Jegyzőkönyv
Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. december 14-én 18.00 órai kezdettel – a
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében – tartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Farkas Szilárd polgármester, Somogyi András alpolgármester, Bagladi Géza,
Gyergyák Zoltán, Mikóné Farkas Ildikó és Rózsás Imre képviselők
Igazoltan maradt távol: Kuprivecz József képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai
Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Vörösné Joó Zsuzsanna
a Letenyei Járási Hivatal vezető-helyettese, Vitovszki János őrsparancsnok, Takács Tamás
ÉKKÖV Kft. ügyvezető, Friman Jánosné óvodavezető, Dömők József művelődési ház
igazgató, Farkas János százados, Bíber József törzsőrmester és 30 állampolgár
Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelent Letenyieket, a
meghívott vendégeket! Külön köszöntöm a Magyar Honvédság katonáit! A kialakult migráns
helyzettel kapcsolatban irányukban is lehet majd kérdéseket feltenni. Úgy gondoltam, hogy a
tisztánlátás végett legyenek ők is jelen a mai városi közmeghallgatáson. Üdvözlöm körünkben
Vitovszki János őrsparancsnok urat a Rendőrség részéről, hozzá is lehet kérdéseket feltenni
Letenye város közbiztonságát illetően. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van. Kuprivecz József képviselő úr jelezte,
hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni a mai közmeghallgatáson. A mai
közmeghallgatás két részből állna. Kötelező elem lenne Letenye város környezeti állapotáról,
környezeti elemeinek értékeléséről tájékoztató tartása, ezt követően pedig a választások óta
elért eredményekről, az 1 év távlatában megvalósult eredményekről, illetve az ehhez
kapcsolódó projektekről szeretnék tájékoztatást adni. A tájékoztatás megadása után kérném,
hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel tiszteljenek meg minket. Letenye város környezeti
állapota, környezeti elemeinek értékelése. Először a talajok állapotát illetően kell tájékoztatást
adnom. A településen jelentős földfelszínt szennyező objektumok, ipari üzemek, veszélyes
anyagraktárak nem találhatók. Különös veszélyt jelent az illegális, illetve rekultiválatlan
szemétlerakók, emésztőgödrök, fúrt kutak elszennyeződése. Letenye a közepesen
erózióveszélyes területek közé tartozik. A nagy területű szántókon az utóbbi időben jelentősen
megnőtt az erózió és a defláció veszélye a lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt, ezért
mezővédő erdősávok és fasorok telepítésével, a meglévők átalakításával, valamint a
vízelvezető rendszerek helyreállításával csökkenteni kellene a talajpusztulás mértékét. A
településen egy működő homok-kavics bánya és több már nem működő agyag- és
kavicsbánya található. Ezek közül egyik rekultivált, a többi felhagyott rekultiválatlan bánya.
Két területen bányászati joggal rendelkeznek, itt a bányászat még nem kezdődött meg. A
rekultiváció a bányászatra jogosult kötelessége. Ezeknek a tájsebeknek a felszámolása a talaj
védelme és tájképi szempontból is fontos feladat lenne. A levegő állapotáról is tájékoztatást
kell adni. A közúti forgalom légszennyezése közepes, mióta az M7-es, M70-es autópálya
elkészült, jelentősen csökkent a település belterületén. A lakosság által okozott légszennyezés
időszakos, ősszel az avarégetések miatt jelentős, télen a fűtési szezonban közepes. Az
avarégetés szabályainak szigorításával, az égetések ellenőrzésével csökkenthető a terhelés. Az
elmúlt időszakban el kellett rendelnem az avar- és kerti hulladék égetésének tilalmát, hiszen a
levegő állapota, a szálló por és a ködös időjárás nehezítette volna az itt élőknek a mindennapi
boldogulását. A korszerű fűtési rendszerre való áttérés, a megújuló energiahordozók
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(napkollektorok, geotermikus energia, stb.) fokozottabb használatának támogatásával a
településen működő közintézményekben is csökkenthető a légszennyezés. A
vízgazdálkodásról és a vízminőség védelemről is szólni kell. A településen ipari, illetve
mezőgazdasági jellegű vízkivétel a felszíni vizekből nem jellemző. Felszíni vizeink minősége
közepes, azonban a mezőgazdasági művelésből származó permetezés és műtrágyázás
jelentősen szennyezi felszíni vizeinket. Az ipari, közúti és közüzemi szennyezés gyenge,
elhanyagolható mennyiségben van jelen. A csapadékvíz elvezető rendszer állapota változó. A
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban tett intézkedéseinkről külön szeretnék majd szólni.
Letenyén a felszín alatti vizek is a tiszta kategóriába tartoznak, azonban Letenye sérülékeny
ivóvízbázison fekszik, a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területek közé tartozik. Úgy gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztalhattuk az elmúlt
időszakban is. A lakosság megfelelő minőségű vízellátása a település közigazgatási területén
megoldott. Tudom, hogy a korábbi időszakban vízellátási problémával küszködtünk
mindannyian, amelyet sikerült megfelelően orvosolni. Ebben a témában is van még mit tenni,
de ezt is majd a későbbiek során szeretném ismertetni. Az épített környezet állapotáról és
védelméről, a zöldterület gazdálkodásról is néhány gondolatot el kell, hogy mondjak. Az
önkormányzati tulajdonú épületek állaga változó. 2014-ben az egyedutai Művelődési ház
tetejét lecseréltük, hogy az esőzések miatti további állagromlást megelőzzük, 2015-ben a
fűtésrendszer is felújításra került. 2014-ben a Bajcsy-Zs. úton az óvoda és az iskola
épületeinek energetikai felújítása is megvalósult, illetve 2014. december végére elkészült.
