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BESZÁMOLÓ 
 

A MŰVELŐDÉSI, SPORT-  és CIVIL KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG  
  2018. januárjától 2018. decemberéig végzett munkájáról 

 
Az előterjesztést a bizottság 2018. december 17-én megtárgyalta. 

 
A 116/2014. (X.22.) Öh. számú és a képviselőtestület a 114/2015. (IX.29.) határozatával a 
Művelődési, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottságának tagjai az alábbiakban kerültek 
megválasztásra. 

 
Elnök:  Vályiné Pápai Viola   képviselő 
Tagok:  Papp Zoltán    képviselő  
  Sós Tibor    képviselő 
  Tamás Henrietta              külsős tag 
  Nagy József    külsős tag 
 
 
Állandó meghívottak a bizottság gyűléseire: 

- a polgármester 
- a jegyző 
- Pappné Szabó Mária intézményvezető 
- a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv-vezetésével és a bizottság munkájának 

segítésével megbízott dolgozója – Kulcsárné Juhász Judit. 
 
A Bizottság döntése alapján meghívást kaptak egy-egy ülésre azon civil szervezetek, 
intézmények képviselői is, akik egy-egy rendezvény lebonyolításában aktív 
közreműködőként jelen szoktak lenni. A meghívás célja a külső szervezetekkel való 
együttműködés erősítése, illetve vélemények, ötletek gyűjtése, figyelembe vétele.  

 
A bizottsági gyűléseket a képviselőtestület üléstervéhez igazítva, a testületi üléseket 
megelőző hét keddjére ütemeztük. Egy naptári évben 11 soros ülést terveztünk be, de 
aktuális feladatoknak megfelelően több rendkívüli bizottsági ülés is megtartásra került.   
 
A bizottság munkáját Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatában a Művelődési, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottságra átruházott feladatok 
határozták meg. Ez alapján az eltelt egy év alatt a következő tevékenységeket folytatta: 
 

- Véleményezte a közművelődési- és sport intézmények költségvetési tervezetét és 
annak felhasználását. Szakmai indokok alapján kezdeményezte annak módosítását. 

 

- Javaslatot tett kulturális-, ifjúsági-, és idegenforgalmi rendezvények megtartására, 
évfordulók megünneplésére, támogatására, feladatokra, fejlesztési célkitűzésekre. 
 

- Segítette a városnap szervezését, kézben tartotta a főzőverseny lebonyolítását. 
 

Jóváhagyva: 125/2018.(XII.19.)Öh.sz. határozat 
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- Kezdeményezte a Képviselőtestületnél Létavértes természeti értékeinek és 

műemlékeinek védelembevételét, felújítását, figyelemmel kísérte gondozását, a 
felújítás megvalósítását.  
 

- Véleményezte, illetve elbírálta a civilszervezetek által készített beszámolókat, illetve 
új pályázatokat az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatban. 

 
- Figyelemmel kísérte az önkormányzat lapjának szerkesztését, meghatározta a 

lapzártát. A bizottság elnöke nyomtatás előtt jóváhagyta a lap tartalmát. 
 

- Figyelemmel kísérte az önkormányzat internetes honlapját, megjelenését, tartalmát. 
 

- Települési értéktár bizottságként is működött, melynek munkájáról beszámolóban 
tájékoztatta a képviselőtestületet. 
 

- A Bizottság idén is szervezte és lebonyolította a nagy érdeklődésnek örvendő 
Autómentes napot. 
 

- A Bizottság tagjai aktívan és tevékenyen részt vettek az egész évi rendezvényeken.  
 

- Javaslatot tett a megye napján átadandó különféle díjak adományozására létavértesi 
magánszemélyek és civil szervezetek tekintetében. 
 

- Véleményezte a művelődési ház és könyvtár éves beszámolóját, a település éves 
rendezvénytervét. 

