvégén és munkaszüneti napokon napi 6 óra helyszíni tartózkodással. Az ügyeleti idő heti 
pihenőnapon (szombat, vasárnap), valamint ünnepnapon 8,30 órától 14,30 óráig tart. A 
fogorvosi ügyelet működési köre Nagykanizsa és további 72 település – köztük van Letenye is 
– lakosságára terjed ki. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évben 
Letenye mellett még 13 települési önkormányzattal kötött megállapodást a fogászati ügyelet 
közös működtetésére. A felek a szerződést 2002. október 31-ig kötötték meg, azóta a 
felülvizsgálatot egyik fél sem kezdeményezte, új szerződés nem lett kötve. Ez egy olyan 
kötelezettség, amelyet Letenye Város Önkormányzata és a Dél-Zala Murahíd Letenye 
Többcélú Társulás sem tud önállóan fenntartani. Ennek a lakosságszám sem felel meg, 20 
ezer lakosságszámmal lehet létrehozni fogászati ügyeletet. A Dél-Zala Murahíd Letenye 
Többcélú Társulás területén 17 ezer fő a lakosságszám. Zala megyében a két megyei jogú 
város vállalta el ezt a feladatot. Cseresnyés Péter polgármester úr tájékoztatott bennünket 
arról, hogy meghozták a döntést a közgyűlésen, és Nagykanizsa térségében 72 településre 
kiszámítva 50.- Ft/fő/év egyenértéket határoztak meg. Ez Letenye vonatkozásában 2013. 
évben 214.350.- Ft-ot jelent, erről kell most dönteni. A honlapon közzé fogjuk tenni, ki fogjuk 
függeszteni, hogy hol található a sürgősségi ügyeleti fogorvosi rendelő.  
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Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság tárgyalta az ügyeleti 
ellátásra vonatkozó javaslatot és egyetért vele. Ez fontos szolgáltatás, amelyet nem tud 
önállóan megoldani az Önkormányzat, mivel semmiféle támogatást nem tud hozzá igénybe 
venni. Az 50.- Ft/fő/év összegű hozzájárulás megfizetése esetén 4287 fő lakossal számolva 
2013. évben 214.350.- Ft kiadást jelent ez az Önkormányzatnak. Ezt kötelessége az 
Önkormányzatnak megtenni és lehetőséget biztosítani erre a szolgáltatásra, hiszen közös 
érdeket képvisel. Köszönöm szépen. 
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság egyetért az előterjesztéssel. Hol található ez a 
Szent Imre utca Nagykanizsán?  
 
Halmi Béla: Körülírni ezt most nem tudom. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfelemeléssel jelezzen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ügyeleti 
tevékenység ellátására vonatkozó megállapodást Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával megköti a határozat mellékletét képező, a nagykanizsai 
önkormányzat által megállapított tartalommal.  
 
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogászati ügyelet 
szolgáltatásainak igénybevételéért a település lakosságszáma alapján fizetendő 50 
Ft/fő/év összegű hozzájárulás megfizetését vállalja, amelynek fedezetét a 2013. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: a megállapodás megkötésére 2013. február 15. 
                fedezet biztosítására: 2013. évi költségvetés tervezése 
Felelős:    Halmi Béla polgármester 

 
Operatív végrehajtásért felelős: 
               Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális  
               osztályvezető 
               Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 

 
 
5./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata  
     Előadó: Halmi Béla polgármester     
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Köszöntöm Karsai Pétert a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. A másik 
két nemzetiségi önkormányzat elnöke nem jött el. Az együttes ülésen mindkét bizottság 
tárgyalta az anyagot. Az elmúlt időszakokhoz képest tavaly volt egy nagyobb léptékű változás 
abban, hogy kinek mi a feladata. Az együttműködésben nincs különösebb változás. Önállóan 
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tevékenykedik mindhárom önkormányzat, a településünk költségvetésében nincsenek benne, 
teljesen külön költségvetéssel rendelkeznek. Bizonyos dolgokat Önkormányzatunknak 
biztosítani kell, ilyenek a helyiségek biztosítása, azoknak a rezsiköltségei, a telefonköltségek, 
az internet hozzáférési lehetőségek. A levelezést, a faxot a Polgármesteri Hivatal megfelelő 
osztálya tudja biztosítani, ilyen támogatásokat tudunk adni. Ezek le vannak szabályozva, 
ezeket építettük be a megállapodásba. Mindhárom nemzetiségi önkormányzat a Kossuth utca 
32. szám alatti épületben kerül elhelyezésre. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat eddig is ott volt, most a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is ott 
kapott helyet.  
 
Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági Bizottság feladata volt, hogy 
tárgyalja mindhárom együttműködési megállapodás módosítását. A nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény önállósította az önkormányzatokat, mert 22 évvel a 
rendszerváltás után már magasabb szinten ismerik el a kisebbségeknek a szerepkörét. Ez 
megjelent abban, hogy önálló költségvetéssel rendelkeznek, ez önálló felelősséget von maga 
után. A költségvetést köteles megtárgyalni a nemzetiségi önkormányzat, a költségvetést 
köteles módosítgatni és a végén zárszámadást készíteni. A felelőssége megnő, ez van az 
együttműködési megállapodásban szabályozva. Sajnálatos módon mindhárom elnök nem 
jelent meg a testületi ülésen. Felelős személyek is vannak megjelölve az együttműködési 
megállapodásban. Ki van emelve az aljegyző asszony, és külön meg van jelölve a pénzügyi 
osztályvezető asszony, hogy kötelesek támogatni a nemzetiségi önkormányzatok munkáját. 
Takarékos módon nekünk kötelességünk szolgálni helyiséggel és egyéb technikai ellátással a 
nemzetiségi önkormányzatokat, ez le van írva a jogszabályban. Nagyon nagy lehetőségünk az 
önálló döntéshozatalra nincsen. Ezt tárgyalta meg az együttes bizottsági ülés a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat esetében is. Ezt a módosító javaslatot elfogadásra javasolta a Gazdasági 
Bizottság a Képviselő-testületnek. Köszönöm.  
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság egyetért mindezekkel.  
 
