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Vízikızmő szolgáltató váltás

Fotó: Magánarchívum

December 18.-án, a környező települések több mint tíz polgármesterének és a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. (TVR Zrt.) munkatársainak részvételével tárgyalás volt
Létavértesen a Városházán. Tárgya a jogutód nélkül megszűnő Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. által eddig végzett szolgáltatás folyamatosságának
biztosítása. Az egyeztetést követően minden résztvevő település önkormányzata külön –
külön hoz döntést a TVR Zrt -hez történő csatlakozás lehetőségéről
Papp Zoltán képviselő

Egészség délután
„Az egészség korona
az ember fején,
de csak az egészséges
ember láthatja meg azt”

2015. január 28-án, szerdán délután 16:00
órai kezdettel a Városi Könyvtár Galéria
termében várjuk azokat a lányokat / nőket, /
anyákat és a férfi nem képviselői közül azokat
is, akik szeretnének többet megtudni a
népegészségügyi szűrésekről, a HVP vírusról,
a méhnyakrák kialakulásáról és annak
megelőzéséről.
Program:
16:00 -tól gyülekező, vérnyomásmérés,
testzsír-mérés, BMI számítás.
17:00 -től előadás: népegészségügyi
szűrések, nőgyógyászati vizsgálat, HPV,
méhnyakrák, oltás.
17:20 -tól Kérdések – válaszok

Párlatfızésrıl
2015.
január
1-től
jelentős
mértékben megváltoztak a magánés bérfőzésre vonatkozó jogszabályok.
A fontos változásokról, többek között
a
saját
tulajdonú
desztilláló
berendezés kötelező bejelentéséről,
adózás rendjéről, stb. olvasható
tájékoztatás az 5.oldalon.

A megjelenteknek lehetőségük lesz jelképes
gyöngyfűzésre, az elkészült gyöngyfűzért
pedig eljuttatjuk a Mályvavirág alapítvány
illetékeseihez, hiszen Ők a méhnyakrák elleni
küzdelem zászlósai, az Ő nevükhöz lesz
köthető, ha ez a méhnyakrák elleni mozgalom
hagyománnyá válik és minden évben
megrendezésre kerül országszerte január
utolsó hetében.

A mi településünk is ehhez a mozgalomhoz
kapcsolódik a január 28-i egészség délutánnal,
ami a IX. Európai Méhnyakrák Megelőzési
Hét keretében kerül megrendezésre.

Szervező:
Létavértes Védőnői Szolgálata

II. Határmenti
Néptánc Találkozó
2015. január 24-én,
szombaton 14.00 órától a
Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
színháztermében (Árpád tér 8.)
Szeretettel várunk minden
néptánc iránt érdeklődőt!
A BELÉPÉS INGYENES.

2. oldal
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Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 16-i ülésén a
Polgármesteri jelentésen túl az alábbi
napirendeket tárgyalta:
1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetést érintő szabályok várható változásairól
2. A Képviselőtestület 2015. évi munkaterve
3. Különfélékben
- Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány által tett megállapításokról
- Iskolák felvételi körzethatárairól
- A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormány-zati
rendelet módosítása
- Belső ellenőrzési feladatok ellátása
- Önkormányzati földterületek haszonbérbe
adása.

200. lapszám
23 évvel ezelőtt, Szatmári Sándor polgármester és Pántya György jegyző tevékenysége
idején, az első önkormányzati testület 1992.
február hónapban indította el a Létavértesi
Hírek első számát, mely azóta folyamatosan,
2500 példányban jelenik meg, és ingyenesen
jut el Létavértes lakosaihoz.

Létavértesi

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Jóváhagyva: 142/2014.(XII.16.)Öh. sz. határozattal. Az ülések kezdete 14 óra
Ülés
időpontja
Január
27.
Február
10.
Március
31.
Április
28.

Május
26.

Június
30.
Szeptember
29.

