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Programelőzetes

Városi megemlékezés március idusán

Városi Könyvtár és Művelődési ház

Népi kézműves játszóház
5-14 éves gyerekeknek
Helye: előadó terem (Rózsa u. 1.)
Március 28 án, 9-12 óráig
Húsvéti locsolóvízhez üvegek festése
Április 4 –én, 9-12 óráig
Tojáshímzés különböző technikákkal
boszorkánykonyha, locsolóvíz készítés,
élmény és ismeret húsvéti hagyományok
A részvétel ingyenes.
Hozzanak ecettel tisztított főtt tojást.


Költészet napi
versmondó verseny
Április 10 -én 14 órától.
Nevezni lehet: két csoportban
5 – 6. és 7 - 8. osztályosoknak
egy XX. századi magyar költő versével
.

KOTA
Térségi és országos
népzenei minősítő
Április 25.-én
a művelődési ház színháztermében,
Várjuk a népzene kedvelőit !
A belépés díjtalan.

Március 15-én, vasárnap délelőtt mindkét helyszínen szép számban jelentek meg létavértesi
polgárok az 1848 –as magyar forradalom és szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepségen.
Menyhárt Károly ünnepi beszédét követő műsor szereplői voltak: Harmati Fatime
szavalat, a Cserebingó néptánc csoport, Simon Máté verbuválós jelenet, szaxofon kíséret:
Éles Gergő Péter.
További képek a 11. oldalon és a város honlapján: http://letavertes.hu

XIII. Városi borverseny

A részletes programról a Létavértesi
Hírek áprilisi számban adunk
tájékoztatást.

Fotó: Magánarchívum

Szép húsvéti ünnepet kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Március 7-én 48 helyi és 21 vendégbor került elbírálásra a Városi Könyvtár és Művelődési
ház, valamint a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesülete szervezésében megrendezett városi
borversenyen. A legjobb minősítést kapott borosgazdák egy csoportja.
/12. oldal

2. oldal

Létavértesi

Röviden
A Képviselőtestület 2015. február 26-i
ülésén tárgyalta és fogadta el szociális
rendeletét, mely olvasható a 7. oldalon.

Eboltás
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a 2015.
évi kötelező veszettség elleni eboltás az alábbi időpontokban történik:
Április 13 hétfő 8-11 óráig
Árok és Batthyány u. sarok
14. kedd 8-11 óráig
Sertésvásártér
15. szerda 8-11 óráig
Gagarin és Szél u. sarok (bolt mögött)
Kérjük, hogy az oltásra a kiadott oltási
könyvet mindenki hozza magával! A
megrongált, elveszett könyvek cseréje
500.-Ft/db.
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
4.§. (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel megjelölt eb oltható.”
Az ide vonatkozó FVM rendelet
értelmében a veszettség elleni oltásra
már csak mikrochippel ellátott ebet
lehet vinni, a veszettség elleni oltás
helyén már mikrochippezni nem lehet.
Kérjük, hogy azt az oltás előtti
napokban állatorvosával végeztesse el!
Az oltás minden 3 hónaposnál idősebb
eb esetén kötelező! Aki az eb oltását
elmulasztja, az 50.000 Ft-ig terjedő
állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az oltás díját ( 4.000.-Ft/eb) az oltás
helyén kell megfizetni, illetve a
korábbi éveknek megfelelően az oltás
előtti héten is -aki akarja- befizetheti:
2015. április 7 –8 –9 -én délután 13 és
16 óra között, a Polgármesteri Hivatal
épületében, Szabó Lászlónál.
A befizetéshez a kisállat egészségügyi
könyvet feltétlenül hozzák magukkal!
Dr. Tóth László
állatorvos

Dr. Gál József
állatorvos

Létavértesi Hírek a Twitteren is:

https://twitter.com/letavertes
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
illetékesei és a Kormányhivatal vezetője
Az Észak-magyarországi Regionális Bank részére személyesen jelzéssel éltünk a
– mint a DRB Bankcsoport tagja – részévé kialakult helyzet okán.
vált a Buda-Cash Brókerház által Kértük azt, hogy a Nemzetgazdasági
előidézett pénzügyi katasztrófának. A Minisztérium és az MNB illetékesei
nyilvánosságra
jutáskor
próbáltunk egyértelmű és hiteles – ne bizonytalan körbejárni sok területen, hogy segítségére nyilatkozatokat tegyenek az érintettek
kártalanítása ügyében.
lehessünk a károsultaknak.
Rácz Róbert kormány-megbízott
úr
jelzéssel
élt
ezzel
kapcsolatban.
Másnap az esti órákban a
100.000
euróig
történő
kártalanítás a televízió csatornáin
tényként hangzott el.
A hét elején, 2015. március 10én a kifizetések megkezdődtek,
100e Ft - 2,5M Ft-ig a Magyar
Posta, 2,5-5 M Ft-ig az OTP
Bank, 5-30,5M Ft-ig a Hajdú
Takarék
által
teljesítve.
Az ezen összeg feletti betétesek
Fotó: Magánarchívum
által
aláírt
nyílt
levelet
Rácz Róbert kormánymegbízott Menyhárt Károly
továbbítottuk a Nemzetgazdasápolgármester és Papp Zoltán képviselő társaságában a
gi Miniszter, a Magyar Nemzeti
Megyeházán.
Bank Elnöke és a térség
országgyűlési képviselője részére
Az OTP Bank ZRT- mint a saját Ebben a kezdeményezésben igyekeztünk
számlavezető pénzintézetünk - részére a segítséget nyújtani a térség károsultjainak is,
Városházán, míg a Hajdú Takarék így Pocsaj és Kokad településekről is jöttek
aláírt
ívek,
melyet
szintén
munkatársainak a Könyvtárban adtunk vissza
lehetőséget lakossági és vállalkozói számlák továbbítottunk az illetékeseknek.
nyitására azért, hogy a havi járandóságok már A képviselőtestület a helyzetet tárgyalva, a
városnapi program szervezését felfügne kerülhessenek zárolásra.
Ezzel
párhuzamosan
Pocsaj
polgár- gesztette.
mesterével és Belgyár Andrással együtt az
MVH megyei kirendeltségén kezdemé- Tájékoztatok mindenkit, hogy az adó
nyeztük
a
földalapú
támogatások csoportnál a jegyzőhöz címzett egyéni
a
fizetési
halasztásra,
kifizetésének felfüggesztését az új számlák kérelemmel
részletfizetésre és kamatmentességre az ÉRB
bejelentéséig.
Banknál és a Questor ZRT csoportnál vezetett
A
Magyar
Államkincstár
és
a számla okán van lehetőség.
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé jeleztük, A területen segítséget nyújtó pénzügyi
hogy a bérek és egyéb járandóságok az ÉRB szervezetek vezetői érdeklődést mutatnak fiók
Banknál vezetett számlák helyett postán vagy megnyitására Létavértesen.
a munkáltatói kifizetőhelyeken készpénzben
Menyhárt Károly polgármester
legyenek átvehetők.

Tisztelt Létavértesiek!

FELHÍVÁS
Helyi önkormányzati adók befizetésére
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
2015. I. félévi helyi adókat (kommunális adó,
iparűzési adó), a gépjárműadót március 16-ig
lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni.
A befizetésre szolgáló csekkek már kiküldésre
kerültek, azonban aki valamilyen okból
kifolyólag nem kapta meg, az a másik csekkért
keresse fel Adóügyi Irodánkat.
Kérjük a lakosságot, hogy saját érdekükben a
határidőt tartsák be, mivel annak elmulasztása
többlet
költséggel,
illetve
esetlegesen
kellemetlenségekkel járhat.
Tájékoztatjuk a zártkerti ingatlannal és
külterületi szántó ingatlannal rendelkező
tulajdonosokat, hogy a 2015. évi mezőőri

járulék összegéről szóló befizetési csekkek
hamarosan kipostázásra kerülnek.
Felhívjuk azon adózóink figyelmét, hogy akik
az ÉRB Észak-magyarországi Regionális
Bank Zrt. tevékenységének felfüggesztése
miatt jelenleg fizetésképtelenné váltak, a
megadott határidőre helyi adóikat befizetni
nem tudják, azok részére kérelmüket követően
fizetéshalasztást biztosíthatunk.
Kérjük az érintettek, hogy akik élni akarnak
lehetőségükkel,
azok
minél
előbb
Önkormányzatunk
Jegyzőjéhez
címzett
kérelmeit, a megfelelő nyilatkozatokkal
nyújtsák be.
Tájékoztatjuk továbbá adófizetőinket, hogy
Önkormányzatunknak az OTP Bank Zrt. kezeli
számláját, így az adóbefizetéseket a fenti ÉRB
Bank Zrt. válsága a kialakult helyzet nem
befolyásolja.
Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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GYERMEKSZIGET ÓVODA
Farsang az óvodában
Február 18-án vidám farsangi mulatság volt az óvodánkban. Reggel
már változatos jelmezekben érkeztek a gyermekek a csoportokba,
ahol színes programok vártak rájuk.

