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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 
 
 

I. 
LEJÁRT HATÁRIDEJÛ HATÁROZATOK 

 
39/2020. (VI.26.) Öh. számú határozatban foglaltak alapján a  „Kirándulj Velem” Kiadvány 
megjelenésére 90.000 Ft összegű hozzájárulást biztosítása nem történt meg, mivel a magazin 
szeptemberi számát nem jelentették meg. 
 
42/2020. (VI.26.) Öh. számú  határozatban foglaltak alapján az Irinyi Kiállítóterem díjai közzétételre 
kerültek, illetőleg alkalmazásra is az érdeklődő csoportok látogatásaii alkalmával. 
 
43/2020. (VI.26.) Öh. számú határozatban foglaltak alapján azÖnkormányzat fenntartásában és 
működtetésében lévő Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde intézményben az óvodai és bölcsődei nyári 
szünet ideje 2020. augusztus 17-től 2020. augusztus 28-ig terjedő nyitva tartásáról a tájékoztatás 
megtörtént. 
 
44/2020. (VI.26.) Öh. számú  határozatban foglaltak alapján  a Létavértes – Cserekert, Május 1. u. 16. 
Létavértes - Külterület, zártkert 6984 hrsz-ú 1680 m2 területű, szántó művelési ágú 4,82 Ak értékű 
önkormányzati tulajdonú ingatlant található az értékbecslésben bemutatott 275.000.-Ft áron értékesíteni 
kívánjaKarcza Gáborné (lakcíme: 4281 Létavértes – Karcza dűlő 8.) szám alatti lakos részére. Az adás-
vételi szerződés, illetve Karcza Gáborné tájékoztatása megtörtént. 
 
 

II. 
KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRÕL 

 
2020. június 22-26.   EFOP-15.3-16-2017-00121 "Humán szolgáltatások fejlesztése 

települések összefogásával" számú és elnevezésű pályázat 
keretében 2020.06.22 - 2020.06.26. között nappali sporttábor 
került megrendezésre 7 és 14 év közötti létavértesi gyermekek 
számára.A tábor programjain 30 fő vett részt. 

 
2020. június26. Képviselő-testület rendes ülésére került sor. Napirendjei:  

Polgármesteri jelentés 
1.) 2019. évi zárszámadási rendelet 
2.) 2019. évi pénzügyi ellenőrzésekről készült beszámoló  
3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról  
 3/1. Beszámoló a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
2019. évi munkájáról  
 3/2. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról  
4.) Beszámoló a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról  
5.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról  
6.) Beszámoló a mezőőri őrszolgálat munkájáról  
7.) A Magyar Államkincstár ellenőrzéséről készült ellenőrzési 
jelentések, valamint intézkedési tervek elfogadása  
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8.) Irinyi Kiállító terem belépődíj megállapítása 
múzeumpedagógiai foglalkozásra tekintettel 
9.) Óvoda nyári zárva tartása  
10.) Karcza Gáborné ingatlanvásárlási kérelme 
11.)Különfélék 

 
 
 
2020. június 29-július 03. EFOP-15.3-16-2017-00121 "Humán szolgáltatások fejlesztése 

települések összefogásával" számú és elnevezésű pályázat 
keretében 2020.06.29 - 2020.07.03. között nappali sporttábor 
került megrendezésre 7 és 14 év közötti létavértesi gyermekek 
számára. A tábor programjain 30 fő vett részt.  

 
2020. június 30. Kelet- Hajdúsági Ivóvíz Minőség –javító Hasznosító Társulás 

űlését hívták össze a Nyíradonyi Városházán. Papp Zoltán 
Alpolgármester Úr vett részt rajta.  

 
2020. július 01. Köztisztviselő nap kerülhetett megtartásra, melynek során 

Vásárosnaményban kirándultunk. A szokásos önkormányzati 
kapcsolati programunk  sajnos elmaradt, mert több helyen a 
hivatalok a járványhelyzet miatt és a saját köztisztviselői 
programjuk okán sem tudtak fogadni.  Az utazásunk első 
állomása Vaján volt. Ott egy tárlat vezetés keretében 
megtekinthettük a Vay család kastélyát. A következő úti célunk 
már Vásárosnaményba vitt, a Hunor Hotel és Étterembe 
tulajdonosa fogadott bennünket.A hely érdekessége, hogy az 
étterem felső szintjén elhelyezkedik egy Vadászati Kiállítás, 
amit ugyan csak  a gyüjtemény tulajdonosa narrációjában 
tekintettünk meg. A rendkívül gazdag egzotikus és egyedi 
trófeákat tartalmazó kiállítás tájékoztatása szerint a 
Magyarország által rendezett Vadászati Világkiállítás egyik 
helyszine lesz.  Miután megebédeltünk ellátogattunk a Beregi 
Múzeumba. Végül egy rövid sétát tettünk a Tisza parton és a 
napnak a végére értünk. 