3

http://letavertes.hu ./Info Box/ Létavértesi Hírek

2015. JANUÁR

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI ÜLÉSTERVE

Október
27.
November
24.
Köteles példányait a megyén túl megkapja és
gyűjti az Országos Széchenyi Könyvtár is.
Színes változatban, két évre visszamenőleg
olvasható a város honlapján is:

HÍREK

December
22.
KÖZMEGHALLGATÁS

NAPIREND
Belső ellenőr kiválasztása
Belső ellenőrzési terv elfogadása
A Városi Könyvtár és Műv. ház beszámolója a 2014. évi munkáról
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéseinek elfogadása
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi munkájáról
Közbeszerzési terv
Ciklusprogram elfogadása
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése
Beszámoló a 2014 évi pénzügyi ellenőrzésekről
Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről
Tájékoztató a belső ellenőrzési tevékenységéről
Városnap programterv és aktuális feladatok
Beszámoló a Létavértesi Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséről
Tájékoztató Létavértes-Kokad Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.
évi tevékenységéről
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról
Beszámoló az önkormányzat és intézményei költségvetésének
2015. I. félévi teljesítéséről
Beszámoló a Gyermeksziget Óvoda munkájáról, az Arany János Általános
Iskola és az Irinyi János Általános Iskola működtetői feladatának ellátásával
kapcsolatos tapasztalatokról
Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről
Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2015. év adóbevételek alakulása,
megtett intézkedések)
Beszámoló a Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról
Beszámoló a bizottságok munkájáról
Éves belső ellenőrzési terv elfogadása

Volt egyszer egy csapat
Közel negyedszázada készült ez a
fénykép arról a tehetséges és sikeres
létavértesi
labdarúgócsapatról, akik
1991-ben megnyerték a járási a
bajnokságot és befocizták magukat a
Megye I. osztályba.

Álló sor: Zúdor S, Barta S., Suta S,
Horváth J. Szabó S. Papp Z. Maxim
Zsolt edző
Első sor: Horváth L. Filimon E, Filimon
Zs. Barta J. Jenei L, Suta J.
Árva Barna, Létavértes SC ’97 elnöke
Továbbra is várjuk a településen
készült régi, és régebbi fényképeiket !
Létavértesii HÍR EK - LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja - Kiadó: Művelődési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság.
Felelős kiadó: Vályiné Pápai Viola. Felelős szerkesztő: Turóczi Barnabás - 06-30-336-7178 . - Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Tel: 52 376-101
Interneten: a város honlapján www.letavertes.hu, facebookon. Twitteren. Fax: (52) 376-345 - E-mail: letahirek@gmail.com,,
Nyomda: L I C I U M A R T . 4029 Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ 533-183. Megjelent: 2500 példányban.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Postavezető: 52/376-156 - ISSN 1587-7639
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Karácsony a Gyermeksziget Óvodában
Az óvoda apraja-nagyja is megünnepelte az év legszebb
ünnepét, a karácsonyt. Minden csoport meghitt, ünnepi
hangulatot varázsolt a termébe, a polcok mélyéről, a
szekrények tetejéről elkerültek a karácsonyi díszek, gyertyák,
angyalkák, aranydiók. Míg a kisebbek karácsonyi dalokat,
verseket tanultak, addig az Eperke nagycsoportosok
hagyományos betlehemes műsorral készültek, melyet az óvoda
aulájában mutattak be a társaiknak és a felnőtteknek.

3. oldal

Régi képek
EGYSZER VOLT,…
1948 előtti évekből, a görög katolikus és római katolikus egyházi
oktatás emlékeiből két csoportkép Nagylétáról.

A műsor után tovább folytatódott az ünnep a
csoportszobákban. A feldíszített fa alatt sok-sok értékes, szép
ajándék és zamatos friss és aszalt gyümölcs várta a
gyermekeket, akik a téli pihenő után nagy izgalommal és
várakozással telve vették birtokba és használatba az új
játékokat.
Ezúton kívánunk sikerekben gazdag, Boldog Új Évet!

KARÁCSONY A VÉRTESI ÓVODÁBAN
Óvodánkban már hosszú évek óta hagyomány, hogy a
nagycsoportosok előadják a Betlehemi történetet szüleiknek, az
óvodásoknak és a meghívott vendégeknek. A Szivárvány
csoportos gyerekek nagy izgalommal készültek a műsorra,
nagyon sok szép éneket és számos népszokást ismerhettek
meg.