Halmi Béla: Kérem, aki egyetért az együttműködési megállapodások módosításával, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési megállapodás 1. számú 
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírására, 

b) Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési megállapodás 1. számú 
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módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírására, 

c) a Német Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
végrehajtására 2012. május 31-én kötött együttműködési megállapodás 1. számú 
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Halmi Béla polgármester 

   
 
6./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester     
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyagba belelapozva egyértelműen kitűnik, hogy 
két intézményünkről, az Andrássy Gyula Általános Iskoláról és a Letenye Alapfokú 
Művészeti Iskoláról van szó. Országos szinten a fenntartást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ vette át. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusokat és a pedagógusokat közvetlen szolgáló 
személyzetet vették át, ezeknek a bérét, a szakmai felügyeletét ők fogják ellátni. A 3000 
lakosságszám alatti településeken automatikusan átvették a működtetést, magának az 
épületnek az üzemeltetését, működtetését. Letenye Város Önkormányzata kísérletet tett a 
működtetés átadására, lehetőségünk volt erre, meg is próbáltuk. Nem jártunk szerencsével, 
mert amennyibe nekünk belekerült, havonta annak az összegnek az átutalását kérték és abból 
üzemeltették volna. Ezzel nem értettünk együtt, hiszen mi a szolgáltatókkal másképp tudunk 
megállapodni, és úgy határoztunk, hogy a működtetést mi fogjuk megtenni. Ez az 
előterjesztés ezt részletesen szabályozza, hiszen meg kellett állapodnunk. Ez egy hármas 
egység volt és nem most kezdődtek az átadások, ez már december 11-én elkezdődött és a 
folyamata most fog lezárulni, ha elfogadja a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést. 
Ebben leszabályozásra kerül, hogy kinek milyen feladata van, ki és miért felelős. Nagyon 
egyszerű a képlet a zeneiskola területén, mert ott külön helyrajzi számon szerepel az egész 
intézmény. Az épület és a terület az Önkormányzaté, a takarításról van szó, hogy mindenki 
értse. Az összes többi, mondjuk egy kottafüzet vásárlása az Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz tartozik. Az Andrássy Gyula Általános Iskolánál kicsit bonyolultabb a helyzet, itt 
a területet is felosztottuk, már korábban készítettünk egy vázrajzot, hogy tudjuk mely 
területeket használhatják, ha pályázunk, vagy más gondolat fogalmazódik meg az 
Önkormányzatnál ez ne legyen gond. Nevezetesen a volt Gondozási Központ épületéről van 
szó, valamint a fő bejárati útról és a körforgalomról, ezeket leválasztottuk a tényleges 
területről. Nincs kerítés és nem is lesz kerítés, a parkolások most is leszabályozás alatt 
vannak. Azok az épületek, amelyek kívül esnek, pl. a raktárt és a pincehelyiséget is 
használhatja az iskola, valamint a hátsó játszóteret és a zöld gyepet is, bár területileg az 
Önkormányzat részén van. Az épületen belül, hogy mit használhatnak és mit nem, erről is 
megállapodás történt. A földszintet kellett csak megjelölni, mert ott vannak a tornatermek, a 
mosodai rész, a konyhai egység. A konyha és a gondnoki lakás kikerül, ott nincs közös 
használat, míg az előbb említett részen van közös használat. Ezeket úgy használhatjuk, ahogy 
a megállapodás részletesen szabályozza. Az első és második emeletet teljes mértékben az 
iskola használja. Nem változott az elmúlt időszakban semmi, most a hétvégén lesz az 
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iskolabál, amelyre szokás szerint az ebédlőben kerül sor. A működtetés hasznait, amely a 
földszinten van, gyakorlatilag az Önkormányzat szedheti be. Eddig az intézmény szedte be és 
fordította oktatás céljára. Ezt fogjuk tenni mi is, nem akarjuk azt a forrást máshova fordítani. 
A takarító személyzet és a konyha személyzete Letenye Város Önkormányzatához került át, 
nevezetesen a polgármester a munkáltató. A konyha minden településen az adott 
önkormányzatnak a hatáskörében maradt, ha csak nem szervezte ki, de akkor is neki kell ezért 
felelnie, neki kell üzemeltetnie. A részletes megállapodás meg fog születni a két vezető, az 
intézményvezető és a polgármester között. A munkáltató a polgármester, az utasításokban és 
egyéb körökben kell finomítani, hogy az épület üzemeltetése megfelelőn történjen, hiszen ott 
tanítás zajlik. Nem csak az Önkormányzat és az intézményvezető tárgyalt, hanem Balassa 
Istvánné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a vezetője is, hiszen ennek a hármas 
egységnek kellett létrejönni. Ezeket a dolgokat az elmúlt időszakban több alakalommal leülve 
megtárgyaltuk a Tankerület vezetőjével, illetve bevontuk a pénzügyi osztályvezetőt, a jegyző 
asszony is jelen volt ezeken a tárgyalásokon és az intézmény vezetője is. Tegnap a két 
bizottság is megtárgyalta az anyagot. Jelen volt mindenki, az intézményvezetők is jelen 
voltak, közösen hoztuk meg a döntést, a bizottságok az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetértettek. Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék az ülésen elhangzottakat. 
 