 
2020. július 06. 15:00 Ügyrendi Bizottság napirendi pontjai voltak: 
 1) Vagyonnyilatkozatok visszaadása 
 
2020. július 07. 9:00 Derecske gesztorságával működő EFOP pályázat projekt 

menedzsereivel egyeztettük a megvalósítás állását. 
Tájékoztatásuk szerint a táborozási programok felfognak 
gyorsulni. Abban kérték a helyi közreműködő kollégákat, hogy 
az előkészítést mielőbb tegyék meg az iskolák, esetlegesen a 
művészeti csoportok valamint a sportszervezetek irányítóinak 
segítségét kérve. A programba betervezett utaztatások 
forrásfelhasználását is erősíteni kell vagy átütemezni szükséges.      
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 10:00 Hajdúsági Szilárd HulladéklerakóTársulás közgyűlését 
tartották Hajdúböszörményben melyen egyéb elfoglaltság miatt 
nem tudtunk részt venni. Az ülés nem volt határozatképes. 

 
2020. július 08. Állampolgársági eskütétel:A Vértesi Szeretetház 

munkatársainak szervezésében az ott lakó Szőnyi Barna és 
felesége Szőnyi Ilona tett állampolgársági esküt 2020. július 08-
án. A köszöntőt és  az állampolgársági okmány átadását Tóthné 
Lukács Erika kolleganővel tettük meg. Ezt követően Korda 
Krisztina és Szilágyi Katalin vezetésével a Szeretetház dolgozói 
énekkel köszöntötték az ünnepelteket. A rövid ünnepségen a 
családtagok közül lányuk Dulacsi Ilona vett részt, aki egyébiránt 
a Szeretetház dolgozója.  

 
2020. július 09. 13:00A Geotermális Energia Hasznosításpályázatunk 

Kooperációs megbeszélése volt, melyen a napi feladatok mellett 
az általunk szükségesnek tartott, illetve elmaradt helyreállítási 
munkálatokat jeleztük. A kivitelezők segítséget kértek a 
Klebersberg Központ részére átadott iskolaépületek  
távfelügyeleti végpontjainak kiépítéséhez a fix IP címek 
megadásában és. két helyre internet elérés, melyet a Telekom 
munkatársával is leegyeztettük. 

 
 
 14:00 NAK ülés. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezete. A településeken zajló termőföld 
értékesítések véleményezése volt a fő napirend. Döntésükről 
rendszeresen értesítenek . 

 
 14:30 Rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjei: 

Nyílt ülés: 
1.Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására (Sziget utca II. 
ütem, László utca) 
2.Különfélék 
Zárt ülés: 
1.TOP-1.1.1-15-HB1-2016-0015 Iparterület fejlesztése 
Létavértesen című pályázatának kivitelező kiválasztásának 
lezáró döntése történt. 

 
 15:30 Közbeszerzési Bizottság ülés napirendi pontjai: 

1)Polgárőrség munkájának segítése (lakossági bejelentéseket 
kezelő mobil applikáció kidolgozása jelzőrendszer jelleggel) 
a Projekt szakmai megvalósítása Immateriális javak 
beszerzése az EFOP -1.5.3-16-2017-00121 azonosítóval ellátott 
projekt keretében 
2)Különfélék 

 
2020. július 13. 11:00  Kosztin Jánost , illetve Kosztin Jánosnét néhány nap 

különbséggel de egyszerre köszöntöttük a férj 95. míg a feleség 
90. születésnapján. A szűk családi körben megtartott eseményen 
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a lányaik Marika és Ilona valamint az unokák vettek részt. Az 
oklevelet és a virágot Tóthné Lukács Erika kolleganővel adtuk 
át. 

 
 14:00 Derecske Létavértes Kistérség TársulásTanács ülésezett. 
                                                 a 2019 évi pénzügyi beszámoló, a 2020 évi költségvetés, 

eszközértékesítés Monostorpályi településnek, közbeszerzési 
terv, 2019 évi szakmai beszámoló, kincstári ellenőrzési 
beszámoló, székhely – elnök - alelnök választás. 