Ezekről a későbbiek során szeretnék részletes tájékoztatást adni. Ide tartozik még az üresen
álló épületeink funkcióval történő ellátása, tartalommal való megtöltése, illetve az
Egészségház felújításával kapcsolatban is a későbbiek folyamán szeretnék részletes
tájékoztatást adni. A hulladékgazdálkodást illetően a települési szilárd hulladék gyűjtését és
szállítását településünkön a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi heti rendszerességgel a
zalabéri hulladéklerakóba. A letenyei hulladéklerakó telepet a ZALAISPA projekt keretében
I. ütemben már rekultiválták. A rekultiváció II. üteme idén novemberben megkezdődött, és a
napokban be is fejeződött. A ZALAISPA projekt keretében Letenyén 5 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget és egy szelektív hulladékudvar létesült. A szigeteken az üveg, papír,
műanyag és fém hulladék gyűjthető szelektíven, a hulladékudvarba pedig a lakosság az építési
törmeléket 1 m3-ig, műanyag, növényi, veszélyes elektronikai, fém, üveg és lom hulladékot
szállíthatja. 2012. óta a Zala-Depo Kft. a lakások elől is elszállítja a zsákba szelektíven
gyűjtött műanyag és fém, valamint papír hulladékot. A város tisztántartása érdekében az
Önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak, illetve a jogerősen
közmunkára ítéltek bevonásával rendszeresen gyűjti a település közigazgatási területén a
közterületen elhagyott hulladékot, illetve az iskolások a Föld Napja alkalmából, valamint a
Magyar Közút által szervezett szemétgyűjtő akció keretében szokták a település lakosai az
elszórt hulladékot gyűjteni. A teljes környezetállapot tájékoztató a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a városi honlapon olvasható. A környezeti
tájékoztatót követően rátérnék az elmúlt 1 évben végzett feladatokra, elért eredményeinkre. A
választásokat követően a legfontosabb és legégetőbb probléma városunkban a belvízvédelem
kérdése volt. Mindannyian átéltük a 2014. szeptember közepén lehullott nagymennyiségű
csapadék által okozott károkat, amely vis maior kategóriába tartozott, amely nem jelent mást,
mint előre nem kiszámítható jelenség bekövetkezését takarja. Ez ügyben megtettem a
szükséges lépéseket. Zala Megyei Kormánymegbízott Úrnál és a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnál elég hathatós közbenjárást kellett indukálnom, illetve végrehajtani arra
vonatkozóan, hogy elinduljon egy folyamat a belterületi, illetve elsősorban a külterületi
árkolások, vízelvezető rendszerek takarítása, tisztítása érdekében. A hathatós közbenjárás
azon múlott, hogy megpróbáltunk elsősorban erre közösen forrást előteremteni, hiszen a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében nagyon sok olyan árok van, amelyet nem
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megfelelően tisztítanak és takarítanak. Emiatt problémák következhetnek be, amelyek az
extrém időjárásnak köszönhetően be is következtek és városunkban is károk keletkeztek. Első
lépésben a belvízvédelmet illetően, illetve a külterületi árokolásokat illetően az egyedutai
városrészt vizsgáltuk meg. Több helyszíni szemlét tartottunk, itt járt Gál Róbert a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója és személyesen vette kezelésbe ezt a kérdést. Az
ehhez szükséges forrásokat is előteremtették Kormánymegbízott Úr segítségével és ennek
köszönhetően indulhatott el az egyedutai városrészben az ott lévő külterületi árkoknak az
árkolása, illetve a Rákóczi utcában lévő árokrendszer mederlapozása a hatékonyabb
vízelvezetés érdekében. További árkolási feladatokat kell végrehajtani Egyedután, valamint az
árkok folyamatos karbantartása szükséges a jövőben. Itt köszönöm meg a mezőgazdasági
vállalkozók együttműködését és segítségét a külterületi árkok tisztításának elősegítésére. Ők
is részt vettek ezen az egyeztetésen, sőt a vállalkozók be is avatkoztak ezekbe a munkákba és
együtt, közösen sikerült elérni azokat az eredményeket, amelyek az egyedutai városrészt
megvédik, illetve megvédhetik a lehulló extrém mennyiségű csapadéktól. Csak együtt és
közösen lehetett ezt megtenni és ehhez kellett a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a
vállalkozók és az Önkormányzatnak a közbenjárása is. A belvízvédelmet folytatva van még
mit tennünk, hiszen a MOL benzinkút feletti területekről lezúduló csapadék is elöntés
veszéllyel fenyegeti a város keleti részét. Tavasszal tervezővel vizsgáltatjuk meg az érintett
területeket. Véleményem szerint komplex módon szükséges kezelni a külterületek
vízelvezetését, illetve elsősorban a városból történő víz kivezetést. Az érintettekkel, a
mezőgazdasági vállalkozókkal, a MOL benzinkút képviselőjével egy helyszíni egyeztetést is
folytattunk ősszel. Valóban el kezdenünk az ezen irányú feladatokat is, hiszen a saját
értékeink megvédéséről, a saját emberi biztonságunkról és az élhető városról van szó
elsősorban. A tavalyi év szeptember és október hónapok esőzései miatt bekövetkezett vis
maior károk helyreállításáról ismertetek pár gondolatot. Láthattuk mindannyian, hogy a Béke
utcában a hidak helyreállítása megtörtént, íves faszerkezetű hidak kerültek kihelyezésre.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem felújításról és nem új beruházásról van szó, hanem
a meglévő állapot helyreállításáról. A hidakat illetően van még feladatunk önkormányzati
szinten, hiszen a Mesehíd, a volt Európa híd újra felépítését is tervezzük, ezzel összekötve a
Kemping, a játszótér területét az Óvoda területével. A belterületi árkolásokra, a juliánhegyi
betonút szakaszos javítására, a parkoló-felületek helyreállítására is sor került a vis maior
keretében. A vis maior pályázatban 67.000.000.- Ft támogatást kaptunk a
Belügyminisztériumtól és közel 30.000.000.- Ft önrész biztosítására volt szükséges az
Önkormányzat saját költségvetésének terhére. Az Önkormányzat ezen felül elkezdte a
belterületi utak kátyúzását, a gyalogjárdák rendbetételét is, melyet tavasszal folytatni fogunk.
Nem a vis maior keretében, de a Szent Imre herceg utca, az Építők útja, a Béke utca és a
Kolozsvári utca kátyúzása is megtörtént az állagmegóvás tekintetében az elmúlt napokban.
