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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 
I. 

 
LEJÁRT HATÁRIDEJÛ HATÁROZATOK 

 

153/2017.(XII.19.) Öh. számú határozatnak megfelelően a közterület-felügyelet létrehozásához 

szükséges 1 fő közterület-felügyelő alkalmazását a 2018. évi költségvetés elfogadásakor betervezte.  

 

154/2017.(XII.19.) Öh. számú határozatnak megfelelően a Létavértes SC’97 Sportegyesület által 

benyújtott műfüves pálya pályázati kérelméről az egyeztetés a 2018. évi költségvetés tervezésekor 

megtörtént, betervezésre a források bizonytalansága okán nem került.  

 

155/2017.(XII.19.) Öh. számú határozat tartalmazza a fogszakorvosok kérelmére a rendelési idő 

módosítását. A Testület támogató határozata szerint a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírása 

megtörtént, a rendelési idő változásáról a lakosság tájékoztatása is megtörtént.  

 

157/2017.(XII.19.) Öh. számú határozat alapján Szilágyi Róbert – autóbuszállomáson lévő büfének 

üzemeltetője – bérleti díj kérelmének elutasításáról a tájékoztatás megtörtént. Egyúttal felhívtuk a 

figyelmét a bérleti szerződésben foglalt váróterem nyitva tartási kötelezettsége betartására. 

 

158/2017.(XII.19.) Öh. számú határozat alapján a Létavértes 220/1 hrsz-ú, a valóságban Létavértes, 

Kassai u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása megtörtént 3.000.000 forint értékben. ( Mata Józsefné 

és fia, valamint Leszácsek Judit eladótól) 

 

160/2017.(XII.19.) Öh. számú határozata alapján a geotermális beruházáshoz szükséges 258 m2 

területigénye érdekében ingatlanvásárlási ajánlatot tettünk a Létavértes, 4281 Létavértes, Népbolt u.2., 

1883 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak Balogh Imrénének és társainak egymillió forint értékben. Az 

összeget nem fogadták el, ezért személyes egyeztetés szükséges.  

 

2/2018.(I.19.) Öh. számú határozat alapján a Balogh Imréné, 4281 Létavértes, Népbolt u.6., Balogh 

Imre, 4281 Létavértes, Sándor u.31. és Balogh Miklós Andrásné, 4183 Kaba, Széchenyi u.29/b szám 

alatti lakosok tulajdonában lévő 4281 Létavértes, Népbolt u.2., 1883 hrsz-ú Arany János Általános 

Iskolával határos kert végéből 258 m2 területet a „TOP 3.2.2-15-HB1-2016-00012 számú projektet 

Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése, geotermális energia felhasználásával” című 

pályázat megvalósításához – személyes egyeztetésen - a közösen kialkudott 1.800.000.-Ft-ért 

megvásárlásáról döntöttünk a 2018. évi költségvetés terhére. A megosztási vázrajz szerint az 

adásvételi szerződés előkészítés alatt van. 

 

3/2018.(I.19.) Öh. számú határozat alapján a ZP-1-2017 pályázati kód címen megjelent zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására a pályázatot (új vadhálós kerítés készítése, ingatlanvásárlás, 

ültetvénytelepítés és dűlőutak felújítása) előkészíti a január 30-i Testületi ülésre.  

 

7/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján a Gyermeksziget Óvoda alkalmazottai részére a nehéz 

körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékéről az intézményben dolgozók értesültek. A 

munkaügyi végrehajtása folyamatban van.  

 

10/2018.(I.30.) Öh. számú határozata szerint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. (1a) bekezdése 

alapján az Arany János Általános Iskola, valamint az Irinyi János Általános Iskola beiskolázási 
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körzethatárait a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának tervezetének 

megfelelően a Testület elfogadta, a határozat megküldése a Kormányhivatal felé megtörtént. 

 

11/2018.(I.30.) Öh. számú határozata szerint Zsiros József által benyújtott kérelem a Vértesi 

Református Egyházközség pályázatának támogatásáról, valamint a Titkó István parochus által 

benyújtott szintén pályázati támogatás nem került támogatásra, hivatkozással a Városi Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének jelentős és sokirányú ( működési és felhalmozási ) bizonytalansága miatt. 

Ezzel együtt továbbra is támogatjuk az egyházakat minden törekvésükben. Erről a kérelmezőket a 

határozatról értesítettük.  

 

12/2018.(I.30.) Öh. számú határozata szerint Zsiros József által a Létavértes 97 SC’ Sportegyesület 

úszószakosztályának szülői közössége nevében benyújtott uszodahasználati kedvezményre vonatkozó 

kérelmének az elutasításáról az értesítés megtörtént azzal, hogy az Egyesület a támogatásban vállaljon 

nagyobb részt.  

 

13/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján Huszti Sándor Létavértes, Baross u.13. sz. alatti lakos 

tájékoztatása megtörtént arról, hogy az általa bérelt 0375/11 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti jogát a 

Képviselő-testület egy évre meghosszabbítja 85200 Ft/ha/év összegben. A bérleti szerződés aláírásra 

került. 