 
2020. július 14. 14.00 Hulladékgazdálkodási Társulás ülésezett DMJV 

Önkormányzat épületében. 
  
2020. július 15. 7.30 Rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjei: 

1.A Kossuth kertben, az 5925 hrsz-on található Tájház felújítása 
2.Különfélék 

 
 
2020. július 20.  A Sportpályán történt  munkahelyibaleset ellenőrzését tartották  
                                               a HBm.Munkaügyi Felügyelőség szakemberei.A meghallgatáson    
   rajtam kívül a munkavezetőt,a közvetlen munkatársat és a pálya 
                                               üzemeltetőjét hallgatták meg. Az összes munkaügyi dokumentu- 
                                               mot és a balesetvédelmi, oktatási anyagokat és jegyzőkönyveket 
                                               is átvizsgálták. Az ellenőrzés végén a sérültet is megnyilatkoz- 
                                               tatták az ügyben a kórházi zárójelentés ellentmondásai miatt. 
 
2020. július 21.  15:00 Szociális Bizottság ülés nyílt napirendi pontja: Települési  

támogatások felülvizsgálata a szociális feladatfinanszírozás 

alakulásának függvényében 

Zárt napirendi pontja: Rendkívüli települési támogatás iránti  

kérelmek elbírálása 

 

15:00 Ügyrendi Bizottság: Vagyonnyilatkozatok visszaadása 

 

2020. július 22. 10:00 Fűtési-gépészeti rendszer kooperációs megbeszélés a  

felek elfoglaltságai miatt elmaradt. 

 

 

15:30 Pénzügyi Bizottság napirendi pontjai:1. Előterjesztés az 

önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének 

módosítására 

 2. Előterjesztés az önkormányzat szociális rendeletének 
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módosítására 

 

2020. július 23. A közbeszerzési szakértő általazIpari Park kivitelezési munkáira 

előkészített szerződést a D-Profil KFT telephelyén írtuk alá a 

cégvezetővel. A beruházáshoz igényelt többletforrás elbírálása a 

közreműködő szervezet hatásköre. A döntésüket követően 

hatályosul a szerződés és következhet a munkaterület átadása. A 

projekt előkészítésére kértem  a cég döntéshozóit. 

 

14:30 Gazdasági Bizottság ülésének napirendi pontjai: 

1.) Tájékoztatás a „Települési közvilágítási rendszer aktív és 
passzív elemeinek az építése Létavértes településen” című 
projekt és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 számú, „Létavértes 
szennyvíz-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és 
korszerűsítése” című projekt állásáról.  
Mindkét projekt befejezés előtti stádiumba érkezett és a 
kivitelezés után több esetben érkezik észrevétel, melyet az 
Euroaszfalt KFT részére továbbítunk.  A Közvilágítási rendszer 
működését Kiss Ernő kollégámmal ellenőriztük több 
alkalommal az éjszakai órákban. Észrevételeinket a Mezei Vill 
KFT részére jeleztük. 
Küllönfélék 
15:30 Rendkívüli Testületi ülés napirendi pontja:  
1. 2020. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása 
2.Települési támogatások felülvizsgálata a szociális 
 feladatfinanszírozás alakulásának függvényében 
 

2020. július 25.  Az EFOP-15.3-16-2017-00121 "Humán szolgáltatások  
fejlesztése települések összefogásával" számú és elnevezésű 
pályázat keretében a településen 2020. július 25-én két OKJ-s 
képzés, Szociális asszisztens és ECDL tanfolyam indult el 12-12 
fővel. A felnőttképzésben két konzorciumi taghoz kapcsolódóan, 
Létavértesről és Újlétáról jelentkezhettek a résztvevők. 

 
 

2020. július 28. 10:00 Szennyvíz beruházás  koordinációs megbeszélés volt a 

 Szennyvíztelepbejárásával. Az összeírt hibákat a műszaki 

ellenőr rögzítette a kivitelezővel együtt.   

 

2020. július 29. HBMK Foglalkoztatási osztály Szakmai nyílt napon nem 

vettünk részt. Városunkat Fekete Béla a társulási tanáccsal 

együtt képviselte.  
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2020. augusztus 03.  A D-Profil Kft kezdeményezésére  az E.ON Hálózatfejlesztési 

Csoport Munkatársaitól kértünk egyeztetést. A megbeszélésen 

az ipari terület kiviteli terveinek az egyeztetését tartottuk. 