3. oldal

Farsang az Irinyi úti Tag-óvodában
2015. február 19-én vidám hangulatú téltemető, tavaszhívogató
bulival vártuk a farsangozni vágyó szülőket, vendégeinket. A fellépő
csoportok színvonalas, vidám zenés műsorral szórakoztatták a
közönséget, melynek vastaps volt a jutalma. A vállalkozó szellemű
anyukák, apukák idejüket nem sajnálva készültek erre az alkalomra.
Lendületes táncukkal lopták be magukat a közönség szívébe, a
tánccsapat óriási sikert aratott.
A farsangi délután nagy kedvence volt: a csillám tetoválás, lufi
hajtogatás. A korgó gyomrokat a büfé kínálata csillapította.
Sok ötletes jelmezt köszönhettünk a szülők kreativitásának, melyet
ajándékkal jutalmaztunk.
A tombola cuki ajándékaival mosolyt csaltunk a gyerekek arcára,
legfőbbképpen a fődíjjal, ami egy torta volt.

Fotó: Óvoda archívuma

Ilyenek voltak a tréfás ügyességi vetélkedők, a játékos, jelmezes
felvonulás, az óvodapedagógusok "A három kismalac és a farkas" c.
bábelőadása. Mindezek után következett a nap legjobb része, a
közös, fergeteges hangulatú táncmulatság az aulában, illetve a dajka
nénik által sütött farsangi fánk elfogyasztása.

Nyílt nap a nagycsoportosoknál
Február végén a szülőknek lehetőségük volt betekintést nyerni a
nagycsoportosok mindennapjaiba.
Megtapasztalhatták, hogy mennyi ismeretet szereztek az előző
évekhez képest, és hogy mennyire fontos a gyermekek játékos
formában történő fejlesztése. A látottak segítséget nyújtottak a
szülőknek, hogy otthon hogyan, milyen módon tudnak segíteni az
iskolára való felkészülésben.
A Létavértesi Gyermeksziget óvoda dolgozói

Fotó: Boros Szima Beáta

Köszönjük a szülők, vendégek adományait, segítségüket, az SZMK
tagok agilis munkáját, a táncos csapat közreműködését, támogatóink
önzetlen felajánlásait: Demeter Józsefné Piroskának, Pék-ház kftnek, PP+R Kft-nek, Nagy Tibor vállalkozónak, melyre a jövőben is
számítunk.
Az Irinyi úti Óvoda munkatársi közössége
Kérjük idén is támogassa adója 1%-val óvodánk gyermekeit!
Alapítvány : "A létavértesi óvodák gyermekeiért" alapítvány
Adószáma: 18567317-1-09

Pályázat civil szervezeteknek
Létavértes Városi Önkormányzat a helyi programok bővítése,
színesítése, tartalmasabbá tétele érdekében pályázatot ír ki helyi civil
szervezetek részére.
Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,
B.) Kapcsolódás városi rendezvények szervezéséhez (pl: Szüreti
nap, Advent, Városnap)
C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, népi kulturális értékek
ápolása, bemutatása,
D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése
E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek
javítása, karbantartása)
F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős
tevékenységek, programok segítése.
Rendelkezésre álló forrás: az önkormányzat költségvetésében
elkülönített keretösszeg 440 000 forint.
3. Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be az 1989. évi II.
tv (3-21.§) előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek, az 1997.
évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó közhasznú szervezetek
Benyújtási határidő: 2015. április 15-én 16 óra

Pályázati kiírás további részletei, adatlap: http://letavertes.hu
Információk:
Városháza, I. emelet 14 – Juhász Judit – Telefon (52) 585-055

NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA
Térítési díjak
(2015.év)
Szolgáltatás
megnevezése

2015. évi megállapított
intézményi térítési díj

Személyi térítési
díj számítása

Szociális
étkeztetés

házhoz szállítással:
495 Ft/nap
elvitellel: 475 Ft/nap

Max. jöv. 30%-a

Házi
segítségnyújtás

térítésmentes

Idısek
nappali ellátása

térítésmentes

Idısek otthona

75.000 Ft/hó,
2.500 Ft/nap/fő

Max. jöv. 80%
kivéve a térítési díj
vállalása

Jelzırendszeres
házi segítségnyújtás

1000 Ft/ hó/

Max jövedelem 2 %-a

Támogató
szolgálat

Fogyatékkal élők
számára 40 Ft/km
személyi segítés:
térítés mentes

max jövedelem 30%-a
kiskorúak számára
max jövedelem 20%-a

4. oldal
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Arany János Általános Iskola
A hercegnő és a szörnyeteg
2015. március 2-án a felső tagozat 25 tanulója vett részt a
Zenetheátrum színvonalas, zenés színházi előadásán, a debreceni
Lovardában. Diákjaink óriási élménnyel gazdagodva tértek haza.
Kísérőik Kissné Medve Anita és Molnárné Pelei Andrea voltak.

HÍREK

2015. MÁRCIUS

A délelőtt első részében a már hagyománnyá vált "Arany Csillag
Születik" című ki mit tud? -ot rendezte meg a diákönkormányzat,
ahol 10 nagyszerű produkciót mutattak be iskolánk diákjai.

Idén is kiderült, hogy mind táncban, mind éneklésben találni ügyes,
tehetséges fiatalokat iskolánkban.
A zsűri tagjainak (Nagy Józsefné igazgató, Csúth Ildikó logopédus
és Papp Erika takarító) nehéz dolga volt, de végül megszületett a
döntés:

Vigyázz kész pénz!
Iskolánk 3 csapattal nevezett be a „Vigyázz kész pénz!” vetélkedőre.
A csapatok munkáját Molnárné Pelei Andrea és Tarnainé Papp
Anita segíti. A verseny célja, hogy a tanulók pénzügyi ismeretei
bővüljenek, felelősségteljesen tudják kezelni a pénzt. A verseny
több fordulós.
Mindegyik csapat sikeresen vette az első fordulót. A 6.-osok
ellátogattak a K&H bankba is, ami egy jó lehetőség a felkészülés
kiegészítésére. A bank igazgató helyettese fogadta a gyerekeket, és
tartott nekik egy „banki” órát. A legjobban azt élvezték a tanulóink,
mikor forinton kívül más valutát, eurót, dollárt is foghattak a
kezükben, majd UV fény alatt vizsgálhatták a biztonsági jeleket.

"Három kívánság" népmesemondó verseny
2015. március 3-án iskolánk könyvtárában újra összegyűltek a
mesélni szerető felsős diákjaink. Ezúttal mesébe illően, éppen 13-an
vállalkoztak a próbatételre.

1.) Szabó Márton 5.c, 2.) Mezei Kitti 8.b, 3.) Bodnár Gergő 6.b,
különdíjas: Hadházi Panna 5.b

Fotók: Iskola archívuma

"Arany Csillag Születik" résztvevői

1. helyezett: "Táncoló talpak és a két kandúr" Bíró Mónika, Kovács
Nikoletta, Szabó Beatrix, Rost Dorka, Serbán Alexandra, Szabó
Csilla, Juhász Erzsébet, Jónás Péter, Jenei Tibor
2. helyezett: „Hatásos 6.a-sok: Cha-cha-swing (tánc) – Kelemen
Panna, Tarnai Panna, Szabó Vivien, Justyák Brigitta, Séber Bianka,
Szabó Virág, Balogh Eleonóra
3. helyezett: Zöld az erdő, zöld a hegy” c. produkció - 6.a énekelt:
Séber Bianka, Balogh Eleonóra, Justyák Brigitta, Kelemes Panna,
Tarnai Panna, Dienes Dóra táncolt: Mezei Mónika, Szabó Virág,
Szabó Vivien, Mezei Klaudia, Balogh Tímea zenélt: Kovács János –
és Vásárhelyi Gizella 7.b osztályos tanuló Cserepes Laura: Úgy
sincs más című dalával.
A konferansziék Adorján Dávid és Gaál Zoltán (8.b o.) tanulók voltak.
A délelőtti fakultatív programok: kosárlabda, foci, pingpong, Arany
János vetélkedő, filmvetítések, kézműves kuckó, sudoku-party,
Legyen Ön is milliomos, sakkverseny.

A mosoly a legjobb gyógyító
Ebben az évben az 5.c osztály lelkes osztályfőnökük, Molnárné
Pelei Andrea vezetésével egy nagyszerű és szeretetteljes akcióba
fogott. A gyerekek elkezdték gyűjtögetni a zsebpénzüket, ebből a
pénzből alapanyagokat vásároltak, s kedves ajándékokat készítettek
a Debreceni Gyermekklinika kis betegei számára.
Összesen 100 db spatulából
készült vidám könyvjelző van
készülőben, és origami figurákra írt gyógyító üzeneteket és
óriás
buborékfújókat
is
küldenek majd a kórházban
fekvő kicsik vidámítására. A
közvetítésben a Mosolygó
Kórház Alapítvány, s Tóth
Zsuzsanna
könyvtárostanár
segít.
Jó látni, hogy diákjaink ennyire lelkesen részt vesznek egy nemes,
önzetlen akcióban, s készen állnak akár egy kedves aprósággal is –
de segíteni elesettebb társaikon.

Arany-nap 2015
Ebben az évben március 5-én került megrendezésre a hagyományos
Arany-nap iskolánk felső tagozatán, ahol a szabadidős
programokkal Arany János születésnapjáról (1817. március 2.)
emlékeztünk meg.

Az Arany-napi sakkverseny végeredménye: 1. Szabó Dániel 7.c, 2.
Szabó Csaba 8.c, 3. Belényesi Sándor 7.c,
Köszönjük minden pedagógusnak a programok megszervezésében
és lebonyolításában nyújtott segítségét!