Szeretnénk folytatni a gyalogjárdák rendbetételét is, e téren is van még mit tennünk a
városban. Az ingatlantulajdonosok folyamatosan jelzik az Önkormányzat irányába a
problémákat, ezeket megpróbáljuk orvosolni. Ennek eredményeként pontszerűen már a József
Attila utcában, illetve a Sport utca egy részében végeztünk ilyen tevékenységet. A jövő
tavasszal folytatni fogjuk a gyalogjárdák felújítását. Itt említem meg, hogy kértem a Magyar
Közúttól a Letenye-Murarátka összekötő út kátyúzását, esetleges felújítását, válaszuk szerint
tavasszal érdemben foglalkoznak kérésemmel. Elkészült az öreghegyi út felújítása és
padkázása, amely az Önkormányzat költségvetésében 17.000.000.- Ft összeget tett ki.
Tavasszal megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy a Zajki és Béci hegyi út is megújuljon,
természetesen Zajk Község Önkormányzattal együttműködve, hiszen közigazgatásilag Zajk
területeiről van szó. Városunk belterületén és az intézmények közelében, ingatlanain tavasszal
megkezdődött a veszélyes fák kivágása. Be kellett látnunk, hogy ezt a lakosság egy része
támogatja, egy másik részre viszont megosztott volt abból a szempontból, hogy miért
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kerülnek ezek a fák kivágásra. Elsősorban itt a fák veszélyességi mutatóit vettük figyelembe.
A főtéren a zöld növények pótlásra kerültek, a fásítások megtörténtek. A kastély előtti park
megújítását is tervezzük, ha lehetséges, akkor pályázati úton, melyről a későbbiekben kívánok
szólni. A 2015. évi költségvetésünkben tervezett beruházások és fejlesztések
megvalósulásáról is szólni kívánok. A Séta téri és a kastélyparkban lévő kandeláberek cseréje
folyamatban van, a Képviselő-testület döntött a kandeláberek és lámpatestek megrendeléséről.
Bármelyik nap megérkezhetnek a kandeláberek és a lámpatestek, ha az időjárás engedi, akkor
a tél folyamán ezek az eszközök telepítésre kerülnek. Ez által a Séta téren és a kastélyparkban
a világítás és a közvilágítás is meg fog oldódni. Sokszor rendbe rakattam a Séta téren a
lámpatesteket, azonban elég gyakran előfordul az, hogy az erejüket máshova nem
hasznosítani tudó gyerekek kicsúzlizzák és tönkreteszik a város vagyonát, ami véleményem
szerint nem mutat jó irányba. Természetesen itt a város elgondolkodik a kamerarendszer
telepítésén is, hiszen ez az egyetlen olyan megoldás a közterületen, amely a biztonságérzetet
növeli, és a rongálásokat visszatartja. Az új utcabútorok (padok, virágládák, oázis,
kerékpártárolók) megérkeztek, melyek tavasszal kerülnek a város központjába kihelyezésre. A
központban lévő bútorokat is felújítjuk és a peremkerültek irányában olyan területekre fogjuk
kihelyezni, ahol nagyobb forgalom zajlik. Az Andrássy Gyula Általános Iskolában a nyári
szünetben tornaszoba került kialakításra a felemelt testnevelés óraszámok miatt, illetve a
földszinten az osztálytermek padozatának felújítása is megtörtént. Jövő évben folytatjuk az
iskolai felújításokat, a vizesblokk cseréje is szükségessé vált. Az épület villamos- és
vízhálózatának megújítása is esedékessé vált, amelyet önerőből nem, de nagyon remélem,
hogy pályázati úton meg tudunk tenni a jövőben. A költségvetésben az iskolai felújításokra
tervezett összeg 3.750.000.- Ft volt. A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskolában karbantartási
feladatok kerültek elvégzésre. Évek óta nem volt karbantartás az intézményben. Az Arany
János utcai nyílászárók cseréje megtörtént, az épület állagmegóvását elvégeztettem, a
mosdóhelyiségek megújításra kerültek. A költségek mintegy 2.750.000.- Ft összeget tettek ki.
Felajánlásból megújult az intézmény utcafronti kerítése is. A városi könyvtár
tetőszerkezetének karbantartása a 2015-ös évben nem valósult meg, jövő tavasszal
elengedhetetlen a tetőszerkezet borításának impregnálása, esetleges elemeinek cseréje.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a napokban megújult a városi honlap, amely
folyamatosan új adattartalommal frissül, illetve egy új külső megjelenés is várja a letenye.hura kattintókat. A közfoglalkoztatás nem elhanyagolható a városban. A 2015-ös évben 3
programelemmel vettünk részt a közfoglalkoztatásban, mintegy 110 fővel, amely a település
méretét illetően jelentős létszám. A belvízvédelem, a helyi sajátosságok és az illegális
hulladéklerakók felszámolása programelemeket terveztem az idei évben. Jövőre folytatjuk a
közfoglalkoztatási programot, hiszen akkor van eredménye, illetve akkor van értelme ilyen
programot folytatni, ha az valamilyen értéket teremt. Sajnos el kell mondani azt is, hogy nem
mindig a megfelelő értéket teremtette. Nagyon sajátos volt a közfoglalkoztatás elindítása,
hiszen olyan szűrő paramétereket tettek a rendszerbe bemenetként, amelyek miatt azokat az
embereket a kezdetekkor elveszítettük, akik elég aktívan dolgoztak a közfoglalkoztatásban.
Előírta a Kormányzat, hogy milyen feltételekkel lehet részt venni ebben a programban. Nem
adjuk fel, jövőre az ideire ráépülő kettő programelemben kívánunk részt venni, a
belvízvédelemben és a helyi sajátosságokban. Február 29-ig van szerződésük a
közfoglalkoztatottaknak és legkésőbb március elején indulni fog a közfoglalkoztatás,
amelynek létszáma 115 főről 50 főre fog csökkenni. Ez az a kezelhető létszám, amellyel a
város tud gazdálkodni, illetve fog gazdálkodni a jövő tekintetében. Az Önkormányzat egy új
csarnokot is vásárolt árverés útján a Cimai majorban, amely az egyik programelem, a
betonelem gyártás folytatásának helyszíne lesz. Új programelem is lesz a 2016. évi
közfoglalkoztatásban, az útőr program, amelyre 2x5 fő kerül felvételre a jövő évben. Testületi
döntés eredményeként létrehoztuk a közterület-felügyeletet, amely a Letenyei Közös
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Önkormányzati Hivatal berkein belül működik. Kettő fő közterület-felügyelő látja el feladatát
a városban. Fő feladataik Letenye város közterületeinek, azok rendjének és tisztaságának
védelme, az önkormányzati vagyon védelme, ellenőrzési feladatok a közterület használatának
jogszerűségére vonatkozóan. A megvalósult és benyújtott pályázatainkról is szólni kívánok,
amelyek egy kicsit talán pozitív a város életében. A Letenyei Hóvirág Óvoda és a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola energiaracionalizálása, a homlokzati hőszigetelés, a
nyílászárók cseréje, a fűtésrekonstrukció történt meg egy KEOP pályázat keretében.