 

14/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján a Testület döntött arról, hogy Varga Sándor Létavértes, 

Gagarin utcai lakos részére a 604 és 607 hrsz-ú ingatlant 5 évre bérbe adja. Az erről szóló kiértesítés 

megtörtént, a bérleti szerződés aláírásra került. 

 

15/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján az Önkormányzat Kertészné Ferenczi Viktória 

Létavértes, József Attila u.5. szám alatti lakos részére a 608.609,610 hrsz-ú ingatlant 5 évre bérbe adja. 

Az erről szóló kiértesítés megtörtént, a bérleti szerződés aláírásra került. 

 

16/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján a VP6-19.2.1-23-7-17 kódszámú „Közösségi terek és 

kapcsolódó szolgáltatások” című pályázata kapcsán a Létavértes Árpád téri játszótér újjáépítésére 

vonatkozó támogatási kérelem benyújtásra került. 

 

17/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján benyújtásra került a Zártkerti Program keretében a 

települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastruktúrális háttér 

megteremtését célzó fejlesztések támogatásáról szóló támogatási kérelem. A ZP-1-2017/2495 

pályázatot a Herman Ottó Nonprofit Kft. elutasította nem megfelelő formai tartalomra – 1 eredeti és 1 

hitelesített másolat megküldése – hivatkozással annak ellenére, hogy a hiánypótlás egy eredeti és egy 

hitelesített másolati példányban is megküldésre került. Az ezzel kapcsolatos – hibás bírálatra 

vonatkozó – jelzésünket az intézet és a Földművelésügyi Minisztérium illetékesei részére is jeleztük.   

 

18/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján benyújtásra került a VP6-19.2.1-23-2-17 kódszámú 

„Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények” című pályázat támogatási kérelme 

benyújtásra került. Az elbírálási folyamat a júliusi nagy rendezvényünknél történő felhasználást nem 

biztos, hogy lehetővé teszi.  

 

21/2018.(I.30.) Öh. számú határozata alapján csatlakozva Téglás Város Önkormányzatához, a 

Testület javasolta Gonda Zoltán képzőművész Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésének 

felterjesztését, melyről a tájékoztatás kiértesítése megtörtént. Várható bírálata 2018. augusztus 20. 

 

23/2018.(II.13.) Öh. számú határozata alapján a Magyar Államkincstár felé az Önkormányzat 2018. 

évben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről az adatszolgáltatást megküldte.  

 

 

II. 
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KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRÕL 

 

2018. január 30.  Képviselő-testületi ülésre került sor az alábbi napirendek  

    szerint: 

  Polgármesteri jelentés  

  1.A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének összeállítása 

  2.Különfélék 

  2.1. 2017. évi adóbevételek alakulásáról, a megtett intézkedésekről 

2.2.Nehéz körülmények között végzett munka után járó pótlék 

mértékének meghatározása 

2.3.Létavértes Városi Önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról 

  2.4.Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

  2.5.Iskolák felvételi körzethatár kialakításának véleményezése 

  2.6.Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata 

2.7.Zsiros József beadványa Vértesi Református Egyházközség 

támogatására, illetve  a Vértesi Görögkatolikus Egyházközség 

támogatási igénye  

2.8. Zsiros József beadványa Létavértes SC’97 úszószakosztályának 

ingyenes uszodahasználat iránt benyújtott kérelme 

2.9. 0375/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadása – Huszti Sándorné éves 

haszonbérleti díj 

  2.10. 604 és 607. hrsz-ú ingatlan bérbeadása Varga Sándor részére  

2.11. 608,609,610 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása Kertészné Ferenczi 

Viktória részére 

2.12. Dél-Nyírség LEADER VP6-19.2.1.-23-7-17 kódszámú 

közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások című pályázata ( Árpád 

téri játszótér ) 

2.13. Földművelésügyi Minisztérium 9/2017.(IX.29.) Zártkerti 

program keretében a települések zártkerti földrészleteinek 

mezőgazdaságainak hasznosítását segítő és az infrastrukturális hátterét 

célzó települési fejlesztések  

2.14. Dél-Nyírség LEADER kulturális és gasztronómiai program 

költségeinek pályázata ( VP6-19.2.1.-23-2-17 kódszámú szakmai 

programok megvalósítása és térségi rendezvények - Városnap) 

2.15. 2018. évi rendezvényterv ( MÁLÉ Fesztivál időpontjának 

módosítása május 26-ról május 5. szombatra, Irinyi Általános Iskola 

március 15-i ünnepsége március 14-én – ez a két időpont változott ) 

2.16. Közterület-felügyelő alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

ütemezése 

  2.17. Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás 

2.18. Gonda Zoltán képzőművész felterjesztése Magyar Arany 

Érdemkereszt díjra 

 
  

 Ügyrendi Bizottság ülésezett vagyonnyilatkozatok leadása témában 

 

 

 Oktatási Bizottság ülésezett az alábbi napirendi pontok alapján:  

1. 2018. évi ülésterv 

 

2018. január 31. Nagylétai Református Egyházközség Presbitérium alakuló gyűlésére 

került sor. A megválasztásra került presbiterek és tiszteletbeli 
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presbiterek a tisztségviselőket főgondnok, gondnokok megválasztását 

teljesítették.  