Dr. Szabó Ilona: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény szabályozta le, hogy az Állam átveszi az iskolák további felügyeletét, illetve a 
köznevelés állami hatáskörbe fog kerülni. Polgármester úr részletesen kitért erre, de én is 
összeszedem a gondolataim, hogy mi történt a bizottsági ülésen. A közös bizottsági ülésre 
meghívott volt Balassa Istvánné is, aki a felálló intézménynek a tankerületi igazgatójaként fog 
eljárni és ő fogja össze a járás területén az iskolai felügyeleti szolgálatot, ő a vezetője ennek a 
köznevelési hálózatnak. A Balassa Istvánné részvételével megtartott ülésen részletesen 
taglaltuk ezt a használati szerződést, amely a vita alapjául szolgált. A köznevelési törvény 
alapján a köznevelés állami hatáskörbe került, és erről december 15-ig döntöttünk, 
használatba adtuk az iskolát, ingyenes használatba vette az Állam az iskolát. Lett volna 
lehetőség döntés hozni arra, hogy a működést is átadjuk, de a költségtakarékossági 
szempontokat figyelembe véve az Önkormányzat továbbra is vállalta a működtetést. Ennek 
körében az Önkormányzat fog majd gondoskodni a technikai dolgoknak, és minden egyéb 
rezsi költségnek az elszámolásáról, ezt polgármester úr is említette. Az 1669/2. hrsz-ú 
ingatlant nem lehet megosztani, de képzeletben megosztották. A javaslat az volt, hogy ezt egy 
nagy táblázatban rakjuk ki az udvarba és kísérjük figyelemmel, hogy melyik részt hogyan 
használják, hogy legyen valamilyen rálátása mindenkinek és ne legyen belőle konfliktus. Ezt 
nem kívánom külön elmondani, mert a per helyrajzi számok semmit nem jelentenének 
képernyőn keresztül. A használati szerződés tartalmazza a felek jogait és kötelességeit, amit 
egy szerződésben illik. Le van írva, hogy milyen viszonyban van az Andrássy Gyula 
Általános Iskolával és az Önkormányzattal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az is 
le van írva, hogy a Balassa Istvánné által vezetett intézmény hogyan fogja az iskolát 
használni. Le van szabályozva, hogy milyen módon kell az iskolát, az ingó- és az ingatlan 
vagyont használnia az iskolának. Hogyan kell gondoskodni, ha pl. kárt okoznak az iskolában, 
hogyan kell eljárni a vagyon megőrzésével kapcsolatban. Nekik kell biztosítást kötni, hogy 
porta szolgálat feláll-e ezt is önmaguknak kell eldönteni. Ezeknek a költségeit a KIK-nek kell 
vállalnia. Az ingó vagyonról leltárt fog tartalmazni ez a használati szerződés, amelyet nem 
kaptunk meg, ezt majd február 15-ig fogják elkészíteni és az intézmény fogja benyújtani az 
Önkormányzat felé. Ez a szerződés január 1-jétől jött létre és határozatlan időre szól. A 
törvény fogja majd megmondani, hogy mikor fog megszűnni. Szabályozva vannak a 
hatáskörök, amelyet a polgármester úr fog ellátni a továbbiakban az Önkormányzat részéről. 
Szerepe van a Pénzügyi Osztálynak, a Műszaki Osztálynak, ezek részt vesznek a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központtal való kapcsolattartásban. Szóba került még, és ezt tartalmazza 
a használati szerződés, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot el kellett helyezni 
és többszöri tárgyalás után a Kossuth utca 32. szám alatti épületben találtak helyet. Balassa 
Istvánné került oda a munkatársaival. Egyenlőre az épület nincsen belakható állapotban, egy 
szoba van. Erre vonatkozóan volt egy határozati javaslat, hogy legközelebb erre vonatkozóan 
is előterjesztést tegyenek, hogy a járás színvonalának megfelelő módon tudjon rendelkezésre 
állni. Addig a belső építészetet végezzék el és olyan módon kapja meg az irodát az intézmény, 
hogy méltó legyen a járás elnevezéshez. A másik javaslat az volt, hogy az állami fenntartású 
iskola kialakításával egyidejűleg a hatáskörök is megváltoznak, illetve az Önkormányzat 
további működtetésével is változnak a hatáskörök, és ilyen vonatkozásban is legyen a 
legközelebbi ülésen előterjesztés az alkalmazottak kinevezési okiratainak a módosítására 
vonatkozóan. Köszönöm szépen.  
 
Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság nevében azt szeretném elmondani, amit 
elmondtam tegnap is a hozzászólásomban, hogy a használati szerződés létrejöttét segítette az 
a rengeteg egyeztetés, amelyet az említett felek, az Önkormányzat részéről a polgármester úr 
és jegyző asszony, az Andrássy Gyula Általános Iskola részéről az igazgató, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól pedig Balassa Istvánné tankerület vezető asszony, illetve a 
Letenyei Művészeti Iskola részéről Proszenyák igazgató úr folytattak. Alapos munkát 
végeztek, most ez az alaposság és részletesség köszön vissza ebből a használati szerződésből. 
Minden apró részletre kitér a használati szerződés, nyilván vannak előre nem látható dolgok, 
amelyek majd menet közben merülnek fel. Minden új kezdődő folyamatnál ezek a 
későbbiekben bekerülnek majd a módosításba. Ez a használati szerződés a leszabályozás 
ellenére úgy gondolom, hogy egy tág teret nyújt valamennyi fél részére ahhoz, hogy ez a 
közös együttműködés el tudjon indulni és normális mederben tudjon folyni az oktatási-
nevelési munka, illetve az intézmény fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által, valamint az Önkormányzatunk által. Az épület fenntartására vonatkozó törekvéseinkről 
már hallottunk a pályázati elképzeléseknél, amely beadásra kerül. Megnyugtató módon látom 
rendezni a letenyei oktatási intézménynek a sorsát. Fontos dolog, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ nem csak a letenyei iskolát, hanem a járás valamennyi iskoláját 
használatba vette január 1-jétől. A letenyei iskolát továbbra is az iskola igazgatója irányítja, 
tehát nem a tankerületi igazgató. Mint szakfelügyelet ajánlásokat tesznek az iskola 
igazgatójának, a vezetőségnek, akik ennek szellemében végzik a munkájukat. Dr. Szabó Ilona 
a Gazdasági Bizottság elnöke is említette, hogy egy újabb szerződés kell, hogy létrejöjjön, 
ahogy fogalmazott, hogy olyan körülmények között, ahol most működik ez a tankerületi 
igazgatóság nehéz gazdaságosan és hatékonyan működtetni azt a szervezetet. Polgármester úr 
elmondta erre vonatkozóan az Önkormányzat törekvéseit, hogy egy kifutási időnek kell lennie 
és ez alatt az idő alatt sok minden meg tud újulni, felújításra kerül abban az objektumban. A 
képviselőtársaim ezen vélekedésével egyetértek, ugyanakkor én azt kértem tőlük, hogy 
ugyanez az alapos aggódás jellemezze majd őket, amikor majd a saját intézményünkről lesz 
szó. Az óvodára és az iskolára beadásra kerül a pályázat, de ott van még a közművelődési 
intézmény, a régi kastély, ahol még ennél is lehetetlenebb állapotok vannak. Amikor a 
költségvetés tervezésekor odaérünk, akkor ugyanolyan aggódó gondoskodás jellemezze majd 
képviselőtársaimat. A Humán és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja ezt a használati 
szerződést. Köszönöm szépen. 
 