Láthatjuk, hogy az iskola homlokzata megújult. Említettem, hogy a következő időszakban
elsősorban az épületben lévő szociális blokkok felújítására, az elektromos hálózat felújítására
van a legnagyobb szükség. A műfüves pálya beruházása is sikeres volt, 20x40 méteres
szabványméretű pálya került kialakításra az iskola udvarán. Külön öröm számunkra, hogy
elsősorban helyiek használják a műfüves pályát és ezáltal a sportolási kedvet lehet növelni,
illetve az Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói is előszeretettel használják testnevelés
órákon a pályát. A Boldog Buzád Kilátó beruházás is befejeződött a Zajki hegyen, a projekt
már elszámolásra került. Zajk Község Önkormányzata volt a beruházó. Letenye Város
Önkormányzata 15.000.000.- Ft-ot invesztált a beruházásba, illetve egy magánszemély is
ugyanekkora összeggel támogatta a beruházást. Várhatóan tavasszal kerül az épület átadásra.
Jelen pillanatban az épület még üresen áll, az időjárás nem tette lehetővé azt, hogy az avató
ünnepséget megtegyük ebben az évben, jövő tavasszal fogjuk megtenni. Letenye városában az
Egészségház kialakítása a Nyugat-dunántúli Operatív Programból lehívott forrás segítségével
valósult meg. Az Egészségház felújításával Letenye járás legmodernebb rendelőintézete,
illetve komplexuma készült el a városban. Külső és belső megújításról, illetve tetőtér
hozzáépítéséről volt szó. Mindannyian tudjuk, hogy a kivitelező hogyan tette a feladatát és
ezáltal a fogorvosoknak a rendelése csorbult, a fogorvosoknak ki kellett költözni az épületből.
A kezdeti nehézségeket leszámítva sikeres volt ez a beruházás is. Elsősorban azért is, mert a
gyermekorvos és a Védőnői Szolgálat egy épületbe került integrálásra, másrészt megújult az
épület, harmadrészt pedig a járóbeteg szakellátás is modernebb körülmények között zajlik. A
projekt 228.000.000.- Ft támogatási összeggel bírt, amelyhez az Önkormányzat 45.000.000.Ft forrást rendelt. Ez nem kis összeg, úgy gondolom, hogy az Önkormányzat elkötelezett volt
az egészségügy fejlesztése irányában. További forrásokat is rendeltünk az Egészségházhoz,
hiszen beszerzésre kerülnek hamarosan az új várótermi padok, a régi padok cseréje meg fog
történni. Fogasokat vásároltunk a várótermekbe, illetve jövőre tervezzük az eszközbeszerzést
is, remélhetőleg pályázat keretén belül. Ha nem sikerül, akkor minimális forrást a
költségvetésünkből ki tudunk szorítani annak érdekében, hogy a betegek egészségügyi
ellátása minél jobban megvalósuljon. A járóbeteg szakellátást a Kanizsai Dorottya Kórház
végzi konzorciumi partnerségben Letenye Város Önkormányzatával. Új szakrendelés is
beindításra került, ez pedig a bőrgyógyászat. Az onkológiai és reumatológiai szakrendelések
orvoshiány miatt jelen pillanatban akadoznak, de mindent megteszek annak érdekében, hogy a
fennakadásokat elhárítsam. Itt szeretném kérni a lakosság türelmét. Elindítottunk egy olyan
folyamatot, amely sikeres lesz az orvoshiány leküzdésére vonatkozóan, illetve a Kanizsai
Dorottya Kórház is ígéretet tett, hogy az említett szakrendelésekre fog orvost küldeni.
Karbantartó került felvételre és betegirányító személy is segíti a tájékozódást. Egy ilyen
modern komplexum, egy ilyen elektronizált épület igényel karbantartót. A fotovoltaikus
rendszer kialakítása a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban, a KEOP projekt keretében
történő beruházás is elkezdődött. A Szociális földprogram, illetve a szociális célú tűzifa
pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült. Úgy gondolom, a hogy a Humán és Ügyrendi
Bizottság, a Képviselő-testület ezáltal a rászoruló állampolgároknak tud segíteni. A
Belügyminisztériumhoz beadott pályázataink, melyek a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatal energetikai felújítását, az Andrássy Gyula Általános Iskola futópálya felújítását,
rekortán pálya kialakítását és az Akácfa utca felújítását célozta meg, nem kerültek pozitív
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elbírálás alá. Jövőre ismét benyújtjuk pályázatainkat, ígéret szerint tavasszal megnyílnak a
pályázati források és akkor be fogjuk nyújtani az igényünket. Jelenleg a végéhez közeledik a
KEOP forrás támogatásával a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás által koordinált
Letenye 021/3 hrsz-ú hulladéklerakó II. ütemű rekultivációja. A kivitelező az esetleges
okozott károk megszüntetéséért és helyreállításáért felelősséget vállal. A beközlekedést a volt
hulladéklerakóhoz egy hídon keresztül végzik, amely megsérült. Ezt a kivitelező a beruházást
követően helyre fogja állítani. A pályázatokon túl az idősekkel való törődés kifejezéseként
létrehoztuk Letenye Város Idősügyi Tanácsát, amely jól és aktívan működik. Az időseket
érintő kérdésekben a Tanács összeül és javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg a
Képviselő-testület irányába, amelyet természetesen a Képviselő-testület figyelembe vesz. A
Tanács szociális, vallási és egészségügyi téren dolgozó szakemberekből áll. A nyugdíjas korú
lakosságot szolgálja elsősorban, hiszen az ő részükre nyújt tanácsot, segítséget. A Tanács
hátterében városunk Önkormányzata áll. Az állampolgári igényeket igyekeztünk a lehető
legjobban kielégíteni. Az elmúlt évben nagyon sok kérés, javaslat, észrevétel, kritika,
segítségkérés érkezett, illetve fogalmazódott meg Önkormányzatunk felé. Igyekeztem mindig
reális döntéseket hozni és a lehető leghamarabb segíteni az állampolgároknak. Bevezetésre
került a fogadóóra, amely eddig nem volt a városban. Szerdai napon 8.00 órától 9.00 óráig
tartom a fogadóórát, ahol az átlaglétszám 6-10 fő közé esett az elmúlt időszakban. A
vállalkozókkal, a helyi és vidéki civil szervezetek vezetőivel jó kapcsolatot ápolunk,
partnerséget ajánlunk továbbra is részükre. Segítségükre folyamatosan számíthat az
Önkormányzat, és ezúton köszönöm a pozitív hozzáállásukat, véleményeiket, javaslataikat.