 

2018. február 2. A Magyar Kézilabda Szövetség által tornaterem felújítás pályázat 

folyamatában a leendő kivitelezőknek kiküldött közbeszerzési felhívás 

alapján élve a helyszíni bejárás lehetőségével, egy cég a műszaki 

ellenőr kíséretében tájékozódott az elvégzendő munkákról illetve a 

kivitelezés megvalósításában esetlegesen felmerülő akadályokról. A 

kivitelezésre pályázóknak az ajánlattételi határidő 2018. április 6.

    

 

2018. február 6. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetésének véleményezése az intézményvezetők, 

érdekképviseleti szervek részvételével. A jelenlévő az előterjesztett 

anyagot egyhangúlag elfogadták., megköszönve, hogy az 

intézményeket érintő források a biztonságos működést garantálják. 

      

2018. február 7. Ügyrendi Bizottság ülésezett vagyonnyilatkozatok leadása témában 

     

2018. február 8. Az ügyeletben közreműködő háziorvosi szolgálatok képviselői mellett 

az új ügyeleti rendszer ajánlattevője részéről Farkas Katalin cégvezető 

adott tájékoztatást az általuk benyújtott ajánlatok részleteiről. A 

háziorvosok a változtatási kezdeményezést vegyes véleményekkel 

fogadták.  

 

 

 Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetésének véleményezése összevont bizottsági ülésen. A 

Bizottságok az előterjesztett költségvetés tervezetét egyhangúlag - de 

bizottságonként történő szavazással - támogatták.  

 

 

 A Hazahúzó dokumentumsorozat forgatócsoportja volt Létavértesen, 

és több helyszínen, de kiemelten a Rozsnyai Gyűjteményben 

forgattak.  

 

 

2018. február 9. Állampolgársági eskütételre az idén első alkalommal került sor. Újabb 

60 személy szerezte meg a magyar állampolgárságot, összesen 10.100 

fő 

 

 Nagy Józsefné Irma nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából, 

átadva a miniszterelnök oklevelét és a város ajándékát. Gratulálunk és 

jó egészséget kívánunk!  

 

 

2018. február 10. Nagylétai Görög Katolikus Egyházközség farsangzáró Jótékonysági 

Bálja került megrendezésre. A jó hangulatú és a nagy érdeklődésre 

számot tartó rendezvény sztárvendége Bunyós Pityu szórakoztatta a 

közönséget. Az ellátás és a díszítés felelősei Tóth Zoltán és a 

Betekincs Étterem munkatársai, míg a zenét a President Együttes 

szolgáltatta.   
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 Meghívást kaptunk Nyíradony Város Báljára, ahol Papp Zoltán 

képviselőtársam és Árva Barna az SC’97 elnöke képviselte 

városunkat.  

 

2018. február 12. Létavértes Városi Önkormányzat nevében aláírtam a szerződést a 

Létavértes 220/1 hrsz-ú, a valóságban Létavértes, Kassai u. 8. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról Mata Józsefné és a gondokság alatt 

levő fia és az 1/6 tulajdonosi részesedéssel rendelkező, szintén 

gondnokság alatt álló Leszácsek Judit képviselőjével. A kifizetés 

megtörtént. 

 

 

2018. február 13. Létavértes Városi Önkormányzat és Kokad Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete ülésezett az alábbi napirend témában: 

1. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal közös feladat ellátásának 

finanszírozása 

 

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésezett: 

1. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetéséről 

2. Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyeleteiről adatszolgáltatás a MÁK felé 

3. Különfélék 

 
 

2018. február 14. A Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat éves jelzőrendszeri 

szakmai tanácskozására került sor, mely fórum keretében a helyi 

gyermekvédelmi gondokról és azok megoldási lehetőségeiről 

üléseztek a résztvevők. 

 

2018. február 15. A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási 

Tanácsa ülésezett az alábbi napirend szerint: 

 1. A Társulás 2018. évi költségvetése 

 2.KEHOP-3.1.2 azonosítószámú pályázat beadásával kapcsolatos 

tájékoztató 

 3. Egyebek 

 Dr. Tóth László alpolgármester úr vett részt az ülésen. Kérdés esetén 

személyesen tájékoztatást ad alpolgármester úr a Testületi ülésen.

  

 

2018. február 16. Dr. Gyöngy Bèlánét, a Vértesi Református Egyházköz- 

ség lakóját 90. születésnapja alkalmából nagytiszteletű Rozsnyai István 

lelkész úrral köszöntöttem, átadva a miniszterelnök oklevelét és a város 

ajándékát. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 

2018. február 17. V. Határmenti Néptánctalálkozóra került sor a színházteremben. 12 

csoport 240 táncosa mutatta be koreográfiáit a szakmai zsűrinek és a 

nézőteret teljesen megtöltő lelkes közönségnek. A produkciókat a 

Bürkös Zenekar, és a Csillagocska zenekar kísérte, a műsort Bistey 

Attila celebrálta. A résztvevők produkcióit a zsűri – Kácsor-Ignácz 

Gabriella ás Kácsor István pedagógusok - elismerően, és építő jellegű 

kritikával méltatta, majd táncházi mulatsággal zárult az este. A helyi 

vendéglátásról a művelődési ház dolgozói míg az étkezésről a napközi 

konyha dolgozói gondoskodtak.  