Felsős farsangi mulatság
A felsős diákok március 6 -án farsangi mulatságon vehettek részt,
ahol a 7.c osztály büféje várta az éhes és szomjas vendégeket. A
vállalkozó kedvűek a hajukat az alkalomhoz illő tarkára festethették
és csillámokkal ékesíthették magukat. A zenéről Szabó Balázs 6.a
osztályos tanuló és a stúdiósok gondoskodtak. A résztvevők
számára egy nagyon jó hangulatú, vidám eseménnyel zárult a
naptári tavasz első hete.
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Március 6-án elűztük a telet.

A délelőtt folyamán iskolánk névadójára emlékeztünk, mely
keretében játékos vetélkedők sorát oldották meg diákjaink,
valamint Molnárné Pelei Andrea vezetésével a drámaszakkörösök
bepillantást engedtek Arany János életébe.
Délután az alsós évfolyamokban is megrendezésre került a farsangi
mulatság, melynek a művelődési ház adott helyet. Műsorról az idei
elsősök gondoskodtak, így lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A
nézőközönségnek nem okoztak csalódást, hiszen mindhárom
osztálytól kimagasló színvonalú produkciót láthattunk.
Az 1.a osztály A kiskakas gyémánt félkrajcárja című magyar
népmesét, - felkészítők: Komlósiné Vesza Anikó és Tóth Róbert,
az 1.b Carlo Collodo: Pinokkió kalandjai című regényt, felkészítők: Kertészné Suta Mária és Tompáné Krizsanyik Orsolya,
az 1.c Csukás István: Keménykalap és krumpliorr című műve
alapján készített látványos, zenei betétekkel színesített, színházba
illő előadást. Produkálta- (felkészítők: Nagy Tamásné és KónyaHuszti Julianna
Köszönjük ezt a csodás élményt az elsős tanító néniknek és
bácsinak, valamint a gyerekeknek!

5. oldal

Irinyi János Általános Iskola
Farsang, télűzés
2015. február 13-án, pénteken délután fergeteges hangulatú
télűző mulatságot tartottunk iskolánk tornatermében.

Fotók: Irinyi János Általános Iskola

Jelmezesek parádéja

Színpadon az 1. b.

A látványos előadásokat a jelmezesek felvonulása követte, ahol
ötletes, munkaigényes, és szép jelmezekben nem volt hiány.

A farsangi összejövetel résztvevői megtekinthették az ötletes és
igényes jelmezt öltött tanulóink egyéni felvonulását, a színvonalas
osztályprodukciókat, részt vehettek fáklyás felvonuláson, a
betegséget elhajtó Kiszebáb égetésen, sőt táncos lábú növendékeink
társaságában diszkózásra is lehetőség volt.

Álarckészítő verseny 2015
Az idei évben is nagy érdeklődést váltott ki az iskola könyvtár által
kiírt álarckészítő verseny - főként az alsó tagozatban. Összesen 46
diák nevezett be pályaművével, s közel 60 álarc érkezett be a
könyvtárba. A legjobbnak ítélt művek:
Alsó: 1. Balog Attila 1.c, 2.: Oláh István 1.c, megosztott 3.
helyezett: Jónás Jázmin 4.a, Tarnóczki Milán 3.a
Felső: 1. Dienes Dóra és Mezei Klaudia 6.a, 2. Kovács Nikoletta 8.a
Különdíjban részesült: Kustor Máté 1.b, Moczok Ágota 1.c,
Molnár Zsófia 1..c, Szatmári Gréta 1.c, Deli Lilla 1.c, Vlajk
Johanna 2.a, Kontor Zsófia 2.b, Laczkó Fanni 2.c, Serbán Illés 3.a,
Kerekes Antónia 4.a.

Március 15.
Iskolánk idén is méltó módon, színpadi műsorral emlékezett meg a
forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A színvonalas előadást -hagyományainknak megfelelően- a negyedik évfolyamosok
mutatták be.

Kiszebáb égetés

A színes programok közötti szünetekben a 7. osztályos szülőknek
köszönhetően étvágyát és szomját is kedvére csillapíthatta mindenki.
A vigasság fél hat körül ért véget, azóta bottal üthetjük nyomát a
télnek.
Jövőre is várunk szeretettel mindenkit, móka és vidámság akkor sem
lesz hiánycikk!

Köszönet a rendezvény segítőinek, támogatóinak:
A vértesi Nyugdíjas körnek a Kiszebáb készítéséért. Demeter
Józsefné vállalkozónak jutalomtárgyakért, Bacsáné Csizmadia
Anikónak, a 7. osztály szülői munkaközösségének a finom
süteményekért, az osztályok szülői munkaközösségeinek a
tortakölteményekért, az Irinyi János Általános Iskola minden
dolgozójának, a szervező DÖK-nek, az önkormányzat Kulturális
Bizottságának a zsűrizésért!

Versenyek
Fotók: Iskola archívuma

A színpadra állítók: Albert Mártonné, Belényesiné Kiss Edit, Fodor
Józsefné, Gáspárné Pankotai Erika, Menyhártné Bora Edit, Oláh
Csabáné voltak.
Nagy Józsefné igazgató

Iskolánk 27 tanulója vett részt február 20-án, Derecskén a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján. A verseny
eredményeinek összesítése folyamatban van.
Február 23-án, Hosszúpályiban az Irinyi József Általános Iskola
szervezésében Tankerületi Idegen Nyelvi Szavalóversenyen
jeleskedtek diákjaink.
Díjazottjaink: a következő oldalon
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Március 13-án délután az Irinyiek sírkertjében összegyűlve közösen
emlékeztünk vissza a 167 éve, kora tavasszal történt eseményekre.

A Himnusz meghallgatása után ünnepi beszéddel,
szavalatokkal, énekkel, koszorúzással tisztelegtünk a
szabadságharc nagyjai és iskolánk névadója előtt, akik példát
mutattak a ma emberének a kitartás és összefogás erejéről.

Fotók: Irinyi János Általános Iskola archívuma

Versenyzők és helyezettek

3-4.osztály: Molnár Fruzsina 2. hely, Katona Dániel különdíj
5. osztály: Puja Anikó 1. hely, Kádi Péter 2. hely
6. osztály: Tóth Lili 2. hely
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő nevelőiknek Tóthné Ujvárosi
Andreának és Némethné Csuka Ágnes tanító néniknek!

Próbavizsga a felvételik megsegítésére
Több mint tíz éves hagyomány iskolánkban, hogy végzős tanulóink
középiskolai felvételi vizsgáját előkészítjük egy helyi próbatétellel,
melyet a szülők kérésére szervezünk meg.

Idén február 27-én került sor az Irinyis szóbeli megmérettetésre.
Legnagyobb csemetéink nagy izgalommal álltak a számukra
teljesen szokatlan helyzet elé.
Magyar és angol tantárgyakból az alapműveltséget érintő
kérdésekkel találkoztak, míg matematikából tárgyi tudást mérő
tételekről kellett beszélniük.

Helyi próbatétel előtt

A vizsgán résztvevő gyerekek nagyobb tapasztalattal, bátrabban és
magabiztosabban indulhattak ezután a kihívás után, az általuk
kiválasztott középiskolába.
Érdeklődéssel
várjuk
diákjaink
visszajelzéseit,
felvételi
eredményeiket.

„Ébredj hát fel, ember!
Az utad tiszta szívvel kell járni,
A kincsed sose kívül keresd.
Emberként élve, és tanulva
Méltó légy!”
/Bazsó Éva Andrea/
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
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Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
10. §. (1) bekezdésében, a 25. §. (3) b.) pontjában, 26. §-ban, 32.
§. (1) bekezdés b. pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 33. §. (7)
bekezdésében, 45. §. (1) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében,
132. §. (4) bekezdés a.) d.) és g.) pontjaiban, a 134. §/E. §-ban, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (1)
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és
Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket
rendeli el:
1. fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), a gyermekek védelméről szóló
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban
Gyvt.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szabályozza a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni
ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Bizottság
vagy a Polgármester jogosult.
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb természetbeni ellátásokról és
juttatásokról a Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt a
költségvetés függvényében.
(4) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben
hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címezett, de a Létavértesi
Közös Önkormányzati Hivatal szociális Irodájához benyújtandó
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
(5)

5.§.
(1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez
formanyomtatvány áll rendelkezésre. (1. és 2. számú melléklet) A
kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és
nyilatkozatokat kell csatolni.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránt kérelmek személyesen a
Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján, vagy
postai úton nyújthatók be.
(3) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára
a Szociális Iroda készíti elő.
(4) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről
– a Szociális Iroda az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt
esetében a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt
készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság
elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. §. (2)-(5)
bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(6)
6.§.
(1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. A jogosultság
megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény
bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak

2. A rendelet hatálya
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. §. (1)-(3) bekezdése szerint
Létavértes Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező és ott
életvitelszerűen élő személyekre.

