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Polgármesteri döntések a veszélyhelyzet idején 
   

2020. március 16               1/2020.(III.16.) számú Polgármesteri határozat 
Létavértes Városi Önkormányzat Polgármestere 
 
Tekintettel a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. 
(III. 14.) Korm. rendelet 2. § -ában biztosított felhatalmazás alapján a Létavéresi Gyermeksziget 
Óvoda - Bölcsőde esetében 2020. március 16. napjától határozatlan időre rendkívüli 
szünetet rendelek el.  
A szünet elrendeléséről szóló határozatról soron kívül tájékoztatom az emberi erőforrások 
miniszterét.A határozat közételéről, a lakosság tájékoztatásáról a  letavertes.hu önkormányzati 
honlapon történő, valamint az önkormányzat hirdetőjén közzététel útján gondoskodok.  
Határidő: azonnal  
  
2020. március 16.               2/2020.(III.16.) számú határozat 
Létavértes Városi Önkormányzat Polgármestere 
tekintettel a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 2020. március 16. 
napjától a veszélyhelyzet idejére az ellátásbiztonság érdekében orvosi ügyeleti napidíj mértékét 
70.000 Ft/ügyeleti nap mértékben állapítom meg.   
A többletfinanszírozás biztosításának fedezetéként a költségvetési tartalékot jelölöm meg.  
A határozat közzétételéről a letavertes.hu önkormányzati honlap útján gondoskodok.  
  
2020.03.26.                 Létavértes Város Önkormányzatának  
5/2020. (III.26.) számú rendelete  
Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a rendszeres települési 
támogatások átmeneti szabályozásáról 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a polgármester a következőket rendeli el: 
1.§ 
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 8. §-a alapján 
nyújtott lakhatási támogatásra, valamint a 8/A. §-A alapján nyújtott települési rendszeres 
gyógyszertámogatásra való jogosultságot a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napjáig továbbra is fennállónak kell tekinteni, amennyiben 
a jogosultság időközben megszűnik és folyósítani kell. 
2. § 
  
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
  
2020. március 30.         A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2020/2021. nevelési év 
indításával kapcsolatos döntések meghozatala 
6/2020. (III.30.) Ör. számú rendelet 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 
 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendeletének módosítása  
  



A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben, az Államháztartásról szóló  2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörben eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat 2019. 
évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása 
érdekében a következőket rendelem el:  
1.§ 
Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételét 
           Eredeti előirányzat                          4.032.823.857,- Ft 
           Módosított előirányzat         4.130.757.141,- Ft. 
           állapítom meg.  
2.§ 
A jelen előterjesztésben szereplő bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi 
megbontás szerint oszlik meg: 

B11 
B351 

Önk. Működési tám. 
Iparűzési adó 

- 
346.925 
346.925 

  

Ft 
Ft 
  

3. §. 
Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait 
             Eredeti előirányzat                      4.032.823.857,- Ft 

             Módosított előirányzat       4.130.757.141,- Ft. 
              állapítom meg.  

4. §. 
A jelen előterjesztésben szereplő kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás  az alábbi 
megbontás szerint oszlik meg: 

K1 Személyi juttatások 7.881.996 Ft 
K2 
K3 
K4 
K506 

Munkaadói járulékok 
Dologi kiadások 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Egyéb műk.tám. ÁHB 

163.162 
- 

8.189.658 
144.500 

-367.000 

Ft 
Ft 
Ft 
Ft 

K51 Egyéb műk.tám ÁHK 367.000  Ft 
5. §. 

(1)  Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát 
  

3.376.252.699 Ft költségvetési bevétellel 
4.095.757.141 Ft költségvetési kiadással 
719.504.442 Ft  költségvetési hiánnyal 

állapítom meg. 
(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom 
meg. 
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
(6) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. 
melléklet szerint határozza meg.   
(7) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla 
szerint hagyom jóvá.  

6. §. 



(1)  Ez a rendelet 2020. március 31-én lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. december 31-
ével kell alkalmazni. 
(2)  Módosul:  

1.         Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 
3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete 

2.         Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 
14/2019.(V.30.) Ör. számú rendelete 

3.         Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 
16/2019.(IX.26.) Ör. számú rendelete 

4.         Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 
17/2019.(XII.17.) Ör. számú rendelete 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés, 
valamint a letavertes.hu önkormányzati honlap útján gondoskodik. 
  