Fellépő csoportok: 
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•Bajnóca Néptánc Egyesület- Berettyóújfalu 

•Cserebingó Táncegyüttes - Létavértes 

•Csillagocska Néptáncegyüttes - Nagyvárad 

•Debreceni Egyetem Hortobágy Néptáncegyüttes 

•Galagonya Néptáncegyüttes -             Bors 

•Görböc Néptáncegyüttes -                     Micske 

•Hármasfonat Néptánccsoport -                Mezőtelegd 

•Himes Néptáncegyüttes-             Balmazújváros 

•Margaréta Néptánccsoport-              Hosszúpályi 

•Monostorpályi Rozmaring Néptánc -        Egyesület 

•Sebes Körös- Menti Pacsirták Néptáncegyüttes - Mezőtelegd 

•Toldi Néptáncegyüttes - Nagyszalonta 

Az alábbi személyeknek, és intézményeknek köszöni a Városi 

Könyvtár és Művelődési Ház, a szervezők a segítséget, támogatást:  

• Arany János Általános Iskola technikai személyzete,  Balla Istvánné, Boros-Szima Beáta 

• Cserebingó csoport táncosai (Andirkó Renáta, Bacsa Vivien, Bíró Mómika, Gecző Gergő, Guba 

Virág, Hajdu Imre, Jenei Tibor, Jónás Péter, Juhász Erzsébet Katalin, Kovács Lili, Kovács Luca, 

Misuta Péter, Rost Dorka, Vígh Ferenc) 

• Guba Csaba, Gyermeksziget Óvoda, Gyüre Imre, Huszti hús Kft, Kővári Krisztián, Létavértes Város 

Önkormányzata, Lévai József 

• Menyhárt Károly, Nagy József, Pongor Imre, Rozsnyai Gyűjtemény, Sós Tibor 

 

 

 

2018. február 20. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

tanácsülésén Dr. Tóth László alpolgármester úr vett részt. Napirendjei 

az alábbiak: 

 1. Beszámoló a 2017. évben végzett munkáról 

 2. 2017. évi költségvetés módosítása, zárszámadás elfogadása  

 3. A Társulásnak fizetendő vagyoni hozzájárulás összegének 

meghatározása 

 4. 2018. évi költségvetés elfogadása 

 5. SZMSZ elfogadása 

 6. Egyebek 

Amennyiben kérdés lesz, a Képviselő-testület ülésén alpolgármester 

úr tájékoztatást ad. 

      

A Magyar Honvédség Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokságának Nagy Zoltán alezredes parancsnokától meghívást 

kaptunk a tartalékos rendszer bővítése és létszámkeretek feltöltése 

alkalmából megtartott ünnepélyes szerződéskötésre. A Nagysándor 

József Laktanya Színháztermében Budai Szabolcs létavértesi lakos, 

mint a hajdúság 200. önkéntes területvédelmi tartalékos katonája 

aláírta a szerződést.  A város önkormányzatát a rendezvényen 

Kelemen Péter aljegyző úr képviselte.  

          

2018. február 21.  A Városi Önkormányzat hivatalos helyiségében Létavértes település 

szennyvízelvezető hálózat bővítése tárgyában megtartotta első 

kooperációs megbeszélését a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Projektmenedzsment, a tervező Aqua-Vita Közmű Kft., a kivitelező 

EuroAszfalt Kft. által képviselt EB2020 konzorcium, az alvállalkozó  

KE-VÍZ 21 Zrt. képviselői, valamint a Debreceni Vízmű Zrt. és 

Létavértes Város Önkormányzata Kiss Ernő kollégám és jómaga által 

képviselve.  Itt a kiviteli tervek készítési folyamatának ismertetésén 

kívül a projekt gyakorlati beindulásához szükséges iroda és 
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területigény, valamint más projektet elősegítő koordinációs problémák 

kerültek megtárgyalásra. A fizikai kezdés a vízjogi engedély kiadását 

követően vélhetően júniusban történhet. A megbeszélés után több 

helyszínen is szemléztek az átemelő aknák elhelyezése miatt. 

 

 

A Debreceni Egyetem tulajdonában levő LENERG Energiaügynökség 

Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft. ügyvezetője Vámosi Gábor 