3.Értelmező rendelkezések
3.§.
(1) E rendelet alkalmazásában:
a.) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;
b.)lakóhely: a polgárok személyi adtainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a
lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c.) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a
lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának
szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
d.) hozzátartozó : a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó az
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona, testvére, és a testvér házastársa;
e.) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha – és a nevelőszülő és a testvér.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt.
4. §. rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések
4.§.
(1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és
hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy
az Egészségügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban Bizottság)
ruházza.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
(1)
(2)

7.§.
Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles
visszafizetni.
Indokolt esetben amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyezteti a Bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget
méltányosságból
a.) elengedheti,
b.) csökkentheti,
c.) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

6. Adatkezelés
8.§.
(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás
biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban
foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkezésétől
számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

7. Ellátási formák
9.§.
(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli,
illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a.)a Bizottság rendkívüli települési támogatást
b.)a Polgármester
ba.) lakhatási támogatás
bb.) rendkívüli települési támogatást
bc.) köztemetést
állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak
figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek
szerint.
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II. fejezet

Települési támogatások
8. Lakhatási támogatás
10. §
(1) A lakáshatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A Polgármester a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási
települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek
szerinti jogosultnak.
(2) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában,
szolgáltató részére történő folyósítással,
a lakásfenntartással
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.
(3) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő esetében a 250 %-át, a háztartásban élők egyikének sincs vagyona,
és a háztartásban élők egyikének sincs az önkormányzattal szemben
fennálló tartozása, valamint a háztartás nem rendelkezik összességében
10.000 Ft-ot meghaladó televízió, internet, telefon előfizetéssel. Az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma
tagonként 0,7.
(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 3000 Ft.
(6) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
11. §.
(1) A lakhatási támogatás folyósításának feltételeként a támogatás egyéb
feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásában nem
részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét
biztosítani.
(2) A lakhatási támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület,
járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül
attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő
stb.)
(3) A lakhatási támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az
esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
a.) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t
b.) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület15 %-ánál
nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a
15 cm-t
c.) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes
kuka) egyszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási
hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
d.) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll
rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma
rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a
trágyalé,
e.) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem
szétszórtan található,
f.) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s
a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növények sem
akadályozzák,
g.) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást
az úttestre,
h.) a művelésre alkalmas – nem parkosított földterületen zöldség,
gyümölcs vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket
termesztenek .
i.) belső berendezései tárgyak tiszták
j.) belső falai, mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.

(4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy
hivatalos tudomásszerzés lapján megállapításra kerül, hogy az e
rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó
feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a
jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő
kitűzésével a Polgármester az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – felszólítja.
(5) A helyszíni ellenőrzésre Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselője, a Létavértes-Kokad Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, valamint a Bizottság tagjai
jogosultak. A helyszíni ellenőrzésre alkalomszerűen, de a folyósítás
ideje alatt legalább egyszer sor kerül.

(6) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a Polgármester (1)(3)
bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított
lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra
vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három
hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási
támogatás iránti kérelmet.
12. §
(1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától.
(2) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet
hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás
került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

9. Rendkívüli települési támogatás
13. §.
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy
részére e rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatás
nyújtható
(2) Az (1) bekezdés szempontjából rendkívüli élethelyzetnek minősül
különösen, ha
a.) elemi kár (tűzkár, vízkár, viharkár)
b.) kórházi kezelés, súlyos betegség
c.) alkalmilag jelentkező, a kérelmező jövedelmi viszonyaihoz
képest jelentős mértékű gyógyító ellátáshoz szükséges költség
fedezése
d.) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartása,
e.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása
f.) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
g.) haláleset miatt a kérelmező anyagi segítségre szorul.
(3) A rendkívüli települési támogatás jogosultságról a Bizottság, valamint
az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében önkormányzati
segély címen elkülönített összeg 25%-ig a Polgármester dönt.
(4) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt
a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
b.) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja
meg.
(5) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként, vagy havi
rendszerességgel adható. Az önkormányzati segély adható maximális
összege alkalmanként 10.000 Ft.
(6) A Bizottság, illetve a Polgármester döntése alapján a települési
támogatás részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
(7) A (6) bekezdés alkalmazásában természetbeni ellátás az Erzsébetutalvány, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, tandíj, a közüzemi
díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez
nyújtott támogatás.
III. fejezet

10. Köztemetés
14. §.
(1) A Polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személyeknek
közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés a
halálesetről való tudomásszerzést követő 22 munkanapon belül – ha
Létavértes közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető
fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy
az eltemetésről nem gondoskodik.
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Melléklet: Létavértes Városi Önkormányzat 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete
(2) A köztemetés esetén mindenkor vizsgálni kell a temetés költségeinek
megtéríthetőségét és az arra vonatkozó intézkedést a Szt. 48. §-ának
(2)-(4) bekezdései szerint foganatosítani kell.
(3) Az eltemettetésre köteles személy a Szt. 48. §. (3) bekezdés b.) pontja
szerinti a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól teljes
mértéken mentesíthető, ha a temetésre köteles személy, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti annak visszafizetése.
(4) A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
(5) A köztemetésnél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő, legolcsóbb
temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe
venni, amelynek összértékét az 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) A köztemetés költsége nem foglalja magába az egészségügyi
intézményben végzett halott kezelési tevékenység és a halott szállítás
díját.
(7) A köztemetés igényléséről jegyzőkönyv kerül felvételre.

IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
11. Étkeztetés
15. §.
(1) Az önkormányzat a Szt. 62. §. (1) bekezdésben meghatározott
jogosultak részére napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.
(2) Szociálisan rászorult az a személy aki:
- állapotánál fogva gondozására szorult
- tartósan beteg
(3) Az önkormányzat a Szt. 120. §-a alapján a Nagylétai
Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján
biztosítja.
(4) Az étkezetés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénylő
által biztosított étel elvitelével valamint az étel házhoz
szállításával, mely gondozó alkalmazásával biztosított.

12. Házi segítségnyújtás
16.§.
(1) Házi segítségnyújtás keretében azokról a szociálisan rászorult
személyekről kell gondoskodni, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodik senki
(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szt. 120. §-a alapján a
Nagylétai Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés
alapján a Nagylétai Református Egyházközség Szociális szolgáltató
Központja látja el.

13. Családsegítés
17. §.
(1) A családsegítés vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzés céljából
nyújtott szolgáltatás.
(2) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatit társulás
keretében látja el a Létavértes-Kokad Önkormányzatok Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül.
(3) A Családsegítő- ás Gyermekjóléti Szolgálat az egyén és család
számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

14. Támogató Szolgáltatás
18.§.
(1) A támogató szolgáltatás olyan gondozási forma, amely biztosítja a
fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátását, elsősorban
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségét, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtást.
(2) A feladatot a Vértesi Református Egyházközség fenntartásában
működő Református Egyház Szeretetháza látja el.

15.Nappali ellátások
19. §.
(1) A nappali ellátást a Szt 65/F. §-ban meghatározott személye számára
nyújtott szolgáltatás.
(2) A feladatot a Nagylétai Református Egyházközség és az
önkormányzat között az Szt. 120. §-a alapján létrejött ellátási
szerződés alapján a Nagylétai Református Egyházközség Szociális
Szolgáltató Központja látja el.

16. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
20. §.
A feladatot a Nagylétai Református Egyházközség fenntartásában működő
Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja látja
el.

V. fejezet

17. Szociálpolitikai Kerekasztal
21.§.
(1) A Képviselőtestület a települési önkormányzat szociális szolgáltatási
stratégiájának, operatív tervezésének és az operatív tervekből
származtatott fejlesztési projektjei, a fejlesztési irányok különféle
szintekre történő lebontása révén a szociális szolgáltatások, illetve az
azokat körülvevő szűkebb és tágabb környezet különféle
viszonylataiban folyamatosan működőképességének fenntartása
érdekében – törvényben meghatározott módon és feltétellel szolgáltatástervezési koncepciót fogad el.
(2) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére
helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre (továbbiakban kerekasztal)
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagja:
1. Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központ
képviselője
2. Létavértes-Kokad Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat képviselője
3. Védőnői Szolgálat képviselője
4. Vértesi Református Szeretetház képviselője
5. Képviselőtestület Egészségügyi és Szociális Bizottságának
képviselője
6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselője
7. Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője
(4) A szervezetek képviselőit a szervezetek 5 évre delegálják.
(5) A szervezetek vezetői a delegálás évében december 15-ig értesítik a
polgármestert a delegált személy nevéről és elérhetőségéről.
(6) A tagok saját soraikból – többségi szavazattal - elnököt választanak.
(7) A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
Összehívásáról az elnök gondoskodik.
(8) A kerekasztal feladat- és hatásköre a település szociális szolgáltatásait,
stratégiáját érintően véleményalkotásra és javaslattételre terjed ki.
(9) A kerekasztal működésével kapcsolatban felmerülő technikai és
adminisztratív feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

VI. fejezet

18. Záró és hatályba léptető rendelkezések
22. §.
(1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 6/2013. (IV.30.) Ör. számú rendelet, valamint az azt
módosító 22/2013. (XII.17.) Ör. számú rendelet, a 6/2014. (III.25.) Ör.
számú és a 8/2014. (IV.29.) Ör. számú rendelet.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Létavértesi Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőjén történő kifüggesztés útján gondoskodik.
Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

Menyhárt Károly
polgármester
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Tömegsport

Létafit SE

BEFEJEZİDÖTT A TEREMFOCI TORNA
A Maláriának az idén
sem jött össze. A WH
Fortuna büntetőpárbajjal nyert, így új név
került a Létafit –Kupa
serlegére.