Tájékoztatásuk szerint, ha az önkormányzat lesz a működtető 

vagy ha a telkek tulajdonosai kötnek szerződést az elkészült 

rendszeren az E-ON tud szolgáltatni. Azt elektromos tervezőn 

kívül az alvállalkozó vett részt. Az önkormányzatot Kiss Ernő 

kollégámmal képviseltük.  

 

13:00  A XIX Létavértesi Művésztelep Megnyitóját tartottuk a 

Szent Kristóf Szálláshelyen. A koronavírus miatt határon innen 

és túl néhányan nem tudtak részt venni. Azonban a résztvevő 12 

alkotó értékeket teremtett a városnak. Egy fő bár nem volt jelen 

egy alkotását mégis felajánlotta a köz javára. A Máté József 

vezetésével és Pénzesné Rozika koordinálásával folyó munkák 

produktumai később kiállításon lesznek láthatóak.Köszönet a 

munkáért a felajánlásokért és a szervezésért minden érintettnek.  

 

2020. augusztus 04. Nemzeti Fejlesztési Programiroda munkatársával egyeztettem a 

szennyvíztelep elbontása miatt, az ingatlansorunkon levő 

tartalékforrás felhesználása érdekében. Az önkormányzat által 

elkészíttetett statikai szakvéleményt illetve az Euroaszfalt KFT 

által becsatolt mérnöki munkaanyagot másolatban átvették. 

Egyeztetést követően kapunk értesítést.  Az önkormányzat által 

vásárolt ingatlanok vételárának megtérítéséről is beszéltünk.  

 

2020. augusztus 10A geotermális energia pályázatfűtéskorszerűsítési egyeztető értekezletét 

tartottuk meg.A korábban elmaradt kooperáción az általunk 

jelzett javítást vagy módosítást igénylő munkák egyeztetése volt 

a fő téma. Kértük a kivitelezőket,hogy a termálkutak tisztítása 

,vízhozamának és vízadó rétegeinek minél jobbá és 

kihasználhatóvá tétele érdekében az alvállalkozók felé tegyenek 

lépéseket.  
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 15:00Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottság napirendi 

pontjai: 

1. Kulturális intézmény magasabb vezetői közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulása 
2. Javaslattétel megyei kitüntető díj adományozására 
3. Különfélék - Szüreti nap 

 
 

2020. augusztus 11. 7:30 Rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjai: 

1. Kulturális intézmény magasabb vezetői közalkalmazotti  
jogviszonyának átalakulása 

2. Javaslattétel megyei kitüntető díj adományozására 
3. Különfélék 
 

2020. augusztus 11.  Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlését tartották meg ahol a 2019év  

                                               zárása és a mérleg, eredményesség ismertetése, a könyvvizsgálói                                                   

jelentés illetve a 2020 év feladatai voltak a fő téma. Ányos 

József vezérigazgató nyugállományba vonulását is bejelentették. 

 

2020. augusztus 14. A termálkút műszaki átadás-átvételét hívta össze a műszaki 

ellenőr. A kivitelező VIKUV ZRT képviselőitől kértük a pontos 

kütadatok mielőbbi átadását és a DH szerviz Képviselőit 

felhatalmaztuk a vízjogi üzemeltetési engedély beadására. 

Amennyiben szükséges a közöttük levő szerződés tartalmazza a 

szükséges garanciákat.  

 

Hotel Lycium épületében tartották a Debreceni Vízmű nyugállo 

                                               mányba vonuló igazgatójának Ányos Józsefnek a búcsúztatóját  

                                               tartották. 

2020. augusztus 17.  Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat ülésének 
napirendi pontjai:  
1. Létavértesi Román Nemzetiségi Önkormányzat Pályázat 
benyújtása a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzatához 
2. Különfélék 

 
2020. augusztus 18.  10:00 Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán a  Farmer  
                                                Expó megyitó ünnepségét tartották. 
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    11:30 Pántya György Debrecen tájékoztatott arról, hogy a Do- 
                                                hánybeváltó (Fábrika) épületére egy befektetői csoport  
                                                érdeklődik. 
 