Fotók: Óvoda archívuma

A vendégeket saját készítésű mézeskaláccsal várták. A
Betlehemi játék idén is igen megható volt.
A város karácsonyi ünnepségére is elmentünk az óvodásokkal, ahol
a nagycsoportosok eljárták a hóemberes téli táncukat, s megnéztük a
többi műsorszámot is. Az óvoda javára vásárt tartottunk, ahol
ajándékokat és gofrit árusítottunk. Igazán hangulatos volt az Irinyi
utcai vásári forgatag.
Az iskolai karácsonyi ünnepségén szintén ott lehettek a
nagycsoportosok. Köszönjük az élményt!
Az Irinyi utcai Óvoda munkatársi közössége

Köszönet a fotókért Mihucz Jánosné, Krizsán Margit, Batthyány utcai
lakosnak.

4. oldal

Létavértesi

Irinyi János Általános Iskola
Színházlátogatás
2014. decemberében iskolánk alsó és felső tagozatos diákjai
színházba látogattak Debrecenbe.

HÍREK
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Karácsonyvárás Vértesen
2014. december 18-19-én karácsonyi hangulat szállt a település
vértesi részére. Csütörtökön délután az Irinyi utca elején
felcsendültek az ismerős karácsonyi dallamok, vidáman
gyülekezett a tömeg a szépen feldíszített karácsonyfa körül, és
izgatottan várta az immár hagyománnyá alakult, az ünnephez
kacsolódó kulturális előadásokat és az azt követő barangolást a
finom ételekkel, italokkal, kézműves termékekkel teli sátrak
között. A polgármester úr köszöntője után, a református és
katolikus egyház lelkésze tolmácsolta a karácsony üzenetét,
majd az óvodások és az iskolások vidám műsora, illetve a
Vértesi Református Egyház kórusa és a művelődési ház
kereteiben működő citerakör játéka fokozta az ünnepi
hangulatot.
Pénteken iskolánk tornatermében folytatódott a közös
ünneplés.

Fotók: Iskola archívuma

Alsósok Debrecen karácsonyfája alatt
A kisebbek a Vojtina Bábszínházban a „Menjünk el a látására”
című karácsonyi előadást nézték meg, míg a nagyobbak a Víg
Kamaraszínházban egy dühös lovag történetét kísérték figyelemmel.

A 3. osztályosok szívhez szóló műsora után a Palánta Misszió
előadását tekintettük meg, majd közös énekléssel zárult a
nyolcadik alkalommal megrendezett „ Mindenki karácsonya”
két napos rendezvény.
A rendezvényrıl összeállítás a város honlapján: http://letavertes.hu
Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
önzetlen
munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ismét
együtt ünnepelhessünk:

Felsősök Debrecen főterén
A színdarabok megtekintése után a karácsonyi fényben úszó főtéren
sétáltak a gyerekek, ahol a varázslatosan csillogó fák, bokrok mellett
a kirakodóvásár sátraiban lévő apróságokat is örömmel vették
szemügyre. Köszönjük Vályi Éva tanár néninek a szervezőmunkát!

Internetes keresőverseny
Karácsony témaköréhez kapcsolódva iskolánk könyvtára internetes
keresőversenyt rendezett december közepén a felső tagozatosoknak.
Az érdekes feladatok megoldása és a kutatómunka még inkább
segítette az ünnepekre hangolódást.

A helyezések a következőképpen alakultak.
6. osztályos korcsoport: 1. Tóth Lili, 2. Adorján Dóra, 3. Gudász
Renáta
7-8. osztályos korcsoport: 1. Molnár Sándor – Bárány István, 2.
Szűcs Roland – Bakó Dávid, 3. Csillag Erika

Menyhárt Károly polgármester úrnak, Titkó István parókusnak, Balogh
Józsefné (utcai fenyő), Vlajk Gáborné (tornatermi fenyő), Zsíros József,
Fekete Tibor, Papp Gábor létavértesi lakosoknak, a létai Zöldségboltnak
(tök), a Vértesi Református Szeretetháznak (mézes), a Vértesi Nyugdíjas
körnek (pogácsa). Az önkormányzat napközis konyhája dolgozóinak
/(teakészítés,, tök sütése), a szőlősgazdáknak (forralt bor), Képviselőtestület
tagjainak (szaloncukor), Papp Zoltán képviselő úrnak (szállítás), a vértesi
óvodának, a Városi Könyvtár és Művelődési Háznak, és az Irinyi János
Általános Iskola minden dolgozójának, akik a szervezésben,
lebonyolításban, serénykedtek!