megkeresésére a Norvég Alap képviselői Létavértest választották 

energetikai projektek bonyolításában Magyarországon történő 

tájékozódás egyik helyszínéül. Az Ügynökség ilyen és hasonló 

energetikai projektek keretében működik együtt a Hajdú-Bihar 

Megyei Fejlesztési Ügynökséggel is. A cég az egyetem mellett 

önkormányzati, vállalkozói és nonprofit szektorban kiírt 

pályázatokban is nagy tapasztalatokkal rendelkezik, akár közvetlen 

brüsszeli kiírások elérésében is. A nemzetközi kapcsolatok keretében 

főként az egyetemi működés területén kutatásfejlesztési források 

hozzáférésében is nagy tapasztalatokkal bír. A délutáni látogatásuk 

célja az volt, hogy a delegáció különböző energetikai források 

megvalósításában és bonyolításában a magyar gyakorlatról kapjon 

képet. A létavértesi látogatás első részében polgármesteri 

tájékoztatóval kezdődött, ahol a tanácsteremben kivetítőn ismerhették 

meg a város történetét, a kapcsolatait, illetve az energetikai 

fejlesztések állását. Ezt követően a geotermális projekt helyszínén az 

előkészítés alatt levő termálfűtés megvalósítása mellett az iskolai 

naperőmű kialakítását tekintették meg. Majd a vértesi részen az Irinyi 

Kiállítóterem és az Irinyi család emlékeinek bemutatása után a 

Rozsnyai Néprajzi Kiállítóterem gyűjteményes anyagával ismerkedtek 

meg. A nap utolsó fázisában a Vértesi Református Egyházközség 

Szociális Szolgáltató Központjában működő naperőmű bemutatásával 

ért véget a Norvég Alap delegációjának létavértesi túrája.  

A küldöttség tagjai voltak Anders Stolan és Katarzyna Anna 

Kazimierczuk, az IDN, azaz a Norvég Nemzetközi Fejlesztési 

ügynökség igazgatója és szakértője, továbbá egy norvég független 

energetikai szakértő Tom Mjso, akiket az Ügynökség munkatársai 

mellett Tasi Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke is 

elkísért.  

 

2018. február 22. Az Irinyi úti óvoda szervezésében, az Irinyi János Általános Iskola 

tornatermében az idén is megrendezésre került a maszkabál. A 

gyermekek szüleikkel, hozzátartozóikkal és meghívott vendégeikkel 

tölthették el a délutánt. A mulatságot jelmezes felvonulás ékesítette.  

 

2018. február 24. Az Érmelléki Vadásztársaság megrendezte Vadászbálját, melynek 

helyszíne a Betekincs Étterem volt. A vendégvárás 18 órától vette 

kezdetét. Girdán Sándor elnök köszöntötte a résztvevőket. Majd a 

vadásztársaság vezetői és tagjai műsorral szórakoztatták a vendégeket. 

A jó hangulatú rendezvény a közösség összetartását és tenni akarását 

jelezte. Ezúton köszönjük meg a szervezőknek és a támogatóknak a 

hibátlan rendezvényt. 

 

 

 Az Arany János Általános Iskola Tánciskola Bálján a nyolcadikos, 

végzős diákok szép számmal vállalkoztak arra, hogy 

mozgáskultúrájukat fejlesztve, többféle tánccal megismerkedve, egy 
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kis illemtant is tanulva tánciskolába járjanak. A Gyöngyösi Sándor 

táncpedagógus által levezényelt bemutatón 12 pár mutatta be tudását. A 

szülők és vendégeik által is nagy tetszést aratott produkciók a szokásos 

szülői próbatétellel zárultak. Ezúton köszönjük meg a szülőknek azt az erős 

igényt, mellyel a gyerekek rávehetők voltak minderre, egyfajta 

viselkedésminta került átadásra számukra. Köszönet illeti továbbá újfent a 

szülőket és az iskola vezetését és dolgozóit a bál megrendezésében való jó 

együttműködése okán.   

 

2018. február 26. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság zárt ülést tartott  

 1. Rendkívüli települési támogatások elbírálása 

 2. Orvosi ügyelet ellátás véleményezése, mely vélhetően rendkívüli 

Testületi ülés keretében kerül megtárgyalásra 

 

 

2018. február 27. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. cégvezetőjével és vezető 

orvosával személyesen egyeztettünk Debrecenben, az István úti 

székhelyükön. Az egyeztetést Ozsváth István polgármester úrral 

kezdeményeztük, hogy a működés részleteibe is tájékozottak 

lehessünk. Ekkor vetettük fel azt az igényt, ami a hétvégi ügyeleti 

rendszerben Létavértesen való orvosi jelenlétre irányult. Ehhez ott 

Dr.Kiss Zoltán igazgató és Farkas Katalin cégvezető adott 

tájékoztatást a plusz fizetendő díjakról, melyet az ajánlatuk 

módosításával megküldtek a Testületi döntés érdekében.  

 

 A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület fórumára került sor 

Nyíradonyban, mely találkozón Dr. Tóth László alpolgármester úr vett 

részt. Tájékoztatást ad a Testületi ülésen igény esetén. A programok 

között szerepelt a Szajbert Ákos munkaszervezet vezetője által 

ismertetett pályázati lehetőségek a LEADER Programban, egyéb 

pályázati lehetőségek vállalkozások számára.   

   

 

A Művelődési, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottsága ülésezett az 

alábbi témában: 

1. Civil szervezetek részére nyújtott 2017. évi támogatások szakmai 

beszámolóinak értékelése 

2. Pályázati kiírás a civil szervezetek 2018. évi támogatására 

3. Tájékoztatás a Borverseny szervezési folyamatairól  

4. Március 15-i ünnepség részleteinek megbeszélése 

 

A Gyermeksziget Óvoda vidám farsangi mulatságot szervezett a 

Debreceni utcai óvodában. Az egész napos mulatságon a gyermekek 

jelmezekben vettek részt, ahol színes programokkal várták őket vidám 

öltözetben az óvó nénik.  