Vállalkozói fórum és civil fórum megtartására is sor került, ez egy új kezdeményezés volt
városunkban. Úgy gondolom, hogy ez sikerrel zárult és ennek folytatása is várható a 2016-os
évben. A civil szervezetek működésének támogatása kiemelt szívügyünk, illetve kiemelt
szívügyem, hiszen jómagam is civil szervezetet vezetek. Nem Letenyén, hanem
Kistolmácson, de tudom azt, hogy mi a civil élet, miként működik egy civil szervezet és
mekkora horderejű munka vállalható és található egy ilyen szervezet fenntartásában és
működtetésében. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésben 6.000.000.- Ft-ot különített el
a civil szervezetek, elsősorban a letenyei civil szervezetek támogatására. A civil szervezetek
bevonásra kerültek a meglévő városi és az új városi rendezvények megszervezésébe és
lebonyolításába is. Ezúton köszönöm a segítő együttműködésüket és támogatásukat! Az
Önkormányzat civil szervezetek és vállalkozók nélkül úgy gondolom, hogy nehezen tud
előrehaladni. A továbbiakban is az összefogásra, az együttműködésre van szükség. Ebben
polgármesterként és talán a Képviselő-testület nevében is elmondhatom, hogy partnerséget
ajánlunk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a várost fejlesszük, a fejlődés
útjára bocsássuk. A nemzetiségi önkormányzatokkal is jó kapcsolatot alakítottam ki,
együttműködésünk folyamatos. Korábban három nemzetiségi önkormányzat működött
városunkban, jelen pillanatban kettő, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. A járás településeivel is jó kapcsolatot ápolok, rendezvényeiken
folyamatosan részt veszek, egymást segítjük, együttműködünk. Jó kapcsolatot ápolok a
környékbeli települések vezetőivel is. A horvát testvérvárosi kapcsolatokat fenntartom.
Jelenleg az osztrák Prinzersdorffal megszakadt testvérvárosi kapcsolat újjáélesztésén is
dolgozom. Várhatóan tavasszal személyes kapcsolatfelvételre is sor kerül Ausztriában.
Városunk tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, ahol Zala megyei
küldötté választottak a tisztújító küldöttgyűlésen, így a város képviselete, érdekképviselete
biztosított megyei és országos szinten is. Új kezdeményezés is indult az idei évben Pacsa
város részéről, Zala Megyei Kisvárosok Találkozója címmel. Ez egy nagyon jó
kezdeményezés volt a pacsai városvezetés részéről. Félévente találkozunk, Keszthely, Lenti,
Letenye, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő, Zalaszentgrót városokról van szó és megbeszéljük az
aktuálisan felmerülő problémákat, ösztönözzük a jó gyakorlatok cseréjét. Ősszel városunkban
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került megrendezésre a II. találkozó, tavasszal Zalaszentgrót ad otthont a III. találkozónak.
2016. január 1-jétől Önkormányzatunk a jogszabályoknak megfelelően új intézményt hoz
létre Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ megnevezéssel. A központ a járásban, a
létrehozandó szolgálat pedig a városban, Kistolmácson, Murarátkán és Zajkon lát el
feladatokat. A központban a jogszabályi előírásoknak megfelelően 6 fő fog dolgozni 2016.
január 1-jétől, helyszíne pedig a volt kistérségi iroda épülete lesz. A 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő ÉKKÖV Kft. helyzetét szükséges volt stabilizálni, melyhez a Képviselőtestület partnerséget biztosított és elkötelezett az irányban, hogy szükség van erre a cégre.
Önkormányzati forrást is rendeltünk erre. A cég élén már új ügyvezető igazgató
tevékenykedik Takács Tamás személyében. Engedjék meg, hogy bemutassam az ügyvezető
urat, aki úgy gondolom, hogy dinamikus személetmódjával és hozzáállásával a cég érdekeit és
piacon maradását maximálisan képviseli. Szeptember 18-án az európai szintű vándorlás,
migráció településünket is jelentősen érintette. Mindannyian tapasztaltuk azt, hogy mit
okozott ez városunkban. Úgy gondolom, hogy a város helyállt a migrációs kérdésekben.
Városunk középületeiben, a Kossuth utcai volt iskolában, az egyedutai Művelődési Házban,
valamint a volt laktanya épületekben közel 350 katona került elszállásolásra. Jelen pillanatban
mintegy 150 katona van térségünkben. A Termálfürdő és Kemping területén került
kialakításra a Technikai Ellátó Csoport, a hadtáp, amely az itt állomásozó katonák élelmiszer
ellátását és étkezését biztosította. A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatallal
már megkötöttük a megállapodásokat a helyreállítás és a felmerült költségeink megtérítése
tekintetében. Az üresen álló épületeinket – hiszen a katonák kiköltöztek - továbbra is fenn kell
tartanunk az esetleges visszavezénylés miatt. A katonákkal a városban nagyon jó kapcsolat
alakult ki, rendezvényeinket rendszeresen látogatják. Az Önkormányzat maximális
partnerséget kínált és segítséget nyújtott részükre. Hogy milyen jövőbeni fejlesztéseink és
elképzeléseink vannak, arról szeretnék néhány gondolatot megosztani. Elkészült városunk
Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely megalapozza városunk jövőbeni fejlesztési
irányait a Gazdasági Programmal egyetemben. Hamarosan új pályázati kiírások jelennek meg
a terület- és településfejlesztési operatív program keretén belül, melyben városunk is
szervesen érintett. Zöld város kialakítása, leromlott városi területek rehabilitációja, agrárlogisztika, belvízvédelem, ipari parkok fejlesztése és barnamezős beruházás pályázatok
jöhetnek szóba. Bízom abban, hogy minél több programban tudunk pályázni. A kastély épület
homlokzati és belső tereinek, az infrastruktúrájának felújítása továbbra is elengedhetetlen.