Bedő Ildikó: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Letenye Város 
Képviselő-testületének az eddig nyújtott segítségét, a támogatást, hogy a nehéz gazdasági 
helyzetben, a pénz szűkében is működtette az Andrássy Gyula Általános Iskolát és a Letenyei 
Művészeti Iskolát. A kollégáimnak és a szülőknek is azt mondtam, hogy ebből az átadás-
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átvételből a gyerekek és a kollégák nem érezhetnek meg semmit. Bízom benne, hogy nem is 
érezték meg, itt megvolt az a szint, ahol ezek a tárgyalások zajlottak és a feladat az 
változatlan. A feladat az, hogy a letenyei iskola jó szakmai színvonallal működjön tovább és 
szolgálja a településnek, illetve a hozzá tartozó társközségnek a lakosságát is. Jól nevelje, jól 
oktassa a jövő nemzedékét. Én a kollégáim nevében is mondhatom azt, hogy ugyanúgy 
Letenye város iskolája, a környéknek az iskolája a letenyei iskola és bízom abban, hogy 
továbbra is ezt a színvonalat meg tudjuk őrizni. Még egyszer szeretném a köszönetemet 
kifejezni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is, a kapcsolat igazán nem fog megszűnni, 
legfeljebb több egyeztetést igényel, ahogy korábban is nagyon sokszor megtörtént a megfelelő 
tájékoztatás. Legyen élettel teli az iskola és a település is. Köszönöm szépen a támogatást. 
Bízom abban, hogy az iskolára beadott pályázat sikeres lesz. Mint képviselőtől a Művelődési 
Házra is, illetve minden önkormányzati intézményre részemről az alaptámogatás megvan, 
csak anyagiak kellenek hozzá. Köszönöm szépen. 
 
Halmi Béla: Képviselő asszony szavai mögött az intézményvezető szólt. Én azt gondolom, 
hogy az Andrássy Gyula Általános Iskola eddigi tevékenysége nem fog csorbulni ezután sem. 
Az ott lévő pedagógusok, a technikai és konyhai személyzet hasonló módon együtt tud 
működni, együtt viszi magát az intézményt. Úgy vettem észre, hogy eddig a gyermekek és a 
szülők sem vették észre ezeket a változásokat. Az Önkormányzat kicsit fájlalja, hogy nem tud 
beleszólni bizonyos dolgokba, viszont kicsit nyugodt, hogy a pedagógusoknak a bérét az 
Állam biztosítja, mi pedig igyekszünk azokat a tevékenységeket megtartani, az épületet 
karbantartani. Azon fogunk dolgozni, hogy súrlódásmentes legyen az együttműködés mind a 
három egység között. A kapcsolattartók felelőssége rögzítésre került a használati 
szerződésben. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tankerület székhelyének elhelyezésével 

kapcsolatos használati szerződés és az iskoláktól az önkormányzat alkalmazásába 
átkerült közalkalmazottak kinevezési okiratainak módosításáról, a feladatokról és az 
irányítási, felügyeleti hatáskörökről szóló tájékoztató 2013. február 15-ig kerüljön 
benyújtásra a Képviselő-testület részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Halmi Béla polgármester 

                       Dr. Keresztesi Tímea jegyző  
 
 

7./ A Letenye, Szabadság tér 6. I/3. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés meghosszabbítása 

     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az anyagot tárgyalta mindkét bizottság. Letenye 
Város Önkormányzati rendelkezik bérlakásokkal, amelyeket bérbe bocsájt. A Szabadság tér 6. 
szám alatt is voltak üres bérlakások, amelyeket a Müller Drogériánál dolgozók vettek bérbe 
tavaly július 1-jétől december 31-ig. A bentlakók kérték, hogy hosszabbítsuk meg a bérleti 
szerződést. Egy személy távozott, így a két személy viseli azon költségeket, amely ezzel jár. 
Hátralékot nem halmoztak fel, nyugodt szívvel lehet azt mondani, hogy még egy évre kapják 
meg a bérlakást. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koplányi Zóra Becske, Mező 
út 33. szám alatti és Tiszai Réka Stefánia Budapest, Villányi út 6. 4/2. szám alatti 
lakosoknak a Letenye, Szabadság tér 6. I. emelet 3. szám alatti, 72 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti szerződését 2013. január 1-jétől egy év 
határozott időtartamra meghosszabbítja. Koplányi Zóra és Tiszai Réka Stefánia a 
lakást továbbra is bérlőtársi jogviszonyban bérlik és a bérlőtársaknak a lakásra 
vonatkozó költségelvű lakbért kell megfizetniük.   
 