Aztán itt van a Final Four……. A Nagyváradi Malária
csapatvezetője, miután csak egyik csapata jutott be a döntőbe,
fondorlattal a szabályok mögé bújva próbálta elérni, hogy ellenfelét
meszeljék el, fényképfelvételeket mutatva az egyébként nem
nyilvános, „hiányos ”nevezési lapokról.

Az MSE 100 %-os
teljesítménnyel nyerte
meg a bajnokságot.
Az öregfiúk is nagy
tempót diktáltak. Jó
hangulatú vacsora negatív szezonértékelővel.
Jövőre több szabály
módosítását kezdemé- A kupagyőztes WH Fortuna Diószeg
nyezi a VB.
csapatkapitánya a vándorserleggel
Amikor véget ér valami, illik számot vetni, meg aztán
hasznos is, mivel az ember a tapasztalatokat így tudja összegyűjteni,
értékelni, felhasználni.
Rögtön két dolog jut az eszembe:
- az egyik, hogy soha ilyen erős bajnokságunk nem volt még (mind
a három osztályban),
- a másik, hogy soha ilyen „problémás” bajnokságunk nem volt
még. Bár most hirtelen feldereng előttem a négy évvel ezelőtti
P’nathinaikos sztori, amikor a fiúk színi előadást tartottak a
„sportszerűség haláláról”, s csak a gyenge idegzetűek miatt nem
elevenítem fel az esetet.

Aztán amikor nem kis izgalmak közepette 2-0-ról elvesztették a
döntőt, már a díjkiosztón sem jelentek meg…. Az utolsó fordulót
követően a TZS Zsírégetők csapatvezetője is felháborodott. Na nem
azért, mert elvesztették a mérkőzést a gyengébb játékosállományú
Aranyvesszők ellen, hanem mert a Streetboys jogosan visszakapta a
győztes meccsét és így lecsúsztak a dobogóról. Igaz tavaly
harmadikok voltak, ám egy év alatt nem értek rá átvenni a
bronzérmet, ám hogy most nem lett az övék, most kellene…..
Végül próbálkoztunk egy kérdőív
kiosztásával, amiben a csapatok
értékelhették
az
elmúlt bajnokságot több szempontból is (játékvezetőket is lehetett
minősíteni).
Nos, bár a bajnokság közben több
kritika is megfogalmazódott, valószínűleg nagy gond
nem lehet a versennyel, mivel az
Zudor Sándor a Létaboys csapatkapitánya elküldött
20
kérdőívből csak 3
az Öregfiúk fair play serlegével
jött vissza.

És íme néhány pozitív momentum:

Fotók: Magánarchívum

Nyilas József az MSE bajnokcsapatának szponzora a méretes
serleggel

Az idén 26 csapat vágott neki a szezonnak, amiről a tizenkilenc
éves tapasztalat alapján tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Az elmúlt
évek bíró-szapulásai miatt új játékvezetői gárdával kezdtünk, akik
megpróbálták keményen fogni a résztvevőket, talán felemás
sikerrel. A bajnokság során 102 sárga és 22 piros lap született, ami
valóban az előző évek átlaga fölött van, ám nem mindenkit rettentett
meg. Két csapat is próbálkozott jogosulatlan(!) játékos
alkalmazásával, míg egy a pályáról vonult le mérkőzés közben… 4
csapat egy-egy meccsen nem tudott kiállni, pontot pedig 6 csapattól
kellett levonni valamilyen okból.

A Paptamási iskolajátéka, az MSE szemet gyönyörködtető, amúgy
100%-os teljesítménye, a Diószegi WH és az United küzdeni
akarása, a Blue Light és a Létaboys Fair play győzelme, a Torpedók
becsületbeli kiállása, Streetboysos Szabó Zsolt teljesítménye, az év
kapusa Szemes László (Zsírégetők) őszintesége, a Deportívo és a
DRSE kitartása, az Old Boys Fortuna magabiztos bajnoki aranya, a
Létafites „év edzője” Cseh Lajos rendkívüli hozzáállása, az
Unitedesek két fronton való helyt állása.
Végül pedig köszönetet
szeretnénk
mondani
Suta
Jánosnak
(Toscana
pizzéria), hogy nem
hagyta éhen halni a
játékvezetőket
és
versenybírákat
a
bajnokság ideje alatt
(utóbbiak társadalmi
munkáját úgyszintén
köszönjük), valamint
Huszti
Sándorné
Irmuskának,
a
díjkiosztó
vacsora
alapanyagának
felajánlását

Bertóthy Tamás
Szabó Zsolt megérdemelten vette át a
másodosztály leggólerősebb játékosá- További részletek:
tabellák és különnak járó aranycipőt

díjak olvashatók:
http://letavertes.hu /Városunk /Sport/ Tömegsport
http://www.letafitse.extra.hu
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Mezőőri tájékoztató
Az előző tájékoztató óta eltelt időszakban a külterületeken,
földeken, erdőkben, szőlőskertekben viszonylag nyugodtan
teltek a napok.

Ennek ellenére történtek kisebb szabálysértések.
Tormatallózás miatt öt esetben került sor szabálysértési bírság
kiszabására, míg engedély nélküli akácfa tőke szedésért egy
esetben.
2015. február 13-án közbiztonsági fórumot tartottak Létavértes
közbiztonsági helyzetéről, ahol a rendvédelmi szervek, polgárőrség
mellett a mezőőrök képviselője is részt vett és tájékoztatta a
jelenlévőket a külterületek közbiztonsági helyzetéről.

Fotók: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

2015. március 31-én bezárásra kerül az újlétai út melletti állati
hulladéklerakó. Addig is tilos az állati tetemek lerakása. A
megszűnésről és az állati tetemek ezt követő kezeléséről,
ártalmatlanításáról, elszállításáról a jegyző asszony ad részletes
tájékoztatást a tisztelt olvasóknak. (lásd: 15. oldal)
A téli időszakban egyik feladatunk volt, hogy a külterületeken
egyedül élő emberekre kiemelt figyelmet fordítsunk. Köszönhető
az enyhe télnek és a rendszeres jelenlétnek, esemény nem történt.
Lassan közeledik a tavasz, megkezdődnek a munkák a
szántóföldeken. A földek megközelítése a dűlőutak rossz állapota
és elszántás miatt sok esetben nem egyszerű feladat, a közlekedés
gyakran csak a felszántott területekre, vetésre való ráhajtással
lehetséges, ezzel kárt okozva a gazdáknak.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatási startmunka program keretén
belül tervezi a legrosszabb állapotban lévő dűlőutak rendbetételét.
Ehhez egy 3 méteres, félig függesztett vonólap kerül beszerzésre. A
program keretében 23 km dűlőút kerül karbantartásra 2015. január
01 - 2015. december 31. között. A külterületi utak rendbetétele a
padkák szintbehozását, keréknyomok feltöltését, benőtt ágak
visszavágását, cserjék irtását jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy a
gazdáknak nincs kötelessége és feladata.
Mindenki köteles az elszántott területeket a földhivatali
nyilvántartásnak megfelelően visszaállítani. A feladat végzése
során a dűlőutak kimérésére is sor fog kerülni, és az önkormányzat
kötelezni fogja a gazdákat az eredeti állapot helyreállítására.
Azért, hogy erre ne kerüljön sor, kérünk mindenkit, hogy a tavaszi
munkák során – az önkéntes jogkövetésre figyelemmel – az
elszántott dűlőket saját és földtulajdonostársai érdekében mindenki
állítsa helyre.
Papp Sándor mezőőr

Várjuk a régi képeket!
Köszönettel fogadjuk régi fotóikat! Minden papírképet szkennelés
után visszaszolgáltatunk tulajdonosának. Leadhatók a Városháza I.
em. 12. irodában, vagy digitalizált formában elküldhetik a
letahirek@gmail.com címre.
Köszönjük!
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XIII. Városi borverseny
Március 7.-én, szombaton nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban
zajlott a hagyományos városi borverseny a művelődési ház és a
Szőlősgazdák egyesületének szervezésében. A 69 nevezésből, 48
helyi és 21 vendég bor került elbírálásra.
A minőségre jellemző, hogy a szakmai zsűri 32 arany, 25 ezüst, 8
bronzminősítést ítélt oda a gazdáknak, 4 bor nem kapott minősítést.

Fotó: LÉT.A.MED. Zrt.