Elkezdtünk egy kisebb mértékű, pontszerű beavatkozást az épületben, a táncterem és a
klubhelyiségek belső felújítását, karbantartását saját költségvetésünk terhére. Sajnos a területés településfejlesztési operatív programban lehívható forrás nem pályázható az épületre, a
kastély felújítása ebben a programban nem releváns. A Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti három
önkormányzati bérlakás bérlőkijelöléséről közbenjárásomra lemondott a NAV. A lakások
felújítása hamarosan megkezdődik, azok piaci alapon kiadhatóvá válnak. Nagyon sok
lakáskérelem érkezik Önkormányzatunkhoz, szükség van a bérlakások kialakítására. Azt
látjuk az elmúlt időszak adataiból, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a bérlakások iránt.
Az egyedutai Művelődési ház belső felújítása is elengedhetetlen, a tetőszerkezet és a fűtési
rendszer már megújult. A cél egy közösségi tér kialakítása. A választási programomban
ismertetett Letenye-Tótszerdahely között, az M7-es autópályára fel- és lehajtó tervezésének
igényét figyelembe vette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, jövőre pihenőhely és benzinkút
kialakítása kezdődhet meg az érintett területen, ezáltal bekapcsolva a várost az autópálya
vérkeringésébe. A közvilágítás korszerűsítése is megoldandó feladat városunkban.
Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a hagyományos nagynyomású nátrium lámpákat és
lámpatesteket miként tudjuk LED-es lámpatestekre kiváltani. Városunkban ez közel 600
lámpatestet érint. Az egészségügyi ellátás javításán is dolgozunk. Az ügyeleti ellátásra az
elmúlt időszakban számos lakossági panasz érkezett. A jövőben új alapokra kell helyezni
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térségi szinten a sürgősségi ügyeleti ellátást. Hogy miért térségi szinten említem? Mert
minden önkormányzat az adott céggel, aki az ügyeleti ellátást végzi, aki az orvosokat
biztosítja külön szerződést köt. A Társulás kereteiben meg kell vizsgálni annak lehetőségét,
hogy miként tudunk ezen a jövőben javítani. A háziorvosok rendelési idejére is sajnos
érkeztek panaszok, a szükséges intézkedéseket megtettem. Naponta érkeznek lakossági
panaszok, de igyekszünk ezeket a panaszokat kezelni és a háziorvosok irányába továbbítani,
nemcsak Letenye, hanem Kistolmács, Murarátka és Zajk településekkel közösen, hiszen
onnan is érkeztek a körnapokra vonatkozóan ilyen irányú jelzések. A kamerarendszer hálózat
bővítését is szorgalmazzuk, a szükséges források tekintetében az egyeztetéseket már
lefolytattuk. Várhatóan tavasszal nyílik lehetősége a városnak pályázni a kamerarendszer
hálózatnak a kialakítására, illetve annak bővítésére. A Mura Ipari Park fejlesztéséhez
szükséges önkormányzati oldalról területvásárlás. Tudjuk azt, hogy az ipari park területei
magántulajdonban vannak. Hogy pályázni tudjunk a jövőben, el kell gondolkodni azon, hogy
milyen lépéseket tud az Önkormányzat megtenni. A múlt héten részt vettem egy nagykanizsai
csarnok avatón egy nagykanizsai vállalkozó meghívására, akinek Letenyén is van
vállalkozása. Ő területet is vásárolt az ipari parkban és hamarosan megkezdi egy csarnok
építését, amellyel a munkahelyteremtést, illetve annak elősegítését is meg tudjuk tenni. A
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal történt egyeztetések eredményeként a városunk
belterületén keresztül folyó Béci patak mederkotrását az Igazgatóság a jövő évi feladattervébe
már betervezte. Ha ehhez megkapja a Kormányzattól a forrásokat - és bízom abban, hogy
megkapja -, akkor a Béci patak Letenye belterületén egy mederkotráson fog átesni, amely a
vízelvezetést a jövőben még hatékonyabban tudja szolgálni. A jövőre nézve a gyalogjárdák
karbantartása, helyreállítása, megújítása is szükséges, figyelembe véve a lakossági igényeket.
Úgy gondolom, hogy ezen felújításokat csak szakaszosan tudjuk elvégezni pályázati erő
nélkül a saját költségvetésünkből. A jövőre vonatkozóan minden olyan pályázati lehetőséget
szem előtt kell tartanunk, amely városunk számára fejlesztési lehetőséget kínál. Nyilván az
ehhez szükséges önrészt biztosítanunk kell, valamekkora tartalékkal kell, hogy
rendelkezzünk, legyen ez a pályázat gazdasági vagy humán, kulturális oldalról megközelítve.
Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület is elkötelezett annak irányában, hogy a lehető
legtöbb pályázati forrást próbáljuk meg Letenyére lehívni. Természetesen mi mindent meg
fogunk tenni, nyilván a pályázat elbírálása nem a városon fog múlni, de úgy gondolom, hogy
megfelelő tartalmi, szakmai és formai követelményekkel fognak a pályázataink részt venni a
bírálatokban. A magam részéről ennyit kívántam ismertetni a közmeghallgatáson. A lakossági
kérdések előtt felkérem Farkas János százados urat, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a
migráns helyzet aktuális kérdéseiről, illetve az elmúlt időszakban történt eseményekről.