2020. augusztus 24.  7:30Rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjai: 

1.Feladatellátási megállapodás gyermekétkeztetési feladatok 
ellátására Kokad Önkormányzatával 
2.Különfélék 
 
15:00 Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülés napirendi 
pontjai: 1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek 
elbírálása 
2.Különfélék 

 
 
2020. augusztus 25.  15:00 Oktatási Bizottság ülés napirendi pontjai: 

1. Csoportlétszámok várható alakulásának áttekintése  
2. Tanév eleji események összehangolása 
3. Különfélék  

 
2020. szeptember 01. Ledaer Délnyírségi Leader Egyesület ülése került megtartásra 

Nyíradonyban. Papp Zoltán Alpolgármester úr vett részt rajta. 
 
2020. szeptember 02. Jubileumi jutalomban részesült Katona Istvánné.  
 
2020. szeptember 03. Tűzoltó Elnökségi ülésen tárgyaltunk a  2019 évi beszámoló, a 

mérleg, 2020.évi költségvetés , személyi kérdések,Tagdíj emelés 
napirendekről. 

Javasoltam közgyűlési határozattal kezdeményezni a normatíva emelést! 
                                                A napirendeket közgyűlés előtt a személyi állomány vélemé- 
                                                nyezi! 
2020. szeptember 04. Állampolgársági eskütétel történt. 13 fő tett esküt az egészség- 
                                                ügyi szabályok betartásával. 
 
2020. szeptember 07. A geotermális beruházás műszaki átadás-átvételére hívta össze a  

                                               műszaki ellenőr az érintetteket. A kivitelező képviselőivel bejár- 
                                               tuk a kazánházakat , a kútgépházakat és a szükséges, de üzeme –   
                                               lést nem gátló apró javításokat (feliratokat) mielőbb pótolni kell.                                                            
                                               Az üzemeltetési szerződés meg-          
                                                kötéséhez kértünk ajánlatot illetve az óvodai épületen levő nap- 
                                               kollektorok felülvizsgálatára is. Ezeket később tárgyalja a képvi- 
                                                selőtestület.   
 
2020. szeptember 09. 10:00LÉT.A.MED közgyűlésen vettünk részt. A jelenlevők a  
                                               Napirendek keretében tárgyalták a 2019 évi beszámolót a   
                                                2019 évimérleget , a 2020 évi  költségvetést és az év közben tel- 
                                               jesített feladatokat, eszközcseréket, javításokat.A működésben  
                                                egyenlőre nem szükségesek további változtatások. 
 
2020. szeptember 11. Pántya Istvánné nyugállományúbúcsúztatóján vettünk részt Ber- 
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2020. szeptember 12. Szüreti nap és aRoma nap a COVID-19 vírus terjedésének 

megakadályozása okán elmaradt. 
2020.szeptember 14.            Enyhe megfázás okán a jövő hét végi rendezvények miatt 

koronavírus tesztet igényeltem és önkéntes karantént kezd-   
tem meg. 
 
2020. szeptember 15. Tűzoltó Közgyűlés került megtartásra tárgyaltak a  2019 évi 

beszámoló, a mérleg, 2020.évi költségvetés , személyi kérdések 
( elnökség Felügyelő Bizottság,parancsnok), tagdíj emelés 
napirendekről.  

                                                A közgyűlés határozattal kezdeményezte a normatíva emelést! 
                                                A napirendeket közgyűlés előtt a személyi állomány vélemé- 
                                                nyezte! Önkormányzatunkat Papp Zoltán alpolgármester úr 

képviselte. 
 
2020. szeptember 17. Közbeszerzési Bizottság napirendi pontja: 

1.TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00015 projekt azonosítószámú 
„Iparterület fejlesztése Létavértesen” című pályázathoz 
kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátásra 
adott árajánlatok elbírálása 
2.Különfélék 
 
 

2020. szeptember 20. 10:00 Vértesi Templom Szentelő  Ünnepségen adták át a 
megújult Református Templomot. A szép ünnepség az 
egészségügyi szabályok megtartásával került megrendezésre. 

 
 
 
Lejárt határidejű számlák 09.18-al 
 
Lejárt határidejű számlák:      0   

        
 
Bankszámla egyenlegek: 
Önkormányzat kv-i számla:     13 632 298.- 
Pályázatok fogadása                                    0.- 
Kommunális adó     3 197 779.- 
Iparűzési adó        39 639 314.-  
Gépjárműadó                                                     12 744 598.- 
Mezőőri járulék      6 906 961.- 
  
 
 
Létavértes, 2020. szeptember 18.  

 
Menyhárt Károly  

   Polgármester sk 