 

2018. február 28.  Czentye Mihályné Irénke nénit köszöntöttem 90. születésnapja 

alkalmából, átadva a miniszterelnök oklevelét és a város ajándékát. 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 

 

A Pénzügyi Bizottsága ülésére került sor az alábbi napirendek szerint:  

1. A civil szervezetek 2017. évi pályázatainak elszámolása 

2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi 

költségvetésének módosítása 
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3. Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátás biztonságának javítására, 

szakmai színvonalának emelése, önkormányzati költségek 

csökkentése érdekében 

4. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesület kérelme 

5. Különfélék 

 

 

2018. március 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fejlesztési Ügynöksége 

kezdeményezésére a geotermális pályázattal kapcsolatos egyeztetésre 

a tervezőkkel együtt került sor. Azért volt szükség, mert a tervezői 

kérdésre nem volt egyértelmű válasz a környezetvédelmi munkarész 

vonatkozásában.  Tájékoztattuk a jelenlévőket, hogy a város 

veszélyeztetett vízbázison van nyilvántartva, melynek a térképen 

ábrázolt védőidoma az egész települést szinte lefedi, ezért a 

munkarész elkészítése mindenképpen indokolt. Ehhez kértük 

megállapítani a tervezési munka új határidejét azzal, hogy az október 

30-i kivitelezési határidő, illetve a december 31-i zárás ismereteinek 

szerint nem változik. Az egyeztetésen Pajna Zoltán elnök úr is részt 

vett.  Létavértest Kiss Ernő kollégámmal képviseltük.  

 

2018. március 2. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 

felügyelőbizottsági ülésén vettem részt, melyen az ingatlanvásárlásra 

érkezett egy 200.000.000 forintos, illetve egy 210.000.000 forintos 

ajánlattal kapcsolatosan egyeztettünk. A korábbi végelszámolói 

felkérésre elkészült a Hét vezér utcai ingatlanra vonatkozó új 

értékbecslés, melynek az összege 347.000.000 forint. Ennek tükrében 

úgy foglaltunk állást, hogy a végelszámoló tájékoztassa az 

ajánlattévőket, hogy az értékbecslés és az ajánlatuk között jelentős 

különbség van, ezért annak növelésével összefüggő módosítására 

adjon lehetőséget.  

 

 

 Az Arany János Általános Iskola névadójára emlékeztek az Arany-

napi farsangon. Délelőtt játékos vetélkedőn, kézműves 

foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. A délutánt farsangi 

mulatság követett, amit az első évfolyamosok színvonalas jelmezes 

felvonulása zárta.  

 

2018. március 3. Az Irinyi János Általános Iskola Tánciskola Bálján a 7-8. osztályos 

tanulók számot adtak tánctudásukról. Gyöngyösi Sándor tanár úr 

munkájának köszönhetően minden ifjú sikeresen teljesítette a 

megmérettetést. A szülők és vendégeik által is nagy tetszést aratott 

produkciók a szokásos szülői próbatétellel zárultak. Ezúton köszönjük meg 

a szülőknek azt az erős igényt, mellyel a gyerekek rávehetők voltak 

minderre, egyfajta viselkedésminta került átadásra számukra. Köszönet 

illeti továbbá újfent a szülőket és az iskola vezetését és dolgozóit a bál 

megrendezésében való együttműködés okán.   

 

 

A XVI. Városi Borverseny idén is megrendezésre került. A 

szőlősgazdák, vendégeik a határon túliakkal együtt 74 bort neveztek a 

megmérettetésre. A hazai fehér, vendég fehér, hazai vörös és vendég 

vörös kategóriában helyt kaptak a rosék is. A kihirdetett helyezetek 

mellett a zsűri döntése alapján arany, ezüst és bronzérmes jutalmakkal 

lett elismerve  az a küzdelem, amivel a szőlőterület megtartását, illetve 
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borhagyomány továbbvitelében elől járnak. A zsűri tagjai a korábbi 

trendnek megfelelően Czapp Árpád, Pakó István Székelyhídról, Szász 

József Létavértesről és Magyar György Ebesről voltak. 

Egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy a létavértesi borkészítés és 

szőlőtermelés az első évhez képest nagyon nagy fejlődésen ment 

keresztül. A zenés est vacsorájáról az egyesületi tagok mellett a 

vadásztársaság és a napközi konyha dolgozói gondoskodtak.  

 

2018. március 5. A Létavértes SC’97 Elnöksége szervezésében a Városháza 

házasságkötő termében átadásra került a 2017. év kiváló sportolói díj. 

A díjakat átadtuk Tasó László államtitkár úrral, a Hajdú-Bihar Megyei 

Labdarúgó Szövetsége elnökével és a Sportegyesület vezetőivel. A 

kézilabda, a cselgáncs, az úszó, a labdarúgó és a zumba 

szakosztálynak. Ezúton köszönjük a szülők segítségét, akik nagy 

elánnal ösztönzik csemetéjüket a mozgásra.   