Farkas János: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a
meghívást. Én azt a feladatot kaptam a parancsnok úrtól, hogy Önöket tájékoztassam a
honvédség Letenyén, illetve a megyében való állomásozásával kapcsolatban. Jelenleg a
Dunántúli Ideiglenes Alkalmi Harci Köteléksor a Baranya és Zala megyei határszakaszon
látja el feladatát a Rendőrséggel szorosan együttműködve. Az Ideiglenes Alkalmi Harci
Köteléksornak Kaposvár logisztikai bázisába települt a parancsnoksága. Jelen pillanatban
Letenye városban, illetve Zala megye teljes határszakaszán járőregység feladatot lát el,
szorosan együttműködve a Rendőrség erőivel. A múlt hónap végén megszűnt a katonai
jelenlét Letenyén. Ennek ellenére az Ideiglenes Alkalmi Harci Köteléksor járőrei jelen vannak
napi 24 órában. Az eddigi határozat szerint jövő év decemberig látjuk el itt a feladatot. A
későbbiekről nem tudok tájékoztatást adni. Végezetül szeretném megköszönni a sok
segítséget, amit kaptunk, amíg itt voltunk Letenye városban, hogy el tudjuk látni maximálisan
a feladatainkat. Köszönöm szépen. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.
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Farkas Szilárd: Szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Kérdezem a
képviselőket, hogy kívánnak-e szólni a hozzászólások előtt. Ha nem, akkor megnyitnám a
kérdések óráját és várnám a lakossági észrevételeket, hozzászólásokat.
LAKOSSÁGI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Mándli Géza: Kedves Letenyeiek! Nemrégiben történt a városunkban egy olyan dolog, hogy
egy jól működő önkéntes tűzoltó egyesületnek volt egy csodálatos épülete, ami szőrén-szálán
eltűnt, illetve államosították ezt. Már 2 éve meg kellett volna épülni az új laktanyának, ami
azóta sem készült el. Az utóbbi időben nem is hallottam róla, hogy ez irányú ténykedés lenne.
Nem azért, mert abban az időben én voltam megválasztva az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnökének, de én azt látom, hogy most rendkívül mostoha körülmények között próbálnak
talpon maradni Letenye város és a környék segítségével. Úgy gondolom, hogy a
közmunkásoknak lett volna Letenyén máshol is helye. Ott van a Csányi utcában egy komplex
épületsor, ahol garázsok, helyiségek rendelkezésükre álltak volna. Mindent el tudtak volna
onnét látni, nem kellett volna oda tenni őket, ahol a tűzoltóság van. Mivel nem látom annak
lehetőségét, hogy mostanában lesz új tűzoltó laktanya Letenyén vonuló csapattal, plusz az
önkéntesek, én nagyon szeretném kérni a Képviselő-testületet és a polgármester urat, hogy
intézkedjenek arról, hogy a Csányi utcai telephelyre kerüljenek a közmunkások. Az a
telephely az ÉKKÖV Kft-é, oda le tudnának költözni a közmunkások. Sokkal kulturáltabb
körülmények között lennének, mint most. Erre olyan nagy anyagi ráfordítás nem kellene, mert
a közmunkások helyre tudnák állítani azt a telephelyet. Kérném a Vezetést, hogy tegyenek
meg mindent annak érdekében, hogy a tűzoltók tudjanak működni, mint azelőtt és ne egy
kicsi helyre beszorítva! Köszönöm szépen.
Farkas Szilárd: Köszönöm a felvetést, ami valóban jogos. A közmunkások kérdésére
könnyebben tudok válaszolni. A jövő évi közfoglalkoztatás márciusban fog elkezdődni. Én
úgy gondoltam, hogy abból az épületből, ahol most ők jelen pillanatban vannak, kiköltöztetem
őket és a megvásárolt Cimai major épületébe fognak átköltözni, így ez az épület felszabadul
ilyen tekintetben. A kérdés másik felére azt tudom válaszolni, hogy valóban hónapokig nem
történt semmi mostanáig, és ez a mostanáig a múlt hónapra vonatkozik, hiszen már egy
Kormány határozat is nevesíti a letenyei őrsnek a kérdését. A Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői jártak nálam és biztattak arról, hogy egy
határozatot kell a Képviselő-testületnek hozni arra vonatkozóan, hogy ez a beruházás
elinduljon, amelyet a Képviselő-testület azonnal meg is tett és várhatóan, ígéretük szerint jövő
évben ez a beruházás meg fog valósulni. Ha jól tudom 100.000.000.- Ft érték került
nevesítésre magában a Kormány határozatban is. Ezeket a lépéseket tudtuk megtenni és a
bízom abban, hogy az önkéntesek szerállást kapnak ebben az épületben. Bízom abban, hogy
az épületben lévő közösségi helyiségeket ugyanúgy tudják majd használni, mint a vonuló őrs
munkatársai. Ha azt mondom, hogy egységben van az erő, akkor ezt közösen kell megtenniük.
Én azt megígérem, hogy a holnapi nap folyamán ennek utána nézek, hogy hol áll ez a
folyamat, illetve a beruházás mikor fog a legkorábbam megkezdődni. Véleményem szerint ez
a jövő év tavaszán fog majd elindulni. Építési engedéllyel már rendelkeznek, zöld utat kapott
ez a beruházás és várhatóan a jövő évben meg is fog valósulni. Egy könnyűszerkezetes
épületről van szó, ezért a beruházás időtartama nem vesz igénybe éveket, hiszen pillanatok
alatt négyzetméter arányában is fel lehet építeni.
Mándli Géza: Rendben van, hogy el fog készülni, de ez az ifjúsági csapatnak a felkészülését
nem fogja szolgálni, mert kicsi a terület.
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Farkas Szilárd: Valóban nem szabványos a terület. A pályaméret, amelyen a felkészülést
tudják végezni, az kicsi. Meg tudjuk vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy egy ilyen pályát
hol lehetne kialakítani, hiszen civil szervezetként a városnak fontos a Körzeti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület és jó kapcsolatot ápolunk velük is. Felajánlom azt a partnerséget és
lehetőséget, hogy vizsgáljuk meg együtt ennek a kérdését, üljünk le és beszéljük meg.