Sajtóközlemény

Fotó: Városi Könyvtár és Mővelıdési ház

A zsűri tagjai: Szász József elnök, Pakó István, Magyar György,
Czapp Árpád
A borok minősítése szerint:
Arany:
Fábián Tibor, Diószeg tramini, feketeleányka, Buda Gábor
Hegyközszentmiklós rizling, Balogh József Diószeg, merlot, Guba Csaba,
Létavértes, kékfrankos – cabernet - merlot, otelló, Kovács Miklós,
Létavértes, pannonfrankos, Nagy Imre, Debrecen, cabernet, turán, furmint,
Papp Sándor Létavértes, Baross u. -otelló, muskotályos, vegyes fehér, Vida
Sándor Létavértes, otelló, Dr. Tóth László Létavértes, kékfrankos otelló,
vegyes fehér, Huszti Imre Létavértes, otelló, vállaserdei, Nyak Csaba,
Létavértes, otelló, Major Imre, Létavértes, otelló, Papp Sándor, Létavértes,
Árpád tér, pölöskei bianka, Nagy Béla, Létavértes, cserszegi fűszeres,

Ezüst:
Tóth József Létavértes, kékfrankos, Lévai József Létavértes, cabernet,
Balogh József, Diószeg, feketeleányka, Béldi Lajos Székelyhíd, merlot,
rizling, Szabó Constantin Diószeg, királyleányka, muskátotonell, Hasznosi
Sándor Székelyhíd, királyleányka, tramini, Tóth József Létavértes,
fehérleányka, Buda Gábor Hegyközszentmiklós, leányka, Heit Lóránd
Diószeg, házasítás királyleányka, Kalmár Ákos Diószeg, királyleányka,
rozé. Barna Sándor Létavértes, delevar, Laczkó József, Létavértes,
cserszergi, Erdős Norbert Létavértes, vegyes fehér, otelló, Barna Péter
Létavértes, hazai, Szabó Csaba Létavértes, zalagyöngye, zala –otelló nyárfalevelű, Pongor Sándor Létavértes vegyes fehér, Puja János Létavértes,
otelló, dr. Kovács István Debrecen, otelló, Nyak György Létavértes otelló,
cabernet, Dr. Barna Sándor Létavértes, otelló, Szána Sándor Létavértes,
otelló, Budai Tibor Létavértes, otelló, Krizsán Gábor Létavértes, otelló,
Nagy Imre Debrecen, oportó, Karcza József Létavértes, otelló, Belényesi
Imre Létavértes, otelló.

Bronz:
Kalmár Ákos Diószeg, kékfrankos, Budai Tibor Létavértes, vegyes,
Belényesi Imre Létavértes, irsai olivér, Szima Sándor Létavértes, vegyes
hazai, Nyakné Hevesi Judit Létavértes, cserszegi, Árva Sándor Létavértes,
cserszegi, Pongor Sándor Létavértes otelló, Nyak György Létavértes,
medina

Az arany minősítésű borok helyezettjei:
Vendég vörös:
I. Fábián Tibor Diószeg, merlot 18.9 pont, II. Balogh József Diószeg, merlot
18.85 pont, III. Fábián Tibor Diószeg, feketeleányka, 18.7 pont
Hazai vörös:
I. Guba Csaba Létavértes, kékfrankos -cabernet- merlot 19.2 pont, II.
Kovács Miklós Létavértes pannonfrankos 18.975 pont, III. Nagy Imre
Debrecen, cabernet 18.95 pont

A
LÉT.A.MED
Zrt
Európai
Uniós
támogatásból
Egészségfejlesztési Iroda beindítására és működtetésére nyílt
lehetőség.
A Rendelőintézet 123 914 532 forint uniós támogatást nyert a
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
Derecskei kistérségben” című pályázaton az Új Széchenyi Terv
keretében. A 123 914 532 millió forintos összköltségvetést
meghaladó támogatásból Egészségfejlesztési Iroda kialakítása,
valamint szűrő és életmódváltó programok valósulhatnak meg.
A Rendelőintézet leginkább a Derecskei járásban élő lakosok
egészségügyi ellátását biztosítja. A kórház széles skálájú járó beteg
szakellátást nyújt a betegek számára.
Mint általában Magyarországon, térségünkben is jelentkeznek azok
a gyakran előforduló betegségek, melyek a rendszeres
szűrővizsgálatokkal, helyes táplálkozással, káros szenvedélyek
elhagyásával, a megfelelő testsúly elérésével, mozgással jól szinten
tarthatóak, a tüneteik enyhíthetőek és a szövődményeik is
kivédhetőek.
Az intézmény közép- és hosszú távú stratégiájában fejlődést jelent
egy kifejezetten a prevencióval foglakozó iroda, mely a betegségek
kialakulása csökkenésének lehetőségét jelenti.
Az Iroda feladatai közé tartozik a prevenciós programok
hatékonyabb megvalósításában a lakosság széles körét elérő
kampányszerű szűrővizsgálatok kezdeményezése, egészséges
életmóddal összefüggő ismeretterjesztő előadások, programok
szervezése.
Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenysége, szűrővizsgálatok és a
programok költségei pályázati forrásból valósultak meg, így
mindezeket a szolgáltatásokat az intézet ingyenesen biztosítja a
lakosság számára.
A szűkös költségvetés miatt az intézet önerőből nem tudta volna
finanszírozni az ilyen típusú fejlesztéseket, ezért nagy öröm volt az
intézménynek is , hogy sikeres elbírálást kapott a fent említett
Európai Uniós pályázata és ezzel is támogatni tudta az itt élő
lakosság egészségét.
Továbbiakban örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az
elkövetkező 3 év fenntartási időszak alatt is lehetőségünk lesz az
egészséget támogató programok megvalósítására.
A lakosság részére, a partnerségi hálózatban közreműködő
segítőinknek,
intézetünk
dolgozóinak,
a
szűrésben
résztvevőknek projektzáró rendezvényt tartottunk, melyet
követően sajtótájékoztatóra került sor.
Időpont: 2015. február 27. 14 óra
Helye: LÉT.A.MED Zrt (Aula) 4281 Létavértes Baross u 7.

Vendég fehér:
I. Fábián Tibor Diószeg, tramini 19.3 pont, II. Fábián Tibor Diószeg,
tramini 19.275 pont, III. Buda Gábor Hegyközszentmiklós rizling, 19.025.

Hazai fehér:
I. Papp Sándor Létavértes, Árpád tér pölöskei bianka 18.9 pont, II. Nagy
Béla Létavértes, cserszegi fűszeres 18.775 pont, III. Nagy Imre Debrecen,
furmint 18.675 pont
Dutkáné Papp Katalin intézményvezető

Kapcsolat:
Név/cím: Létamedefi
4281 Létavértes Baross u 7.
Telefon: 06 52 592-592/ 30 mellék
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Létavértes - Nagylétai Görögkatolikus Egyház
Húsvéti Liturgikus Rendje
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Tájékoztató
Irinyi János gyógyszertár

Március 23 – 24: Lelkigyakorlat - 17 órától a Nagytemplom
Április 03.
Nagypéntek
17 órától a Nagytemplom
Április 04
Nagyszombat – Feltámadás17 óra Kistemplom - 20 óra (gyertyás körmenet) Nagytemplomban

Húsvétvasárnap
07 óra Kistemplom (Pászkaszentelés) –
09 óra Nagytemplom (Pászkaszentelés)

Húsvéthétfő:
08 óra Kistemplom
10 óra Nagytemplom
Római Katolikus Szentmise 9 órától a Kistemplomban
Április 07: Húsvétkedd: 09 óra Nagytemplom
Húsvétkor Krisztus feltámadását: életünk értékét, értelmét, hitünk
megerősítését
ünnepeljük!
Krisztus
legyőzetve
győzött!
Mindenkinek életet ajándékozott!

Minden Istenszerető embernek hozzon lelki újjászületést
2015. Húsvét Ünnepe!

Egyházunk közleménye
Harangozás temetéskor, (emlékharang is)
1000 Ft/ harangozás mindenkinek
Hirdetőtábláinkra a gyászjelentést mindenkinek ingyenesen
megírjuk, elhelyezését mindenkinek ingyenesen biztosítjuk!
Szimicsku Ferenc esperes

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁST
NYÚJTÓ CENTRUMOT HOZOTT LÉTRE
A NAGYLÉTAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG LÉTAVÉRTESEN
A Nagylétai Református Egyházközség az Új Széchenyi Terv
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásának keretében
110,79 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A
116,63 millió forint összköltségvetésű beruházásból az idős,
tartósan beteg és fogyatékos személyek komplex problémáihoz
jobban igazodó, hozzáférhető, komplex segítő intézményi
szolgáltató környezet alakul ki a Szociális Szolgáltató Centrum
létrehozásával.
A projekt keretében a Szociális Szolgáltatást Nyújtó Centrum
létrehozásával egy minden igényt kielégítő akadálymentes "otthont"
teremtettek a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés
alapszolgáltatások számára, és két új alapszolgáltatás elindítását
valósították meg térségi szinten: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
és támogató szolgálat.
A megvalósítás során az alapszolgáltatások minél magasabb
színvonalú ellátása érdekében irodai eszközöket, bútorokat,
gépjárművet, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindításához
szükséges eszközöket szerezték be, illetve új épület építésével
létrehozták a Szociális Szolgáltató Centrumot.
A projekt megvalósításával nem csak eszközbeszerzés és építési
beruházás valósult meg, hanem 5 új munkahelyet is teremtettek.
A 2012. október 26.-án kezdődő beruházás 2014. december 31.-én
fejeződött be.
A megvalósulás helye: Létavértes, Árpád tér 4.