2020. március 30. - A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 2020/2021. nevelési év indításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
3/2020. (III.30.) számú Polgármesteri határozat 
Létavértes Város Önkormányzatának Polgármestere 
tekintettel a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,  a köznevelésről szóló 
2011. évi törvény 83. §.  2. §. b.) és d.) pontjában foglaltak alapján a Létavértesi Gyermeksziget 
Óvoda 2020/2021. tanévben indítható csoport számát 14  csoportban határozom meg a 
körzethatárok változatlanul hagyása mellett, mely szerint a beiskolázási körzet továbbra Létavértes 
közigazgatási területe.  
Az óvodai beiratásról szóló rendelkezés megtételét az emberi Erőforrások Miniszterének 7/2020. 
(III.25.) EMMI határozata alapján mellőzöm.  
Elrendelem a határozat közzétételét az önkormányzat honlapján (letavertes.hu) , valamint a 
önkormányzat hirdetőjén.  
  
2020.04.03               Huszti Sándor és felesége haszonbérleti szerződése 0375/11 
4/2020. (IV.3.) számú Polgármesteri határozat  
Létavértes Város Önkormányzatának Polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (Kat. 46. § (4) bekezdésben foglalt  jogkörömben eljárva a létavértesi 0375/11 hrsz-
ú ingatlan vonatkozásában Huszti Sándor és felesége, Létavértes, Baross u. 13. sz. alatti lakosokkal 
fennálló haszonbérleti jogviszonyt a bérleti jogviszony lejárata előtt további egy évvel 
meghosszabbítom. A bérleti díj összege hektáronkét a területalapú támogatás 120 %-a, melyet a 
gazdasági év végén a bérlő befizet az önkormányzat számlájára.  
Döntésem az érintetteket értesítettem.  
  
2020. április 03.               Árva Imre haszonbérleti szerződése 
5/2020. (IV.3.) számú Polgármesteri határozat  
Létavértes Város Önkormányzatának Polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (Kat. 46. § (4) bekezdésben foglalt  jogkörömben eljárva a 0167 hrsz-ú ingatlanból 
5 ha 7756 m2 területet, Árva Imre Létavértes, Debreceni u. 4. sz. alatti lakossal fennálló 
haszonbérleti jogviszonyt a bérleti jogviszony lejárata előtt további egy évvel meghosszabbítom. A 
bérleti díj 10.000 Ft/ha, melyet a gazdasági év végén a bérlő befizet az önkormányzat számlájára.  
Döntésemről az érintetteket értesítettem.  



 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 

 



 
 

A Kormányrendelet elérhető  ITT 



 



 



 

 



 



 



 

 



2. rész 
2020. március 16. 

  

 

Tájékoztatok mindenkit, hogy az emberi egészség védelme és a humán járvány esetleges terjedésének 
megakadályozásának érdekében a Városi Könyvtár és Művelődési Ház módosított munkarendjét 
rendeltem el. Így az munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 8:00-tól délután 17:00-ig tart nyitva. A könyvtár 
helyiségei nem látogathatóak, minden kiscsoportos foglalkozás (néptánc, képzőművészeti stb.) elmarad. Az 
oktatáshoz szükséges könyvek, irodalmi és más művek, tananyaghoz kapcsolódó nyomtatások, 
vizsgatételekhez kapcsolódó egyéb anyagok igényelhetők letavlib@gmail.com e-mail címen, illetve (52) 376-
055 vezetékes telefonon. Az anyagok átvétele az udvar előli bejáratnál vehető át telefonhívást, illetve 
bekopogást követően. Az intézmény hétvégeken zárva tart. Amennyiben érettségi vagy egyéb vizsgára való 
anyag átvétele csak ekkor (hétvégén) lehetséges, azt telefonon előzetesen mindenki egyeztesse. 
Tájékoztatást adok arról is, hogy a hatékonyabb védekezés érdekében az Árpád téri új játszótér átadását 
elnapoltuk, a veszélyhelyzet ideje alatt a Kassai utcai játszótér és sportpálya a rendkívüli oktatási időszakból a 
gyerekek esetlegesen kialakuló csoportosulása elkerülése érdekében 2020. március 17-től határozatlan ideig 
zárva tart. 
Tájékoztatást adok arról, hogy a Magyar Labdarugó Szövetség intézkedése következtében az U-19-es 
korosztálytól lefelé a nemzeti bajnokság mérkőzései a fiatalkorú- és gyermek csapatok részére határozatlan 
ideig elmaradnak. Az efölötti korosztályok, és a felnőtt csapatok közötti mérkőzések zárt kapuk mellett 
kerülnek megtartásra. Ezeken a mérkőzéseken kizárólag a csapattagok és a stábtagok tartózkodhatnak a 
mérkőzések helyszínein. Ennek tükrében tájékoztatást adok arról, hogy a Debreceni utcai sporttelep 
lakossági használatát 2020. 03. 17. napjától határozatlan ideig leállítottam. Ezzel összefüggésben az ott 
dolgozó személyzet a karbantartást, a fenntartási munkákat és a pályák ápolását zárt kapuk mellett 
végezheti.  
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az intézmények bezárását fegyelmezetten fogadja és az általunk tett 
intézkedéseket türelemmel és higgadtsággal viselje. Felhívom mindenki figyelmét, hogy a fenti intézkedések 
figyelmen kívül hagyására, illetve a fenti döntések ellenére az ingatlanokon történő tartózkodásra a hatóságok 
és a rendészeti szervek kiemelt figyelmet fordítanak.  Ezzel együtt jár az is, hogy a döntések ellenére történő 
cselekmények a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, sokkal szigorúbb szankciót vonnak maguk után.  
Tájékoztatást adok arról, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a piaci árusítás lehetőségét 2020. március17-
től felfüggesztem. Ennek értelmében a Gyár utcai piac határozatlan ideig zárva tart. A felfüggesztés tényéről 
a helybeli és a máshonnan rendszeresen helyet bérlők kiértesítése megtörtént.  
Tisztelettel kérek Mindenkit, hogy a médiákban elhangzó személyes higiéniára, a szokásos üdvözlési formák 
(kézfogás, puszi, ölelés stb.) elkerülésére és az egymással történő személyes kontaktustól való tartózkodásra 
kiemelt figyelmet fordítson.  
Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz 
időszakon. 
Isten óvja Létavértest ! Isten óvjon mindannyiunkat! 
 