 A Gold Fungi Kft. ( gombaüzem ) ügyvezetőjének, Lendvay Endrének 

a meghívására ünnepi üzemszentelő rendezvényen vettem részt. A 

vendégek érkezését, fogadását követően az ünnepi köszöntőm után 

Tasó László államtitkár, országgyűlési képviselő mondta el avató 

gondolatait. Az üzem áldását Rozsnyai István ref. tiszteletes úr, a 

szentelést Titkó István gör.kat. parochus végezte. A fogadás a 

Sportpálya klubtermében volt.  

2018. március 6. A Képviselő-testület rendkívüli ülésén az alábbi téma került 

előterjesztésre: 

1. Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátás biztonságának javítására, 

szakmai színvonalának emelése, önkormányzati költségek 

csökkentése érdekében – az ülésen elhangzott korábbi egyeztetések 

tapasztalatai alapján végeleges döntést elnapoltuk újabb egyeztetést 

kérve 

2. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

3. Különfélék 

2018. március 7. Gellén Imre keresett meg azzal, hogy lehetőséget kért néhai felesége 

kézimunkáinak kiállítására. Tekintettel arra, hogy létavértesi kötődésű 

családról van szó, a művelődési ház vezetőjét kértem meg ennek a 

koordinálására.  

2018. március 8. Kollégáimmal együtt köszöntöttük az önkormányzat és intézményei 

hölgy dolgozóit nőnap alkalmából. Isten éltesse őket! 

2018. március 9. A Városi Könyvtár emeleti galériájában Érzéssel álmodott színek 

címmel nyílt meg Medve Mária helyi amatőr alkotó önálló kiállítása. 

A szép számban megjelent érdeklődőket Pénzesné Rozika köszöntötte. 

A kiállítást Erdei Sándor újságíró nyitotta meg. Szatmári Imre 

kollégám saját gitárkísérlettel előadott szép énekszámokkal járult 

hozzá a program sikeréhez. A vendéglátásról a művész gondoskodott 

a művelődési ház dolgozóival együtt. A kiállítás március 31-ig 

megtekinthető a könyvtár galériájában.  

2018. március 12. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat projektnyitó rendezvényén Dr. 

Tóth László alpolgármester képviselte önkormányzatunkat. A 

rendezvény az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 „Megyei szintű 
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felzárkóztatás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar 

megyében” című pályázat keretében zajlott.  Pajna Zoltán elnöki 

köszöntését követően ismertették az országos felzárkózás-politikai 

stratégiát, és a megye településeinek Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjainak és Járási Esélyteremtő programterveinek intézkedési 

terveit.  Alpolgármester úr tájékoztatást ad a Testületi ülésen. 

2018. március 13. Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület közgyűlésén 

Mikepércsen Dr. Tóth László alpolgármester úr vett részt. Tasi Sándor 

elnöki köszöntőjét a napirendek követték. Beszámoló a 2017. évi 

tevékenységről, Alapszabály módosítással kapcsolatos kérdések 

megvitatása, tisztségviselők megválasztása, Helyi Fejlesztési Stratégia 

ismertetés és elfogadása, LEADER pályázatok aktuális ismertetés. 

Alpolgármester úr a testület csütörtöki ülésén tájékoztatást ad igény 

szerint.    

2018. március 14. A hagyományoknak megfelelően két helyszínen volt ünnepi 

megemlékezés és koszorúzás az 1848-as magyar forradalom és 

szabadságharc 170. évfordulója alkalmából az Arany János- és az 

Irinyi János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. Mindkét 

helyszínen a koszorúzást polgármesteri ünnepi beszéd előzte meg. 

Köszönjük az iskoláknak a színvonalas műsorokat és a művelődési 

ház dolgozóinak a koordinációt, valamint a fegyveres testületek 

közreműködését, illetve a szép számú résztvevő érdeklődését.  

2018. március 19. Az Önkormányzati Tűzoltóság elnökségi ülése volt, ahol a 2017. évi 

működésről, annak nehézségeiről, illetve a 2018. évi költségvetési 

tervezetről adott részletes tájékoztatást Nagy József elnök úr. 

Különösen nagy súllyal a minimálbérek emelkedéséből adódó 

nehézségekről, a megtett intézkedésekről, és a 2018-ban megteendő 

áthidaló lehetőségekről. A központi normatíva forrásokból elkülönített 

141 millió forint felosztásának lehetőségéről, a nyugdíjazásából adódó 

bérmegtakarításokról, az önkormányzati hozzájárulások beszedési 

nehézségeiről, illetve a REKI pályázat mielőbbi igénybevételi 

lehetőségéről, különösen az évek óta elmaradt tartozások miatt. Ezeket 

az intézkedéseket az elnökség elfogadta, a parancsnok úr támogató 

véleményét is figyelembe véve. A közgyűlés összehívásáról az elnök  

2017. évi mérleg átvételekor azonnal intézkedik.  