Köszönet az Irinyi emlékplakettért
Iskolánk sem maradt ki a karácsonyi ajándékosztásból. Az
Alapítvány Létavértesért Irinyi emlékplakettet adományozott
intézményünknek az Irinyi emlékek feltárásáért, az Irinyi emlékek
ápolása érdekében végzett munkánkért.

Irinyi emlékplakett az iskolánknak
Szívből köszönjük a megtiszteltetést, igyekszünk a továbbiakban is
folytatni az elkezdett munkát és minél több embert megismertetni
városunk híres vegyészének életével, munkásságával.
Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító

2015. JANUÁR
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TÁJÉKOZTATÓ
Magán pálinkafőzés jogszabályi változásáról
A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november
26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő
más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV.
törvény alapján
módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok 2015.
január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak.

5. oldal

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni
a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló
iratot. [Jöt. 67/A. § (1) bekezdés]

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek
2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9)
bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés
Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a
magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a
bejelentéssel,
bevallással
érintett
másik
önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes
vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a
magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt
venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét
a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről,
valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati
adóhatóság igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző
vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb
űrtartalmú,
párlat-előállítás
céljára
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett
minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

lakóhelyén
100 liter
kialakított
előállítása

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével
kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó
megfizetésével
kapcsolatos
eljárásban
a
lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]

Változik a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek az a 18.
életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és
párlat
készítésére
alkalmas,
saját
tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az évente
előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget
haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a
vámhatósággal
egyeztetett
módon
gondoskodni
a
többletmennyiség megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]
A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet
a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye
szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az
előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési
kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt –
kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6)
bekezdés, 67/A. § (4)bekezdés]
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy
vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül
sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére
értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]
Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15
napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A
bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a
desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának
helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás
végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni
adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év
elteltével évül el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]
Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően
előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az
előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény
hatályba lépését követően előállításra kerülő párlatok tekintetében
azonban már az új szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2)
bekezdés]
Fontos változás, hogy jövőre az önkormányzatnak fizetendő évi
1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100
liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő
magánfőzésben. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött
párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik,
és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000
forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően magánfőzéshez használt
desztilláló berendezést vásárolt, és létavértesi lakos, bejelentést kell
tennie az Önkormányzati Adóhatóságunkhoz, 2015. január 15- ig.
Erre a célra szolgáló nyomtatvány a településünk honlapjáról
letölthető, illetve Adóügyi Irodánknál személyesen is beszerezhető.
A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a
tulajdonszerzés
időpontját
és
a
desztilláló-berendezés
űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának,
használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Egy
desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti,
ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük
lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az
adott önkormányzat értesíti e bejelentésről a többi érintett
hatóságot/adóhatóságot.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a
2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell
megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a
bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását
vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is
terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési
kötelezettségét időben teljesíti.
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MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a fényt, a derűt, a meleget,
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.”

Tisztelt Termelők!
Minden év januárjától munkánk nagy részét az őstermelői
igazolványok érvényesítése adja, melyben a tavalyi évhez képest
némi változás történt.
2015. január 01 -től változott a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény 15/A. §-a. Az új szabály alapján január 01-től az
elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány helyett
új igazolvány kérelmezése díjköteles eljárássá vált. Tehát minden
olyan esetben, amikor az őstermelő, igazolványának elvesztése
megsemmisülése, vagy megrongálódása jogcímen kéri az új
igazolvány kiállítását, 3000 forint összegű illetéket kell lerónia
illetékbélyeg formában a kérelmezéssel egyidejűleg.