A bizottság a képviselőtestület felé az alábbi határozatokat terjesztette elő: 
 

2018. január 23:  
 
1/2018.(I.23.) MSCkB. számú határozat A Bizottság 2018. évi munkaterve 
 
2/2018.(I.23.) MSCkB. számú határozat 2018. évi városi rendezvények 

időpontjának módosításáról – Málé 
fesztivál május 5. szombat 

 
3/2018.(I.23.) MSCkB. számú határozat Települési Értéktárba felvételre 

került – Szabó Gyula-Vértesi 
Krónika 1993, Létavértes történetet 
1970-2010, Tokai Gyula-Nagyléta 
földje és népe 1992 

2018. február 08:  
 
4/2018.(II.08.) MSCkB. számú határozat   2018.évi költségvetés elfogadásáról 
 
2018. február 27:  
 
5/2018.(II.27.) MSCkB. számú határozat A civil szervezetek részére nyújtott 

támogatás 2017. évi szakmai 
beszámolójának elfogadásáról 

 
6/2018.(II.27.) MSCkB. számú határozat Pályázati kiírás a civil szervezetek 

2018. évi támogatására 
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2018. március 27:  
 
7/2018.(III.27.) MSCkB. számú határozat A Létavértesi Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház 2017. évi 
beszámolójának, 2018. évi 
munkatervének elfogadásáról 

2018. április 24:  
 
8/2018.(IV.24.) MSCkB. számú határozat Civil szervezetek részére megítélt 

támogatási összegből 100.000 Ft 
tartalékba helyezése 

 
9/2018.(IV.24.) MSCkB. számú határozat Civil, szervezetek részére megítélt 

900.000 Ft támogatási összeg 
szétosztása 

 
10/2018.(IV.24.) MSCkB. számú határozat Tehetségbarát Önkormányzat Díja 

2018 – pályázaton való részvétel 
11/2018.(IV.24.) MSCkB. számú határozat Korszerű Iskoláért Alapítvány 

pályázaton LEADER forrásból – 
Irinyi kiadvány megjelentetése 

 
2018. május 29 soros ülés:  
 
12/2018.(V.29.) MSCkB. határozat Virágos Magyarország 

versenyfelhíváshoz 2017. évben nem 
csatlakozik 

2018. június 26.  soros ülés:  
 
 
13/2018.(VI.26.) MSCkB. határozat Autómentes Naphoz történő 

csatlakozásról 
 
14/2018.(VI.26.) MSCkB. határozat Települési Értéktár Bizottság 2017. 

évi beszámolója 
2018. augusztus 21.  soros ülés:  
 
15/2018.(VIII.21.) MSCkB. határozat Szüreti Sokadalom megrendezése 

2018. szeptember 22-én 
 
16/2018.(VIII.21.) MSCkB. határozat 2019. városnapi program 

összeállításáról 
 
17/2018.(VIII.21.) MSCkB. határozat Autómentes Nap időpontjának 

módosítása 2018. szeptember 20-ára 
 
18/2018.(VIII.21.) MSCkB. határozat Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata 

által alapított díjak díjazottjainak 
felterjesztéséről 

 
2018. október 29.  soros ülés:  
 
19/2018.(X.29.)MB. határozat                                 Létavértes Városi Könyvtár és 

Művelődési Ház beszámolójának 
elfogadásáról 
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20/2018.(X.29.)MB. határozat   2019. évi városnapi fellépőkről 
 
2018. november 27.  soros ülés:  
 
21/2018.(XI.27.)MB. határozat   Városbáli zenekar 
 
 
22/2018.(XI.27.)MB. határozat Létavértesi Hírek        

politikamentességéről  
 
 
A bizottság véleményének, határozatainak figyelembe vételéért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki a testület tagjainak, a bizottság tagjainak pedig a felelősségteljes, együttműködő 
tevékenykedéséért. Megköszönöm Kulcsárné Juhász Judit előadó lelkiismeretes előkészítő, 
koordináló munkáját a bizottsági ülések elő- és utómunkálatai során. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől beszámolóm elfogadását. 
 
Létavértes, 2018. december 13. 
 
       Vályiné Pápai Viola (sk.) 
                              bizottsági elnöke 