A Képviselő-testület felkéri az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérlőtársakkal a 
megkötött lakásbérleti szerződést a fentiekben meghatározottak szerint a bérleti 
időtartam tekintetében módosítsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Halmi Béla polgármester 
 
Operatív végrehajtásért felelős: 
                Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezetője 

 
8./ Egyebek 
 
a./ A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodásának  
     elfogadásáról szóló 115/2012. (XII. 13.) számú határozata 1. pontjának visszavonása 
     Előadó: Halmi Béla polgármester 
 
Halmi Béla: Az egyebek napirendi pontban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy ülésezett a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás. A Társulási 
Tanácsot azért kellett összehívni, mert decemberben hozott a Képviselő-testület egy olyan 
határozatot, hogy a Társulási megállapodásból bizonyos feladatokat kiveszünk, így az oktatás-
nevelést is, mert ezt nem fogja ellátni közösen a Társulás. Történtek események az elmúlt 
időszakban. Nem sikerült zökkenőmentesen az átszervezés, ugyanis volt olyan intézmény, aki 
bent ragadt a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásban. A településünkön önállóan 
láttuk el ezt a feladatot, így különösebb probléma nem volt. Az előbb már megbeszéltük, hogy 
akadálymentesen tudtuk ezeket a feladatokat megoldani. Itt nem így történt, akik ebben 
érintettek azok tudják, hogy a normatíva leigénylések bizonyos időszakokhoz vannak kötve. 
Az októberi hónap az, amikor normatívát lehet igényelni az intézményekhez vagy éppen 
lemondani. Az intézmények átszervezését minden intézmény május 31-ig teheti meg minden 
évben és a nyári időszakra kell esnie az intézmények átszervezésének. Tanszünetre kell, hogy 
essen és szeptembertől már az új fenntartóval folytathatja tovább. Ez itt nem sikerült, 
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nevezetesen három óvoda ragadt bent a rendszerünkben, a becsehelyi, a bázakerettyei és az 
eszteregnyei óvoda. Ugyan lemondták az óvodai részét a normatívának októberben, 
megigényelte a három település ezt a normatívát, hogy ők át fogják venni, csak arról 
feledkeztek meg, hogy ezek nem önálló intézmények, hanem többcélúak, általános nevelési 
központban szerveződtek, általános iskola és óvoda egyben volt, egyetlenegy OM 
azonosítóval rendelkeztek. Az átmeneti rendelkezések úgy szóltak, hogy ilyen esetben év 
végén is át lehet szervezni az intézményt, az iskola vitte az OM azonosítót, ahol általános 
nevelési központ volt, az óvodákra pedig meg kellett kérni az OM azonosítót, akinél volt az 
óvoda. Megkérték, de a Magyar Államkincstár ezt szabálytalannak minősítette és azt mondta, 
hogy év végén ez nem járható. Azt mondták, hogy továbbra is a Dél-Zala Murahíd Letenye 
Többcélú Társulás a fenntartó. A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 
munkaszervezete december 31. napjával megszűnt. Ezt a feladatot a székhely település, 
nevezetesen Letenye Polgármesteri Hivatalában lévő osztályok dolgozóinak kell ellátni a 
megfelelő szakembereken keresztül és ezért már nem kapunk egy vasat sem. Megmaradt a 
Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás számlája, amelyen a pénzforgalmat bonyolítjuk 
le. A normatívákat leosztják, megkapta mindhárom település a normatívát. Azon dolgozunk, 
hogy a települések átadják a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásnak a normatívát, 
mi Letenye Város Önkormányzatán, mint munkaszervezeten keresztül kiutaljuk a forrásokat 
az adott óvodáknak, hogy legyen fizetése az ott dolgozóknak. Ha nem elég, akkor az adott 
önkormányzatok kiegészítik ezt a forrást és ezt kapják meg, így a helyzet konszolidálódik. 
Két minisztériumi főosztállyal tárgyaltam, ezt rajtuk keresztül sem sikerült megoldani. 
Mondták, hogy sajnos nem lehet és most azt a formát keressük, hogy hogyan tudjuk ezt 
megoldani. Ha nem találunk megoldást, akkor a Magyar Államkincstár automatikusan leemeli 
a három óvodának járó bért, annak a járulékos költségeivel együtt, ez bennünket terhel, mert a 
Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás számláján nincs annyi pénz. Ezt kell 
megoldani. Mi már meghoztuk azt a döntést, hogy a megállapodásból kikerül a nevelés-
oktatás, most ezt a határozatot vissza kell vonnunk. A 115/2012. (XII.13.) számú 
határozatunkban döntöttünk erről. A 27 település együttes döntése mondja meg, hogy milyen 
irányban halad a Társulás. A társulásoknak ez év június 30-ig kell felülvizsgálni a további 
működését. Ezen belül mindent felülvizsgál, átadja az intézményt is, valamint arról is dönt, 
hogy mit tartson meg feladatként. A belső ellenőrről már döntöttünk, ez kötelező minden 
önkormányzatnak, de ezt a feladatot közösen érdemes megoldani, mert a költségek 
megoszlanak. A településfejlesztést, a területfejlesztést fogjuk még bent tartani, és bizonyos 
egészségügyi alapellátást fogunk még berakni. Részletesebb voltam, hogy jobban át tudjuk 
értékelni azt, hogy mi történt itt az év végén. Volt egy rossz döntés, valaki nem figyelt oda, 
hogy mit tesz a polgármesterek asztalára és a képviselő-testületek megszavazták ezt a dolgot. 
Ezt kell most helyrehozni a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társuláson belül. Fél évig én 
vagyok a megbízott elnök, akkor választunk majd elnököt és akkor derül ki, hogy milyen 
irányban halad a Társulás. Két belső ellenőr volt a Kistérségi Irodánál, az egyik belső ellenőrt 
Becsehely Önkormányzata vette állományba 2013. január 1-jétől, a másik belső ellenőrt pedig 
Letenye Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalban alkalmazza. Későbbi tárgyalások 
eredménye lesz, hogy a belső ellenőrnek a béréhez megfelelő módon a 27 település 
hozzájárul, addig Letenye Város Önkormányzata áll helyt és utólagosan kompenzálják. 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vonja vissza a korábbi döntését, hogy szabad utat 
adjunk a további átalakulásnak.   
 
Dr. Keresztesi Tímea: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az a testületi döntés, amely a 
Társulási megállapodás módosításáról szólt, azt a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa is a tegnapi nappal visszavonta.  
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Halmi Béla: Minden egyes önkormányzatnak hasonló döntést kell meghozni.  
 