Az igazolványok ügyintézéséhez szükséges:
a meglévő őstermelői igazolvány;
az előre kikért és kitöltött nyomtatványok;
eljáró személyek esetében meghatalmazás szükséges
(formanyomtatvány rendelkezésre áll az irodában);
Új őstermelői igazolványok továbbra is 1, 2 vagy akár 3 adóévre is
kiválthatóak.
-

2014. december 17-én indította el az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 5. éves AKG
támogatások kifizetését az MVH. A kifizetéskor elsőbbséget
élveznek a korábban beadott, hibátlan kérelmek, melyhez a
gazdálkodási naplót is benyújtották az ügyfelek.
Aranykalászos gazdatanfolyam indul, érdeklődni Hutai
István kollegánál a 70/436-2822-es telefonszámon.
A nitrátérzékennyé vált területekről való talajminták
legkésőbbi leadási határideje április 1. Fontos, hogy a talajminta
begyűjtésére még (mű-, szerves) trágyázás előtt kerüljön sor.
Ismételten felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, akik a
talajmintákat műanyag rekeszekben, ládákban hozták be, hogy
legkésőbb február 15.-éig szíveskedjenek elvinni, mivel
tárolókapacitás híján ezek elszállításra kerülnek.
Kárándi Orsolya, Máté József Máté
NAK falugazdászai

Irinyi Teljesítmény Túra

KONCZ SÁNDORNÉ
Kovács Julianna
halálának 10. évfordulóján
2015. január 26-án szeretettel emlékeznek
Gyermekei, menyei és unokái

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

MEZİİRI BESZÁMOLÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Egy évvel ezelőtti tájékoztatómban írtam, hogy 2013.decemberében
megkezdődtek a közös szolgálatok a rendőrséggel.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ezek a közös járőrözések heti
rendszerességgel történnek az aktuális feladatoknak megfelelően
akár többször is. A közös munka és a tapasztalatok átadása
hatékonyabbá tette a szabálysértések megakadályozását és a
területek folyamatos ellenőrzését. Jelenleg folyamatosan
ellenőrizzük az erdőterületeket.
A fa kivágások és szállítások során minden esetben elkértük a
szükséges okmányokat. Az ellenőrzések során szabálysértést nem
tapasztaltunk. A gazdák és az erdőfelügyelőség részéről ennek
ellenére érkeznek jelzések utólag, nagyobb mennyiségű fa lopásáról.
Ezek az események a szomszédos közigazgatási területek határán
történnek, elsősorban Monostorpályi és Újléta határában. Sajnos az
elkövetőket nagyon nehéz felderíteni.
DÜLŐUTAK ELSZÁNTÁSÁRÓL
Az őszi munkák során mindig fontos a határban történő akadály
nélküli biztonságos közlekedés biztosítása. Sajnos ez falra hányt
borsó, lepereg az emberekről. A dűlőutakat beszántják, felszántják,
ezzel megnehezítik, akadályozzák mások közlekedését, kárt
okoznak másoknak, jogtalan földhasználatot valósítanak meg. Ezzel
kapcsolatban javaslatot teszünk az önkormányzat illetékesei felé a
lehető legszigorúbb felelősségre vonásra, a Földhivatali
nyilvántartásban szereplő állapotok helyreállítására.
FIGYELEM AZ EGYEDÜL ÉLŐKRE
Az előző számban írtam arról, hogy a tél beálltával fokozottabban
figyelni kell a külterületen egyedül élőkre. Ezt a Családsegítő
Szolgálat segítségével napi rendszerességgel megtesszük, a közös
szolgálatok alkalmával is. Ez a közelmúlt zord időjárása miatt is
nagyon fontos.

Fotó: Magánarchívum

Decemberben már olvashattak a 15 és 25 kilométeres távokon
megrendezett sikeres túráról. Ezen a képen a legfiatalabb és
legidősebb teljesítők láthatók. Bertóthy Tamás Dániel most első
osztályos, Domján Sándor nyugdíjas, aki a legidősebb túrázó volt.
„Mindössze” 76 év van köztük! Teljesítményük elismerésre méltó!
A támogatók névsorából kimaradt Zsíros Imre vállalkozó (Móricz
Zs. u.). Részletek a rendezvényrıl: http://letavertes.hu/ Városunk/Sport/Létafit SE