Karcza Lajosnét, a Vértesi Református Egyházköz- 

ség lakóját 95. születésnapja alkalmából nagytiszteletű Rozsnyai István 

lelkész úrral köszöntöttem, átadva a miniszterelnök oklevelét és a város 

ajándékát. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 Közbeszerzési Bizottság ülésezett az önkormányzat és intézményei 

éves beszerzési eljárásainak kiírása tárgyában, élelmiszer, papír 

írószer, tisztítószerek kategóriákban. 

2018. március 21. A korábbi tájékoztatásnak és előkészítésnek megfelelően a földhivatali 

munkarészek záradékolása után Pántya Sándor és Pántya György, 

mint a Létavértes 0640/18 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosai 

részéről és általam, Dr.Liptay Emese ügyvéd által elkészített 

telekalakítást jóváhagyó és kisajátítást helyettesítő adásvételi 
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szerződés a szennyvíztelep bővítése érdekében aláírásra került. A 

kifizetés a korábban meghatározott 3.500.000 forint összegben 

megtörtént. Az összeget a KEHOP-pályázat ingatlanszerzési sorából 

visszakapjuk. 

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Létavértes Település 

Agrárgazdasági Bizottságának tisztújító ülésére került sor a Városi 

Könyvtár Rózsa utcai épületében. A polgármesteri megnyitót 

követően Filemon Mihály az agrárkamara képviseletében és a kamara 

helyi munkatársainak segítségével koordinálták le a választást, ahol 

nem az eddig regnáló bizottság mandátumának meghosszabbítására 

került sor, hanem új jelölések útján a jelöltek egyenkénti 

szavazatainak összesítésével a legtöbb szavazatot elérő pályázók 

kerültek a bizottságba. Az első szavazás az elnök személyéről szólt, 

aki ifj. Nyak György gazdálkodó Széchenyi utcai lakos lett.   

2018. március 23. A Létavértesi Arany János Általános Iskola megrendezi Arany-Gála 

elnevezésű programját a Művelődési Házban 15 órai kezdettel. 

Fellépnek az iskola felső tagozatos osztályai, az iskola pedagógusai. A 

délután során értékes tombola ajándékok is várnak gazdára. Az iskola 

minden érdeklődőt szeretettel vár.   

2018. március 26.  A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség vezetője Korbeák 

György kezdeményezett egyeztetést a geotermális program tervezési 

és megvalósítási folyamatainak állásáról. Az önkormányzat mellett a 

tervezői csoport is részt vesz.   

 A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, póttagjainak és a 

pártok által delegált tagjainak eskütételére és felkészítő tájékoztatására 

kerül sor. Az eskütételt jómagam, míg a felkészítést Bertóthyné Csige 

Tünde jegyző, a HVI vezetőjeként végzi.    

 Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság ülésére kerül sor az alábbi 

napirend szerint: 

1. Rendkívüli települési támogatások kérelme 

2. Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató 

Központjának munkájáról szóló 2017-2018. évi tájékoztatója 

   

   

    A Gazdasági Bizottság ülésére kerül sor az alábbi napirendek szerint:  

1. Vásárhelyi György kérelme önkormányzattal szemben fennálló tartozás 

elengedésére 

2. Árva Imre földbérlet meghosszabbítási kérelme 

3. Szilágyi Kálmán Létavértes, Víztorony u. 18. szám alatti ingatlan 

értékesítése 

4. Görög katolikus parókia helyi védelem alá helyezése 

5. Létavértes, Kassai u. 10. szám alatti ingatlanon lévő góré értékesítése 

6.Különfélék 

 

2018. március 27.  Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” rendkívüli 

közgyűlésére kerül sor a szokásoktól eltérően a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság tanácstermében. Napirendjei: 

 1. A beérkezett, a 772 hrsz-ú telephelyre vonatkozó vételi nyilatkozat 

elbírálása az elkészült 2018. évi értékbecslés ismeretében  
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 2. Döntés a tevékenység folytatásáról vagy a végelszámolás 

befejezéséről 

 3. Döntés a kintlevőségekről- peres ügyek kezeléséről – a 2. napirendi 

pont függvényében 

4. Döntés Dobogómajorban található üdülési jog értékesítéséről 

5. Döntés a megőrzendő iratok elhelyezéséről 

6. Egyebek 

  

 Az Oktatási Bizottság ülésére kerül sor az alábbi napirend szerint: 

1. Óvodai-bölcsődei beíratási időpontok meghatározása 

2. Indítható óvodai és bölcsődei csoportszámok engedélyezése 

2017/2018. tanévben 

 

A Művelődési, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottsága ülésezik az 

alábbi témában:  

1. Települési Értéktár Bizottság megbeszélése 

2. Különfélék 

2.1. Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi 

beszámolója, 2018. évi munkaterve  

 

Lejárt határidejű számlák 03.22-vel  

90 napon túli           2 289 040  

Működési kiadások:           

-ebből TRV Zrt. fizetési meghagyás        2 289 040  

Bankszámla egyenlegek: 

Önkormányzat kv-i számla:         44 789 744 

Pályázatok fogadása       252 614 134    

Kommunális adó                       5 846 538 

Iparűzési adó           31 080 929 

Gépjárműadó           14 831 753 

Mezőőri járulék                            133 466   

 

Létavértes, 2018. március 23.    

        Menyhárt Károly   

           polgármester 