További információ kérhető:
Hadházi Tamás, lelkész
E-mail: refnagyleta@t-online.hu

Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőséget kaptam
gyógyszertárunk bemutatására a Létavértesi Hírekben.
Mint mindenki számára ismeretes, a településünkön lévő
takarékszövetkezet bankcsőd miatt bezárásra került, így a
vállalkozásunk számára betett pénzünk is zárolva lett. Ebből
kifolyólag, gyógyszertárunk likviditási problémákkal küzd, ezért
a gyógyszertárban lévő készletünket csökkentenünk kellett. Emiatt
előfordulhat, hogy a háziorvos által felírt gyógyszereket nem tudjuk
egyből biztosítani. Amennyiben nem termékhiányról van szó, a
délelőtt megrendelt gyógyszereket délutánra, a délután
megrendelteket másnap reggelre biztosítani tudjuk. Az említett okok
miatt kérjük a lakosság megértését és türelmét!
Többször előfordult, hogy a betegek a nálunk megvásárolt
gyógyszereket, gyógytermékeket ki szeretnék cseréltetni vagy le
szeretnék vásárolni. Sajnos, „Az emberi felhasználásra kerülő
gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 4462004. (IV.28.)
ESZCSM rendelet”-ben foglaltak szerint nem áll módunkban, csak
abban az esetben, ha az alkalmazásunkban álló gyógyszerész vagy
szakasszisztens receptre felírt gyógyszer helyett tévedésből mást
adott ki.
Több esetben kaptunk visszajelzést arról, hogy a nálunk
vásárolt gyógyszerek drágák. Ezzel mi is egyetértünk, de
szeretnénk tudatni a lakossággal, hogy a receptre felírt TB
támogatott /közgyógy ellátásra vásárolt/ gyógyszerek árképzésében
semmilyen lehetőség nem áll módunkban, mert az OEP /Országos
Egészségpénztár/ határozza meg a konkrét árakat, amely minden
gyógyszertárban kötelező érvényű. A gyógytermékek és egyéb
termékek vonatkozásában sajnos, nem minden esetben tudjuk a tv
reklámokban feltüntetett akciós árakat követni, mert az különböző
patika-hálózatokra vonatkozik, de mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy ne legyen számottevő különbség a debreceni
gyógyszertárakhoz képest.
Többször megkerestek bennünket azzal a kéréssel, hogy jó
lenne visszaállítani az ügyeleten lévő gyógyszerellátást. Sajnos,
nem áll módunkban a régi rendszert visszaállítani több ok miatt sem.
A legnehezebben megoldható probléma az a NAV előírás, amely
online bekötött pénztárgépet, valamint nyugtaadást ír elő. Az
ügyeleti gyógyszerellátásban a létavértesi Irinyi János Gyógyszertár
a szombati 8-12-ig, valamint a hosszabb ünnepeken egy-egy időközi
nyitva tartással tud segíteni.
Gyógyszertárunkkal kapcsolatban bármilyen kérésükre, kérdésükre
szívesen válaszolok munkaidőben az Árpád tér 2. szám alatt.

Tisztelettel:
Fehérné dr. Skoumál Erzsébet gyógyszertárvezető .
A nagylétai gyógyszertárat 1848-ban Wéber Sándor görögkatolikus vallású
patikus alapította "Gyógyszertár a Megváltóhoz” néven. A bejárat- talán még
sokan emlékeznek rá- a mai épület főtér felőli sarkán volt.
(Forrás: Bihar megyei gyógyszertárak –nagylétai vonatkozás) -Turóczi B.
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„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.

Tisztelt Termelők!
Sajnálatos módon február 24.-én 4 pénzintézet pénzforgalmát
zárolták, köztük a létavértesi pénzintézetét is. Az MVH központ ezért
még aznap délután megállította az Észak – Magyarországi Regionális
Bank -os ügyfelek kiutalásait. Az ÉRB Bank ügyfelei új bankszámlát
kell, hogy nyissanak, melyet be kell jelenteni az MVH felé. Ezzel
kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Ezen ügyfelek esetében a fizetési számlaszám módosításakor minden
esetben be kell küldeni a két hónapnál nem régebbi bankszámla
szerződés másolatát az MVH adatmódosító laphoz (G1010-es
nyomtatvány), mely a falugazdász irodában kérhető! A bankszámla
esetében az ügyfélnek tulajdonosnak, vagy társtulajdonosnak kell
lennie, csak hozzáférési jog nem elég!
A NAV közleményében jelezte: méltányosan jár el azokkal
szemben, akik az érintett pénzintézetek valamelyikénél vezetik
pénzforgalmi számlájukat, illetve fizetési számlájukat, és emiatt nem
tudnak határidőben eleget tenni az adó- és járulékfizetési
kötelezettségeiknek.
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a bankszámlák zárolása nem
mentesíti az adózókat a bevallások határidőben történő benyújtásának
kötelezettsége alól. Az érintett adózók az adóügyeikben illetékes
adóigazgatóságnál kérelmezhetik a kiutalások másik pénzintézetnél
vezetett pénzforgalmi számlaszámra történő teljesítését.
Agrárkamarai tagdíjról szóló egyenlegközlő, bevallás
megtételére felszólító levél az idei évtől kizárólag elektronikus úton
kerül megküldésre e-bizonylat formájában. Tehát minden gazdálkodó
figyelje az e-mailjeit. Aki nem rendelkezik saját e-mail címmel, családi,
ismerősi körben a lehető leghamarabb hozzon létre egyet, melyet az
irodánkba behozva a rendszerben jóváírunk, így a NAK arra az e-mail
címre küldheti ki a tagdíjról szóló bizonylatokat. A tagdíj megfizetése
az NAK OTP-nél vezetett számlaszámára átutalással történik
(11749008-20190244), és a közlemény rovatban szükséges feltüntetni a
taghoz tartozó agrárkamarai nyilvántartási számot.
Mint arról már bizonyára értesültek, az agrártámogatások
rendszere az idei évtől megváltozik. A támogatások jelentős részének
igénybevételéhez azonban továbbra is be kell tartani a kölcsönös
megfeleltetés követelményrendszerét. Ezek a szabályok többek között a
környezet, a talaj és a vizek védelmére, a növény- és állategészségügyre,
az élelmiszer-biztonságra és az állatjólétre vonatkoznak, beleértve a
nitrát direktíva követelményeit is. A zöldítésről szóló kézikönyv
mellett a kamara gondozásában most megjelent a Kölcsönös
Megfeleltetés- és Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv. A kiadványok már
letölthetők a Kamara honlapjáról, illetve postai úton jut el az érintett
gazdálkodók részére.
Az egységes kérelem (területalapú támogatás) benyújtási
időszaka 2015. április 1-május 15.-éig tart. Az idei évben is szükséges
az ügyfelek MVH regisztrációs száma és az ahhoz tartozó jelszó
megléte.
Február utolsó munkanapján lezárult a 80 órás növényvédelmi
tanfolyamra történő jelentkezés. A megyében mintegy 120 fő
jelentkezett, ebből összesen 30 fő Létavértesről és a környező kisebb
településekről.

Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!”

BECSI SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára
A családod

„Munka és küzdelem volt egész életed,
Értünk éltél, bennünket szerettél,
Örök álom zárta le drága két szemed
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
Csendben és szerényen
Drága lelked nyugodjon békében.”

Tarján József
halálának 8. évfordulóján
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:
Feleséged, lányod és családja

„Tudjuk, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várunk.
Enyhíti hiányod, ha álmainkban látunk.
Az ész megérti, de az érző szív soha,
Az úton egyszer mi is megérkezünk oda.
Mert elpereg az idő, de addig úgy szeretünk,
Hogy életünk végéig, fájón emlékezünk”

Barta József
Közöttünk 1970. július 3 – 1995. március 30.

Emlékezünk halálod 20. évfordulóján
Szerető családod

GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK
(50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3050 Ft

Cselgáncsozóink Debrecenben

Kárándi Orsolya, Máté József Máté
NAK falugazdászai

PÁNYA KORNÉL
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ
SEGÍTEK ÖNNEK AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA
KÖZÜL KIVÁLASZTANI A KEDVEZŐBBET!
KÖTELEZŐ, CASCO, LAKÁS, FELELŐSSÉG, UTAS,
VAGYON, NYUGDÍJ, NÖVÉNY, STB. BIZTOSÍTÁSOK

2015.ÁPRILIS 1.-15. KÖZÖTT INGYENES
LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁTVIZSGÁLÁS!!!
ÉRDEKLŐDNI: 4281 LÉTAVÉRTES, ÁRPÁD TÉR 6.
TELEFON: 0652/256028; 0620/8004280

Fotó: Magánarchívum

Létavértesi judósok
Egyesületünk cselgáncsozói 2015. február. 20 -án részt vettek a
Debreceni Sportiskola szervezésében megrendezett versenyen.. Haja
János tanítványai a következő helyezéseket érték el: Mezei Demeter
45 kg I. hely, Mihók Ferenc 60 kg II. hely, Fekete József 33 kg II.
hely, Lakatos Martin 30 kg III. hely. Papp Zoltán Létavértes SC ’97

Létavértesi HÍREK

2015. MÁRCIUS
CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, rendezett lakóház Létavértes, Halom u.
5. szám alatt eladó. Érdeklődni:
lehet: 06 30/ 655 1061 vagy 376 700

15. oldal

Apróhirdetés
Hirdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)

CSALÁDI HÁZ eladó. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám és Létavértes, Rákóczi u. 85. szám alatt.
Érdeklődni lehet: 06 30/ 986 3112.

LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi u.
10. szám alatti lakóház nagy telekkel
eladó. Érdeklődni: 06(30) 429 2309,
06(30) 481 6625
(2015/00233)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth
Árpád u. 26. szám alatt, városközpont közelében, csöndes helyen
lévő családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 52 /250 – 227

ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes,
Sándor u. 25. szám alatti építési telek
eladó. Érdeklődni: 06(30) 299 4118,
06(30) 481 6625
( 2015/00233)

HÁZAS INGATLAN. Létavértes,
Hunyadi u. 1/a. alatt 1500 m2 –es
telekkel eladó. Ár megegyezés
szerint. Telefonszám: 0620 2139242, 0630 4674-979 (2015/00188

SZŐLÓ, GYÜMÖLCSÖS. Eladó
az Öreg-kertben 3000 m2 szőlő
gyümölcsös két épülettel, borászati
felszereléssel. Víz, villany van.
Telefon? 52/ 418-426 (fizetett hirdetés)

BELTERÜLETI SZÁNTÓ. 8600
négyzetméteres szántó a vértesi
részen 5 évre bérbe kiadó. Érdeklődni: 06 30/ 425 9642 (2015/00206)

LAKÓHÁZ.
Létavértes, Ady
Endre u.. 1/b. alatti 2 szoba összkomfortos lakóház melléképületekkel, 400  öl telken eladó.
Érdeklődni: 0570 639 6267 telefonszámon 16 óra után
(2015/011)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
István u. 20. szám alatti, 1436 nm
nagyságú telken lévő, 2 szobás,
fürdőszobás, családi ház nagy
kerttel,
melléképülettel
eladó.
Érdeklődni: 06-20-331-3179, 06 20
580-4434.

REDŐNY, szúnyogháló, reluxa,
harmonikaajtó készítését, javítását,
szerelését vállalom. Kiváló minőségű anyagok felhasználásával reális
áron, rövid határidővel. Ezen túl UV
álló műanyag párkányát is megrendelheti tőlem! Érd: ifj. Kéki
Sándor, telefon: 06 20/ 463-57-13
(2015/0015)

KÉZILABDA
Női NB II. felnőtt Északkeleti csoport
február 21 szo
február 28 szo.
március 08 vas
március 16 hét
március 28 szo
április 12 vas
április 18 szo
április 26 vas
május 03 vas
május 10 vas
május 17 vas

17.00
17.00
15.00
18.30
11.00
17.00
17.00
17.00
14.00
17.00
14.30

Derecske
Létavértes
DVSC TVP
Létavértes
Miskolc VSC
Létavértes
Füzesabony
Létavértes
Etalon Adács
Létavértes
Nyíregyháza

- Létavértes
- Alsózsolca
- Létavértes
- Derecske KSE
- Létavértes
- Kisvárda KC SE
- Létavértes
- Lóci DSE
- Létavértes
- Hajdúböszörmény
-Létavértes

Forrás: MKSZ www.kézilabdaeredmények.hu

LABDARÚGÁS

CSALÁDI HÁZ eladó Létavértes,
Halom u. 9. szám alatt. Érdeklődni:
telefonon: 250-066
(2015/0023)

KORDONOS SZŐLŐ. Eladó a
Kossuth kertben 6 sor kordonos
fehér csemege szőlő. Irányár: 300 e
Ft. Érd. (30) 9456-465 (2015/00173)

BÚTOROK, EGYÉB. Megkímélt állapotban lévő moha zöld színű
2 db fotel + 1 db görgős
dohányzóasztal, kanapé –ami ággyá
nyitható- szép fabetétes karpánttal,
továbbá
mosógép,
centrifuga,
gáztűzhely légkeveréses sütővel
eladó. 06-30/5852 569 (2015/00211)

GEALAN, Roplasto műanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hőszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körű garanciával,
alacsony árakon. Érd: ifj. Kéki
Sándor, 20/ 463-57-13 (2015//0015)
ELEKTROMOS BETEGÁGY
eladó. Érdeklődni lehet telefonon:
06 30 327 5952 számon. Irányár:
80 ezer forint.
(2015/002l9)

HIRDETÉSEK LEADÁSA
2015. április 10-én 12 óráig

AKCIÓS KÉSZÜLÉKEK 2015. ÁPRILIS 1.- 30.-IG

A MARGARÉTA ÜZLETHÁZBAN!!!
LG LED TELEVÍZIÓ (82CM;A)
74.990 FT helyett 69.990 FT
WHIRLPOOL FT. MOSÓGÉP (A+;1100F/P;5KG) 79.990 FT helyett 74.990 FT
INDESIT ET. MOSÓGÉP (A+;1000F/P;5KG) 74.990 FT helyett 69.990 FT
BEKO ET. MOSÓGÉP (A+;800F/P;5KG)
64.990 FT helyett 59.990FT
ZANUSSI FN. HŐTİSZEKRÉNY (A+;200L)
74.990 FT helyett 69.990 FT
INDESIT KOMBI HŐTÖSZEKRÉNY (A+;300L) 94.990 FT helyett 89.990FT
ÉRDEKLŐDNI: 4281 LÉTAVÉRTES, ÁRPÁD TÉR 6.

TELEFON:0652/256028; 0620/8004280

Tisztelt Állattartók!
Mint arról korábban tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot 2015.
március 31. napjától az újlétai útfélen lévő dögkút lezárásra kerül,
ettől kezdve az állati tetemek elhelyezése a területen tilos.
Az állati hullák elszállítása ezt követően az ATEV gyűjtőjáratának
igénybevételével közvetlenül az állattartótól történik.

Az elhullást, a gyűjtőjárat megrendelését a Településszervezési Irodán, az 52/585-300 –as telefonszámon
lehet bejelenteni. Városháza, 1. emelet 11. iroda
Bertóthyné Csige Tünde jegyző

Megye II. osztály – Északi csoport

Létavértes felnőtt csapat tavaszi sorsolása
Március
Március
Március
Március
Április
Április
Április
Április
Május
Május
Május
Május
Május
Június

07
14
22
28
05
12
19
26
03
10
16
24
31
06

Vas 14.30
Szo14.30
Vas 15.00
Szo 15.00
Vas 15.30
Vas 15.30
Vas 16.00
Vas 16.00
Vas 16.30
Vas 16.30
Szo 17.00
Vas 17.00
Vas 17.00
Szo 17.00

Hajdúhadház
Létavértes
Nyírábrány
Vámospércs
Létavértes
Nyíracsád
Létavértes
Létavértes
Létavértes
Nyírmártonfalva
Álmosd
Fülöp
Létavértes
Le Petit – DSC

- Létavértes
- Ebes
- Létavértes
- Létavértes
- Tiszacsege
- Létavértes
- Nádudvar
- Egyek
- Debreceni EAC
- Létavértes
- Létavértes
- Létavértes
- Görbeháza
- Létavértes

Forrás: MLSZ adatbank

A szélesebb
nyilvánosságért
Mint minden településen, Létavértesen is több fontos családi,
közösségi esemény, rendezvény történik. Szeretnénk, ha erről
nem csak a helyi újság adna hírt, hanem arról mások is
értesülnének és olvashatnának a Hajdú-bihari NAPLÓ megyei
napilapban.
A Városi Könyvtár és Művelődési ház – Rózsa utca 1. szám –
mindenki számára lehetővé teszi, hogy egy adott,
rendezvényről, eseményről szóló híranyagot, tudósítást,
fényképes beszámolót, a programot követő 5 napon belül
átvesz és térítésmentesen továbbít a megyei újság
szerkesztősége részére.
További információk, elérhetőségek:  52/ 376-055, 585-036
E-mail: letavlib@gmail.com

16. oldal

Létavértesi

HÍREK

2015. MÁRCIUS

Ha otthonába BÚTORT szeretne
a B A R NA B ÚTOR T ker esse!
Üzletünkben: franciaágyak, heverők, kanapék, szekrénysorok,
konyhabútorok, étkezők, kisbútorok
SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KEDVEZŐ ÁRON megtalálja.
Helyben INGYENES házhozszállítás.
Érdeklődni: Kossuth u. 32. Tel: 376 - 012 7.00 – 17.00 -ig

KIÁRUSÍTÁS
A MARGARÉTA ÜZLETHÁZBAN!
MINDEN KÉSZLETEN LÉVİ RUHÁZATI TERMÉK ÁRÁBÓL
40% ENGEDMÉNYT ADUNK !!!
2015.04.01-TŐL 2015.04.30.-IG
ÉRDEKLŐDNI:

4281 LÉTAVÉRTES, ÁRPÁD TÉR 6.
TELEFON: 0652/256028

Tisztelt
Érdeklődők!
A Létavértes története 1970 -2010
Megmaradás
és
megújulás kötet
2014. decemberében került kiadásra.
A jelentős érdeklődésnek köszönhetően a példányszámok elfogytak.
Kérjük, aki igényt
tart a könyvre,
jelezze azt Szima
Sándornál. Tel. 30/
228-4094

Tisztelettel:
Dr. Erdei Gábor
Szima Sándor
A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a

Létavértesi H
HÍÍR
RE
EK
K

-

ben

http://letavertes.hu, - http://letahirek.blog.hu
Helyi hírek a facebook-on és a Twitteren is

HIRDETÉSEK
Apróhirdetések és keretes hirdetések leadása
minden hónap 10-ig:
Városháza, I. emelet 12. ajtó, letevertes@gmail.com