TOVÁBBKÉPZÉSRŐL
2014. decemberében részt vettünk a 29/1998.(IV.30.) FM rendelet
3.§. szerint előírt, évenként tartandó továbbképzésen, amely a
munkánk további végzéséhez nagyon fontos.
Nagyon sikeres 2015. évet kívánok minden létavértesi lakosnak és
földtulajdonosnak, továbbra is segítsük egymás munkáját/
Papp Sándor mezőőr
A település eseményeiről hónapról-hónapra tájékozódjon a
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http://letavertes.hu, - http://letahirek.blog.hu
Elérhető a facebook-on, Twitteren
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CSALÁDI HÁZ. Tetőteres, rendezett lakóház Létavértes, Halom u.
5. szám alatt eladó. Érdeklődni:
lehet: 06 30/ 655 1061 vagy 376 700

CSALÁDI HÁZ eladó. Létavértes,
Széchenyi u 50. szám és Létavértes, Rákóczi u. 85. szám alatt.
Érdeklődni lehet: 06 30/ 986 3112.
CSALÁDI
HÁZ
garázzsal,
melléképületekkel, teljes közművel,
gáz- és vegyes tüzelésű kazánnal, a
melléképületben cserépkályhával,
860 öl telekkel jó állapotban
eladó. Csere beszámítás lehetséges.
Cím: Létavértes, Sándor u. 68.
Érdeklődni lehet: 06-70-708 5665
(2014//00806)

CSALÁDI HÁZ. Létavértes,
Széchenyi u. 8. szám alatt 1870 m2 en 2 szobás, étkezős, konyhás,
fürdőszobás , 3 cserépkályha, gázfűtéses családi ház melléképületekkel eladó. Érdeklődni lehet:
06-30/539-9505.
ÉPÍTÉSI TELKEK. Létavértes,
Hunyadi u. 8. szám alatt 5000 m2
területű,, valamint a Baross u. 62.
szám alatt 1200 m2 építési telek
eladó. Ugyanitt vegyes tüzelésű
kazán eladó. Érd: 36 70/ 949-8926

Apróhirdetés
Hírdetés díja 670 Ft (ÁFÁ-val)
CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth
Árpád u. 26. szám alatt, városközpont közelében, csöndes helyen
lévő családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 52 /250 – 227

LAKÓHÁZ. Létavértes, Rákóczi
u. 10. szám alatti lakóház nagy
telekkel eladó. Érdeklődni lehet:
06(30) 429 2309, 06(30) 481 6625.
ÉPÍTÉSI TELEK. Létavértes,
Sándor u. 25. szám alatti építési telek
eladó. Érdeklődni: 06(30) 299 4118
vagy 06(30) 481 6625 .
VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁN
eladó. Érdeklődni lehet: Nagy
Sándor, Létavértes, Baross u. 64. sz.

SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában (forduló dűlőben) 28,92 AK
1,24 hektár szántóföld (tormaföldnek
kiváló) eladó. 30/ 9294 - 068
ELEKTROMOS BETEGÁGY
eladó Létavértesen.. Érdeklődni
lehet: 06 30 / 327 5952.

HIRDETMÉNY
RÓKÁK KILÖVÉSE
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett a Közös
Önkormányzati Hivatalba, hogy a város belterületén rókák
jelentek meg, ezért kilövési engedélyt kértem a Debreceni
Rendőrkapitányságtól.

Az elejtést irányító személy:
- Verpeléti Barnabás 06/30/820-2330 Létavértes, Árpád tér 25. fővadász
Az elejtésben résztvevő személyek:
- Szabó Csaba 06/30/723-7732 Létavértes, Kert u. 1/c. hivatásos vadász
- Bajkán Sándor 06/30/519-1497 Bagamér, Rákóczi u. 41. hiv. vadász

Amennyiben rókát észlelnek a településen, bejelentésüket a fenti
telefonszámok egyikén, vagy a Létavértes Városi Önkormányzat
06/52/585-300 telefonszámán tehetik meg.
A kilövési tevékenység helye:
Kassai utca, Arany J. utca, Csillagköz és Irinyi utca által határolt
területek és azok környéke.
A kilövési tevékenység ideje:
2014. december 10.-2015. február10-ig terjedő időszakban
minden nap 06.00 és 21.00 óra között.
A vadászati tevékenységet kizárólag a fent megjelölt vadászok
végezhetik.
A kárt okozó vad elejtését, az elejtést végző személyek saját
tulajdonú, engedélyezett vadászati célú vadászfegyvereikkel
hajthatják végre, a fegyverhasználat szabályait betartva.
A kárt okozó vad elejtésének megkezdése előtt a
közreműködő személyek kötelesek tájékoztatni a Debreceni
Rendőrkapitányság Létavértesi Rendőrőrs vezetőjét, és a
terület beazonosítását követően a terület kiürítését, lezárását
és biztosítását a helyi rendőrőrs bevonásával végrehajtani.