Dömők József: Hogy egyenesbe kerüljön a szekér meg fogom szavazni, de a kérdések ott 
motoszkálnak bennem, hogy hogyan lehetett olyan előterjesztést odatenni a Társulási Tanács 
elé, amely ezt a helyzetet előidézte. Ennek kapcsán kicsit háborog a lelkem. Nyilván voltak 
előnyei a kistérségi társulásnak, de saját példánkat tekintve pl. a kastély felújítási pályázatunk 
600 millió forintja elúszott emiatt, másrészt ismét belekerülhetünk egy olyan helyzetbe, hogy 
három óvodának a pedagógusi bérénél Letenyének kell helytállni. Reálisan ez a helyzet.  
 
Halmi Béla: Azon dolgozunk, hogy ez ne így legyen. 
 
Dömők József: Belekerültünk egy olyan helyzetbe, amely szándékunkon és önhibánkon kívül 
történik. Nem akarok bántani senkit sem, de szeretném megtudni az ülés végén zárt 
beszélgetés keretében részletesebben, hogy hogyan történhetett ez meg. Itt valami nem 
passzolt össze, az év végi átalakulásokat megérti az ember, de akinek ez lett volna a dolga 
nagyon nem állt a helyzet magaslatán ebben az esetben és nem Letenye Város 
Önkormányzata részéről.  
 
Dr. Keresztesi Tímea: Tisztelt Képviselő-testület! Függetlenül attól, hogy milyen hiba történt 
egy dolgot el kell mondani, hogy ez a helytállási kötelezettség most került bele a költségvetési 
törvénybe. Ha lett volna ilyen helyzet, akkor sem tudtuk volna mi ezt előre elhárítani, mert 
nem volt eddig a költségvetési törvényben ilyen rendelkezés, ez az utolsó szakaszba az 
átmeneti rendelkezések közé került be. Ennek a megoldásán polgármester úr minisztériumi 
szinten is próbálkozott. Most a fenntartásban érdekelt önkormányzatokkal egyeztetünk, illetve 
a Társulást is tájékoztattuk ezekről a problémákról. Én bízom benne, hogy meg tudjuk oldani, 
azt nem mondom, hogy minden erőforrásunkkal ezen vagyunk, mert elég sok feladatunk van, 
de megpróbáljuk ezt megoldani és meg is fogjuk oldani. Dömők úr felvetésére pedig 
visszatérünk. 
 
Halmi Béla: A három település polgármestere megkapta a normatívát, azt leutalták, a 
technikai részét pedig megoldjuk. Peresztegi Gergely úr, aki a Belügyminisztérium 
főosztályán dolgozik - már volt itt a mi térségünkben - és ismeri a problémánkat, a technikai 
megoldásokat keressük. A pénzügyi osztályvezető forródróton van, a szoros együttműködés 
nagyon fontos, mert ha nekünk ezt fél évig meg kell előlegezni, az nagyon nagy hiányt okoz.  
 
Bedő Ildikó: Van-e információ arról, hogy máshol is van ilyen probléma? 
 
Halmi Béla: Egyenlőre nincsen, de máshol is előfordulhatott, mert úgy gondolták, hogy ezek 
az intézmények automatikusan átkerülnek.  
 
Dr. Szabó Ilona: Én azt gondolom, hogy joghézag van, a jogszabályok nem köszöntek 
egymásnak. Ez egy átmeneti törvény és a költségvetési törvény nem találkozott vele. 
 
Halmi Béla: Én azért kerestem meg a minisztériumok főosztályait, hogy próbálják meg ők a 
törvényt összefésülni.  
 
Dr. Szabó Ilona: Az Országgyűlésben kellene a törvényt módosítani és meg lehetne oldani. 
Meg kellene kérni a helyi országgyűlési képviselőnket, hogy vigye be ezt a problémát és az 
Országgyűlés a költségvetési törvényt módosítsa. 
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Halmi Béla: A főosztályokon dolgozók készítik elő a törvény módosításokat.  
 
Dr. Szabó Ilona: Az országgyűlési képviselő tegye le az interpellációját és tárgyalják meg.  
 
Rózsás Imre: Mekkora kiadást jelentene ez a helyzet az Önkormányzatunk számára?  
 
Halmi Béla: Forintot nem tudok mondani, több milliós tételről beszélünk, de ezt nem szabad 
elmondani, mert nem tudjuk pontosan, hogy mit tartalmaz. Ezeket kutatjuk, kinek mekkora 
volt a bére és ez mennyit takar. A normatíva se fedi le egyébként azt, amibe kerül, mert 
mindig kiegészítette az adott település önkormányzata. Ez az adott település 
önkormányzatával papíron, megállapodás formájában rögzítésre fog kerülni.  
 
Rózsás Imre: Megértve a Dömők képviselő úrnak a felháborodását, én is hasonlóképpen 
vélekedek. Itt emberi mulasztás történt, mi többször találkoztunk azzal a problémával már, 
hogy év közben nem lehet átszervezést végrehajtani intézményeknél. Ott valaki nem tudta ezt, 
elkövetett egy hibát és egy másik teljesen vétlen önkormányzatnak kell valamilyen módon 
helytállni. Egyébként a kistérségben amúgy is voltak problémák, ezekről szóbeszéd szintjén 
hallottunk. Mivel polgármester úr a megbízott vezető, nekem kellett volna aláírnom azt az 
együttműködési megállapodást, amely arról szól, hogy a mi hozzájárulásunkat két ütemben a 
megadott határidő betartásával kell majd átutalni a kistérségnek. Én nem írtam alá, mert abban 
volt egy olyan mondat, hogy a mi Önkormányzatunk, ha úgy gondolja, ez a mondat 
félreérthető volt, akkor a járó pénzösszeget egyösszegben és az első határidő előtt is 
átutalhatja. A mi Önkormányzatunk gazdasági helyzetét is tekintve, én ezt nem írtam alá. A 
polgármester úrral és a pénzügyi osztályvezetővel tárgyalva, majd áttekintjük a megállapodást 
és lehet talán másképp fogalmazni ezt a mondatot.  
 