Gerencsér Józsefné: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A szokásostól
eltérően szeretném megköszönni az elmúlt időszakot felölelő, mindenre részletesen kiterjedő
tájékoztatást, amit jómagam és az itt jelenlévők hallhattak, sőt a jövőbe mutatást is
megfogalmazta. Úgy érzem, hogy említést kell tennem arról, amit a 2014. szeptemberi DélZala Murahíd havi lapban olvastam, ahol az Ön szavai idéződtek vissza a mai hallottak
kapcsán, hogy mennyire fontosak voltak már akkor az Ön számára Letenye polgárai, az
elszármazottak. Szó szerint nem tudnám idézni. Nem beszélve arról, hogy a vállalkozói kör és
a Képviselő-testület hozzáállása eredményezte mindazt a tartalmi munkát, ami az elmúlt
időszakban megtörtént. Az volt az utolsó szó, hogy vonzóvá tenni Letenyét. 40 éve élek már
itt Letenyén és jobban érzem magamat letenyeinek, mint becsehelyinek, hiszen kevesebb az
az időszak, amit ott éltem. Úgy gondolom, hogy Letenyét az elmúlt időszakban nem csak
vonzóvá igyekezett tenni, hanem szebbé, élhetőbbé, tartalmasabbá, sokszínűbbé. Biztos
vagyok benne, hogy mindez azért történhetett meg, mert ilyen széles körben gondolt abba
bele, hogy csak közös összefogással lehet ezt megvalósítani. Külön szeretném megköszönni a
Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek és mindazoknak, akik ügyeltek arra is, hogy
azon rendezvények, amelyek már hagyományként éltek a településen, de ezt még szerették
volna kibővíteni és örömet okozni mindazoknak, akik itt vannak, ezek is bővítésre kerültek.
Itt a civil szervezetek együttműködése tényleg meghatározó. Nem csak a fiatalabbak, hanem
mi idősebbek is jól érezhetjük magunkat az ilyen rendezvényeken. Arról nem is beszélve,
hogy összehozza az embereket, lásd nehéz kimozdítani otthonról az embereket. Szívesebben
ülnek odahaza, mint eljönnek egy ilyen alkalomra vagy rendezvényre. Én úgy érzem, hogy ez
is pozitív irányba mozdult el, hiszen ha csak az adventi időszak gyertyagyújtásait veszem
alapul, akikkel egyébként, ha ez nincs, akkor nem találkozunk, nem tudunk szót váltani, nem
tudunk közelebb kerülni egymáshoz, elmaradnak a beszélgetések. Szinte minden évben
megfogalmazódott bennem, hogy az Idősek Világnapja alkalmából október hónapban
megrendezték a legtöbb településen az idősek számára azt a kis ünnepséget, ahol rájuk
gondoltak. Jó szívvel vettem tudomásul és velem együtt nagyon sokan, hogy Letenye ezt is
meg tudta lépni. Köszönöm szépen a Polgármester Úrnak a Fáklya Művelődési Háznak a
szervezését, hiszen egy olyan maradandó, tartalmas élményt nyújtott számunkra, amire nem
volt példa. Nagyon fontosnak érzem a középületeink kapcsán az intézményeink állagát
megemlíteni és a szépítését, vele együtt az egész település szépítését, mert a legkisebb
gyerekektől kezdve az időskorúakig használják. Nem csak a felújítás fontos itt, hanem aki
nyitott szemmel jár Letenyén, az látja, hogy tisztább, gondozottabb, ízlésesen virágosított. Az
intézmények környéke megszépült, ügyelve arra, hogy ami adott esetben a tartalmitás
jegyében oda való, azt oda teszik. Nagyon sokat tesznek az ott dolgozó pedagógusok és azok
az emberek, akik érzik ennek a fontosságát, szépségét. Természetes, hogy ez valahol a
település éléről indult. Egy mondással had fejezzem be: „Fejétől bűzlik a hal!” Ez így igaz. Én
örömmel veszem tudomásul, hogy elindult Letenye tényleg egy olyan úton, ahol kell, hogy
segítsük ezt a munkát. Én kívánok a Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek és
mindazoknak, akik segítik ezt a munkát nagyon-nagyon sok erőt, egészséget, pozitív
hozzáállást és bizalmat egymással szemben és minél több segítő kezet, hogy ez
megvalósuljon! Emellé kívánok még a közelgő karácsonyt megragadva nagyon-nagyon
boldog, szeretetteljes, békés karácsonyt és még boldogabb és sikerekben gazdagabb új
esztendőt! Köszönöm szépen.
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Farkas Szilárd: A magam és a Képviselő-testület nevében megköszönném a biztató szavakat.
Ez csak úgy elérhető, hogy együtt és közösen, a helyi polgárokat is bevonva akár a város
szépítésébe, akár a rendezvényeink kibővítésébe. Erre is volt példa, a veterán találkozó,
adventi gyertyagyújtás, szüreti felvonulás, újévi koncert. Ezek mind-mind egyfajta újításként
foghatók fel a városban, amelyet szeretnénk szinten tartani a jövőre vonatkozóan és még
jobban tanulva a hibákból, mert hibák mindig adódnak, még szebbé és még jobbá tenni. Nem
egyszerű feladat a magam részéről sem és a képviselők részéről sem, de megpróbáltunk egy
olyan irányt, egy olyan irányvonalat kiemelni, amellyel a várost élhetőbbé tudjuk tenni és
minden döntésünket úgy hozzuk meg, hogy ehhez illeszkedjen, illetve az itt élő polgárok
életét, életminőségét megpróbáljuk jobbá tenni. Köszönöm szépen. Ha nincs több
hozzászólás, akkor a mai közmeghallgatást bezárom. Köszönöm, hogy elfogadták a
meghívásunkat és köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek a mai közmeghallgatásra és
elmondták véleményeiket, észrevételeiket. A Képviselő-testület és a magam nevében
szeretnék áldott, békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyt kívánni Önöknek! Az új
esztendőben pedig nagyon jó erőt, és egészséget, hiszen ez az alapja városunk fejlődésének!
Nagyon jó együttműködést kívánok Önökkel együtt! Köszönöm szépen. A közmeghallgatást
19.05 órakor bezárom.
K.m.f.
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