Menyhárt Károly polgármester 

 



Létavértes Városi Önkormányzat  P o l g á r m e s t e r é t ő l  

 

 I. rész 
2020. március 15. 

Az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat 
értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem 
látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges 
tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját 
csatornájukon juttatnak el. 

Ezzel összefüggésben a 45/2020(III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással a koronavírussal 
szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget 
Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi  utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától 
rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik 
meg. 

 

  

  

 

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai 
csoportosulások, baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés 
hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak. 



Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon (március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes 
létszámmal egy alkalommal biztosítjuk.  

Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda 
szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött 
nyomtatványok kitöltésével.  

A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti 
helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig. 

Az ebéd a két iskola napközi konyháinak a bejáratánál egyszer használatos edényben hétfőtől- 
péntekig 11.00-13.00 óra között átvehető. 

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt, az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A 
gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint ,akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan 
nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet 
igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta 
következményekért.  

A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő 
épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett -vagy a 
www.letavertes.hu honlapról letöltött- nyomtatványok kitöltésével.(lásd Csatolt dokumentumokban) 

Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti 
helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig 

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy 
felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.  

 

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig 
szünetel.  

Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. 
Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, 
esetleg e-mailben jelezzenek.  

Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni. 

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, 
gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az 



önkormányzat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, 
de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik.  
Kérem figyeljünk fokozottan egymásra ! 
A közműszolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan 
teljesíthető.  
Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz 
időszakon. 
Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat! 

Menyhárt Károly polgármester 
 
 
 
 
 
 

Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatosan   
Határátkelő működésének ideiglenes felfüggesztéséről, iskolák, óvoda-bölcsőde működéséről  

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Létavértes-Székelyhídi Határátkelőhely 2020.március 14.-
én, szombaton 15 órakor működését ideiglenesen felfüggeszti. Információink szerint a működési 
szünet elrendelése 30 nap időtartamra történt. A Létavértesi Határőrizeti Kirendeltség  az őrzésről 
gondoskodik  
A hozzánk legközelebb levő nyitva maradó határátkelőhely Ártánd-Bors lesz.. 



 

Tájékoztatást adok arról is – mint arról Orbán Viktor miniszterelnök úr közleményéből értesültek- a 
Kormány döntése értelmében az oktatási intézmények 2020. március 16- tól a diákok által nem 
látogathatók. Így a létavértesi oktatási intézmények Arany János  és az Irinyi János Általános Iskola is zárva 
tart.  
A Kormány ígérete szerint az erről szókló részletszabályok készülnek. A szöveg ismeretében dönteni fogunk 
2020.március 15-én 16 óráig az Óvoda Bölcsőde helyzetéről is.  
Szükséges megvárnunk annak okán, mert a 4/2020.(03.11.)Korm. számú rendelet a nevelési intézmények 
zárva tartásáról való döntést elvonta. Azonban információink szerint a készülő rendelkezés a hatásköröket a 
helyi önkormányzat döntéshozóinak illetékességi körébe visszahelyezi, továbbá a helyzet kezelésével illetve 
védekezéssel és az ellátással kapcsolatban egyéb jogosultságokat is megállapít. 
Addig is tisztelettel kérem mindenki türelmét és higgadtságát ! 
  

Menyhárt Károly polgármester 
 