Halmi Béla: Alpolgármester úr a lakos egyenértékű hozzájárulásról beszél. Ez 100.- Ft/fő/év, 
ezt megállapítottuk már korábban. A másik, amit azonnal kérünk be az a végkielégítéseknek 
és a felmentési időtartamoknak a járulékos költségei. Mindenkitől bekérjük a rá eső forrást. 
Mivel itt megszűnésről van szó, lehetősége van a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú 
Társulásnak, hogy visszakérje az Államtól a kifizetett költségek 50 %-át. Ez a járulék durván 
annyi, mint az 50 %. Megelőlegezik az önkormányzatok a rájuk eső részt, és ezt vissza fogjuk 
juttatni részükre az év második felében. Nem volt elégséges forrás a Dél-Zala Murahíd 
Letenye Többcélú Társulás kasszájában, amikor ki kellett fizetni az ott lévő dolgozóknak a 
végkielégítéseket, a felmentést és azoknak a járulékait.  
 
Dr. Keresztesi Tímea: A Társulás tartozásaiért, követeléseiért a Társulás tagjai 
lakosságarányosan helytállni kötelesek. Mivel Önkormányzatunk a legnagyobb lélekszámmal 
rendelkező település, ezért őt terheli mindig a legnagyobb költség. Amennyiben a Társulásnak 
nincs a számláján pénz, akkor nem a Társulás tagjaitól, hanem a székhelytelepüléstől vonják 
le a dolgokat.  
 
Dr. Szabó Ilona: A Társulásnak volt egy alapszabálya és az alapszabályban nem úgy volt, 
hogy csak a székhelytelepülés.  
 
Dr. Keresztesi Tímea: Magasabb szintű jogszabály, egyrészt a költségvetési törvény mondja 
ki, de egyébként is a Társulási megállapodás kimondja, hogy tartozás esetén elsődlegesen 
helytállni köteles, mivel önálló jogi személy, természetesen a Társulás. Ha a Társulásnak 
nincs annyi pénze, akkor nem fog variálni az Állam, hogy ehhez vagy ahhoz forduljon, mert 
egyébként egyetemlegesen, illetve arányosan felelnek, hanem a székhelytelepüléstől viszi. 
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Ezért fontos az, hogy a Társulási megállapodástól lehetőleg eltérően (a társulási 
megállapodásban március 15. és szeptember 15. szerepel) minél előbb folyjanak be ezek a 
pénzek, mert amikor a Társulásnak fizetési kötelezettsége van, pl. villanyszámla, mert az 
elszámolások most fognak megjönni, pl. normatíva visszafizetés, akkor a Társulás teljesítse és 
ne Letenye Város Önkormányzata. Ezért lett ez így megfogalmazva. A járulékoknál szintén 
ugyanez a helyzet, hogy a járulékot a Társulásnak meg kellett fizetnie január 20-ig a 
végkielégítések, a bérek és egyéb után. Amennyiben az Állam ezt nem kapta volna meg, 
fordult volna a Társuláshoz, a Társulásnál nem lett volna pénz, leemelte volna Letenye Város 
Önkormányzatától. Ezeket áthidalva készültek el ezek a megállapodások, amelyeket alá 
kellett írni, volt aki automatikusan befizette, volt aki felszólításra. Érdekes, hogy a Társulás a 
tagokkal szembeni követeléseit a Társulási megállapodás alapján csak 60 napon túl 
inkasszálhatja, de ez az Államot nem fogja érdekelni. Mivel önálló munkaszervezete volt a 
Társulásnak, most tanuljuk a Társulásnak az alapszabályát, szervezeti- és működési 
szabályzatát és ezekből, illetve a meglévő jogszabályokból próbáljuk meg a legjobb 
megoldást kihozni a Társulás és elsősorban a saját Önkormányzatunk számára. Ezt nem 
tagadom, mert ez az elsődleges érdekünk.  
 
Rózsás Imre: A Társulásnak volt-e olyan vagyona, amelynek az értékesítésével a hiányzó 
pénz pótolható? Én úgy gondolom, hogy a múlt évben történtek ott szabálytalan dolgok is.  
 
Halmi Béla: Vagyona van. 
 
Rózsás Imre: Az mobilizálható-e? Nem lenne igazságos dolog, ha Letenyének kellene 
helytállnia.  
 
Halmi Béla: Nem. Van ingatlana, a becsehelyi Általános Iskola a Társulás tulajdona.  
 
Dr. Szabó Ilona: Hogyan lett a Társulás tulajdona? 
 
Halmi Béla: Mi voltunk a beruházó. Ez most átkerül az Állam felé, kicsit bonyolultabb a 
helyzet. Azt kell mondanom, hogy nincs mozgatható vagyona, amely áruba bocsátható. 
Nekünk ezt az utat kell járni. A Társulási Tanács ülésén jegyző asszonnyal közösen ezt a 
térség polgármestereivel is megértettük. A három polgármester úr, aki ebben érintett, 
határozottan azt mondták, hogy ők hajlandóak mindent megtenni annak érdekében, hogy 
kifizessék, tőlük fogjuk ezt berakni ide a Társulás pénztárába. Kérem, aki egyetért a 
115/2012. (XII.13.) számú határozat 1. pontjának visszavonásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2013. (I.31.) számú  h a t á r o z a t : 
 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd 
Letenye Többcélú Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
szóló 115/2012. (XII. 13.) számú határozatának 1. pontját visszavonja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Dél-Zala Murahíd 
Letenye Többcélú Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013. február 15. 
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Felelős:   Halmi Béla polgármester 
 
 
KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK:  
 
Dömők József: Most már harmadszor teszem szóvá az esőbeálló kérdését a temetőnél. 
Elkezdtem tavaly tavasszal, ősszel folytattam, most a tél kellős közepén vagyunk. Teljes 
joggal rágják a fülemet képviselőként, Rózsás képviselő úréval együtt. Valamit ki kell találni 
ideiglenes megoldásként. A másik probléma a 3D mobil internet. Az Önkormányzat levele 
ősszel elment ebben a kérdésben a szolgáltatóhoz. Válasz érkezett-e? 
 
Dr. Keresztesi Tímea: Nem érkezett. Írhatunk még egy levelet.  
 