Bertóthyné Csige Tünde jegyző

BELTERÓLETI SZÁNTÓ. 8400
négyzetméteres szántó a vértesi
részen 5 évre bérbe kiadó.
Érdeklődni: 06 30 /425 9642.

CÉKLA. Létavértesen cékla nagy
mennyiségben, savanyításra, állatok
takarmányozására eladó. Érdeklődni
lehet: Létavértes, Sándor u. 38.
Telefon: 06 20 / 498 6870.
ELEKTROMOS BETEGÁGY
eladó Létavértesen.. Érdeklődni
lehet: 06 30 / 327 5952.

7. oldal
ELADÓ Yamaha DVD lejátszó,
használt színes televízió, mosdó
kagyló,
sarok
bárszekrény.
Érdeklődni lehet: Árva Barna –
telefon: 70 = 778 – 2595.

GYEPTERÜLET, ERDŐ. Létavértes határában, közvetlenül az
újlétai kövesút mellett 2 gyepterület,
1/1 tulajdonban eladó. Az egyik 9,7
hektár (ebből 2,2 hektár tölgyerdő),
a másik 16,6 hektár (ebből 0,6
hektár akácerdő). CSAK komoly
érdeklődők
jelentkezzenek!
Telefonszámok: 30/5432715 vagy
30/2497667
HIRDETÉSEK LEADÁSA:

2015. február 10 -ig

Városi rendezvényterv 2015 .
Idıpont
Március 7.
Március 15.
Május 23.
Június 4.
Július 4.
Augusztus 2-9.
Szeptember 26.
Október 11.
Október 17.
Október 23.
December 22.

rendezvény
Borverseny
Ünnepi megemlékezés
IV. Málé fesztivál
Trianon megemlékezés
Városnap
Alkotótábor
Szüreti sokadalom
Rally show
III. Határmenti
néptánc találkozó
Ünnepi megemlékezés
Karácsonyi ünnepség
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
a Nagylétai Református Egyházközség
„Békesség Háza” Alapellátási Központjában

Támogató Szolgálat
2015. január 19-től működik elsősorban a LÉTA-MED Járóbeteg
Szakellátó Központba szállítjuk a létavértesi lakosokat, illetve a
szakellátó központhoz tartozókat (Pocsaj, Esztár, Hajdúbagos, stb.).
Igénybe vehető egyéb tevékenységre is pl. házi orvos felkeresése,
rég nem látott rokonok látogatása, temető látogatásra stb.
A szállítás díja függ a távolságtól, melyet az alábbi telefonszámon
kérdezhet meg: 36 30 / 834-0500
Szállításról érdeklődni lehet 2015. január 19-től

Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
Vészhelyzet esetén (rosszullét, baleset) egy gombnyomás és a
gondozónő 20-30 percen belül felkeresi Önt, ha szükséges szakszerű
segítséget hív. Szolgáltatás havi költsége: 1000 Ft.
A jelzőkészüléket minden létavértesi lakos igényelheti, aki idős,
beteg vagy egyedül él
- más szolgáltatás igénybe vétele mellett is!A részletekről érdeklődjön:
Katonáné Becsi Beáta intézményvezetőnél az alábbi telefonszámon:

+ 36 52 / 376-059

Civil szervezetek figyelmébe
Azon helyi civil szervezetek, melyek 2014-ben önkormányzati
támogatásban részesültek, a szerződésnek megfelelően
2015. január 31-ig el kell számoljanak.
Az ehhez szükséges
összesítő nyomtatvány beszerezhető a Városházán:
az I. emelet 15. irodában, vagy letölthető
a város honlapjáról: http://letavertes.hu