Dömők József: Írjunk még egy levelet, és hivatalosan közzé tesszük majd, hogy ez a 
szolgáltató nem hajlandó erre a fejlesztésre itt a hármashatár mentén, az ország délnyugati 
kapuja térségében. Mindenki látni fogja és olyan szolgáltatót választ majd, ahol igénybe tudja 
venni ezt a szolgáltatást. A harmadik dolog. A buszmegállótól haladva a Sétatér felé van egy 
kijárt ösvény út, ott célszerűnek látnám a volt Áfész kéménynél egy világító lámpatestnek az 
elhelyezését. Az már nem eseti út, hanem szervesen beépült a település közlekedésébe az 
üzletek megközelítése szempontjából.  
 
Halmi Béla: Az a terület nem a miénk. A Let-Coop megengedi, hogy használjuk. Ha oda 
kerítést húznának, akkor sem szólhatnánk semmit. A Let-Coop vezetőit megkérjük, hogy 
világítótestet helyezzenek el oda. 
 
Dömők József: Ha nem tesznek eleget a kérésnek, akkor engedélyezzék, hogy egy lámpatestet 
az Önkormányzat oda elhelyeztethessen. Nagyon jól tudjuk a közbiztonság kapcsán, hogy a 
fiatalok, csuklyás gyerekek előszeretettel tartózkodnak itt az Okmányiroda, buszmegálló 
mögötti részen.  
 
Dr. Szabó Ilona: Ne járjanak arra, menjenek a kiépített járdán. 
 
Dömők József: A hóhelyzet kapcsán mondanám. Egész jól mentek a munkálatok, a főtéri 
parkolóban nagyon jól elnyomták a gépek az első hó leesésekor a nagy mennyiségű havat. 
Ezek a hókupacok ott vannak, a parkoló jelentős részét elfoglalják. Ez esztétikailag nem szép 
látvány és nem is szerencsés, hogy az a nagy hótömeg ott olvadjon el. Ha lenne rá lehetőség,  
az Önkormányzat kistraktorjával el kellene onnan a havat szállítani. Köszönöm szépen. 
 
Rózsás Imre: A Zala-Volán Zrt-t meg kell keresni, hogy a buszmegállóban szabályosan 
parkoljanak az autóbuszokkal, mert balesetveszélyes és a másik parkoló szinte 
megközelíthetetlen. Szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt hónapban miért nem volt 
iskolatej? Ez mikor oldódik meg? A Kossuth utcai szennyvízelvezetés problémájáról 
polgármester úrral már beszélgettünk és ismételten megkértek, hogy tegyem szóvá, mert az 
utcán folyik majd hamarosan a szennyvíz. Annak idején én polgármester úrtól ígéretet 
kaptam, hogy a közalkalmazottak egyfajta cafetéria juttatást kapnak decemberben. Ezek az 
emberek számítottak is rá és nem kapták meg. Ez miért nem történt meg? Mi lesz a jövőben a 
helyzet, amikor ezek az alkalmazottak a polgármester úr irányítása alá fognak tartozni? 
Esetlegesen a jövőben valami hasonlóra a pénzügyi helyzet függvényében számíthatnak-e? 
Milyen rendelkezések, milyen törvények fognak rájuk vonatkozni? 
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Dr. Keresztesi Tímea: Az iskolatejjel kapcsolatban a megváltozott helyzetből adódóan a KIK 
lesz ennek a jogosítottja 2013. január 1-jétől. Azokat a közalkalmazottakat érintően, akik az 
Önkormányzathoz átkerültek, mi több cafetéria szolgáltatót megkerestünk és egyik sem 
vállalta a cafetéria utalványok elkészítését. A Nemzeti Üdülő Szolgálatot kerestük meg 
először. Azt mondták, hogy decemberben ők cafetéria utalványokat nem készítenek. 
Megkerestük a másik két szolgáltatót, aki nem az államihoz tartozik, ők szintén nem tudták 
vállalni, mert a NÜSZ-től nem kapták meg ezt az engedélyt. Hogy a jövőben ezt hogyan 
tudjuk megoldani ez a költségvetés függvénye lesz. Az én fejemben is bent van a dolog. 
Konkrétan még erről nem egyeztettünk, december hónapban ezt sajnos nem tudtuk 
megoldani, de próbálkoztunk.  
 
Bedő Ildikó: Az iskolatejre felmondásra került a szerződés. A KIK köti a szerződést, találtunk 
olyan új szállítót, aki változatosabb tejtermékeket szállít a gyerekeknek, illetve a környékbeli 
iskolákat is (Pusztamagyaród, Bázakerettye, Becsehely) bevállalja. Február 1-jétől indulna, a 
szerződés aláírva visszajött, amit a KIK-nek átadtunk és fel is küldték a központba. 
Budapesten aláírják és élővé válik a szerződés. Az élelmezésvezető nagy segítség volt ebben, 
mert nem lett volna elég hűtőkapacitása az iskolának, mert csak kétszer tudtak volna 
szállítani, de a szállító egy hűtőt is tud adni. Minden iskolában probléma volt ez az átmeneti 
helyzet. A környéken két iskoláról tudok, ahol nem is vállalták be az iskolatejet, azt mondták, 
hogy sok vele a probléma.  
 
Halmi Béla: Az Önkormányzatunknak már nem volt az iskolatejre vonatkozó feladata, a 
forrást sem mi fizettük. Az itt elhangzott felvetéseket igyekszünk megnézni. A szennyvíz 
problémát és az esőbeállót az Önkormányzatnak kellene megoldani. A harmadik dolog, hogy 
újítsuk meg a Tankerületnek átadott helyiséget. Ezek mind forrásba kerülnek és a 
költségvetésünk még nem állt össze. Ezeket nekünk kell megoldani, mert az Önkormányzatot 
terhelik.  
 
Dömők József: A szennyvíztisztító telep pályázata kapcsán kérésem volna, amennyiben 
lehetséges, akkor a letenyei vállalkozókat preferáljuk és őket hozzuk helyzetbe.  
 
Halmi Béla: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 17,40 órakor bezárom.        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 K.m.f. 
 
  
 
      Halmi Béla                  Dr. Keresztesi Tímea 
      polgármester                    jegyző 

 
 
 


