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Tisztelt Társulási Tanács! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása megalakulását hosszas 

előkészítő munka, számos egyeztetés és vita előzte meg. Úgy vélem, hogy a Társulás az 

elmúlt évek működése során sok eredményt ért el. A legjelentősebb eredménynek magát az 

együttműködést tartom. A rendszeres Tanácsülések, a települések közötti gyakoribb és 

hatékonyabb kommunikáció jelentős eredmények. A közigazgatásban zajló átalakítások, az 

önkormányzatok és állam közötti feladat ellátások, az önkormányzati és az állami hatáskörök 

újraelosztása bizonyos mértékben megjelentek a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú 

Kistérség Társulásának tevékenységében. A Társulás 2017. évben is a tagtelepülésekkel 

szoros együttműködésben végezte munkáját, a tevékenységében a területfejlesztési feladatok 

újra előtérbe kerültek köszönhetően a kistérségi startmunka programnak, a közszolgáltatás 

szervezési feladatok koordinálása és pályázatok benyújtása és megvalósítása volt a 

meghatározó, a jelentősen beszűkülő pénzügyi források az idei évben a lehetőségeink 

csökkenését jelentették. A változó helyzetben a Társulás törekedett a hatékony működésre, a 

munkáját 2017 évében is alapvetően meghatározta a megalakuláskor elhatározott 

közszolgáltatási feladatellátás fejlesztése, célszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb megoldása 

a közös érdekek kialakításával. A térségi kapcsolatok elmélyítése, az összehangolt fejlesztés 

előmozdítása, a közösen elvégezhető ügyek koordinálása.  

2017 január 01-től a következő feladatellátás valósult meg: 

Területfejlesztés 

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása területfejlesztési 

feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekben folyamatosan együttműködik 

� a kistérség önkormányzataival és azok intézményeivel, 

� rendszeres kapcsolatot tart fenn 

� a kistérség kisebbségi önkormányzataival, 

� az aktuális feladatok és tevékenységek függvényében együtt dolgozik 

� a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Non- Profit Kft. munkatársaival, 

� a Foglalkoztatási osztályokkal (Debrecen, Derecske, Létavértes, Vámospércs) 

� a szomszédos kistérségek munkaszervezeteivel, 

� a kistérség non-profit szervezeteivel, illetve lehetőségeinek függvényében ösztönzi a 

térségi partnerségek kialakítását és fejlesztését.  

Az együttműködések fenntartásához szükséges adat-és információ-szolgáltatás biztosítása 

érdekében a Társulás egy információs honlapot hozott létre [www.derecske-letavertes.hu  ], 



melynek feltöltését a Társulás munkaszervezete végzi. A Társulás munkavállalója 

folyamatosan figyelemmel kísérte az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv 

operatív programjainak, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási 

konstrukciói keretében megjelenő pályázatokat, s a kistérség önkormányzatait rendszeresen 

értesítette az őket érintő pályázati lehetőségekről, valamint önkormányzati kérésre további 

információkat gyűjtött és szolgáltatott a pályázati konstrukciókról, a tervezett helyi 

fejlesztések megvalósításának lehetőségeiről. 

Foglalkoztatás 2017 

1. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program I. ( 60912/26/00170) 

Társulás a 2016. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására 

támogatást kapott. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 61 fő. A program időtartama: 2016. 

év 03 hónap 07 naptól- 2017 év 02 hónap 28 napig. 

Tényleges bevétel: 10 850 127 Ft. 

 

2. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program II. (60912/26/00179) 

Társulás a 2016. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására 

támogatást kapott. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 13 fő. A program időtartama: 2016. 

év 06 hónap 01 naptól- 2017 év 02 hónap 28 napig.  

Tényleges bevétel: 3 503 799 Ft. 

 

3. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00060)- Belvízelvezető  

Társulás a 2016. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám:55 fő. A program időtartama: 2016. év 04 hónap 01 naptól- 2017 év 01 hónap 

31 napig. A startmunka program keretében 2017. január hónapban 30 fő foglalkoztatása 

történik meg. 

Tényleges bevétel: 7 875 221 Ft. 

 

4. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00061)- Helyi  

Társulás a 2016. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám:15 fő. A program időtartama: 2016. év 03 hónap 01 naptól- 2017 év 02 hónap 

28 napig. A startmunka program keretében 2017. január és február hónapban 15 fő 

foglalkoztatása történik meg. 

Tényleges bevétel: 4 373 931 Ft. 

 



5. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00059)- közút  

Társulás a 2016. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám:71 fő. A program időtartama: 2016. év 03 hónap 01 naptól- 2017 év 02 hónap 

28 napig. A startmunka program keretében 2017. január és február hónapban 71 fő 

foglalkoztatása történik meg.  

Tényleges bevétel: 16 071 473 Ft. 

6. Startmunka 2017 

A Társulás a 2017. évben négy startmunka pályázatot adott be, melyek a következőek:  

I.- Helyi értékteremtő 

II.- Belvíz 

III.- közút 

IV.- Illegális hulladék lerakók felszámolása 

Társulásunk előre leegyeztetette a Tagönkormányzatokkal a programok megvalósítását 

(létszám, program idő, közvetlen költség felhasználás, önerő stb). A négy programban az 

összlétszám: 77 fő. 

Társulási Startmunka 2017. év összesítő 

 

7. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program 2017/I 

Társulás a 2017. évi közfoglalkoztatás támogatására igényt nyújtott be 35 fő 

foglalkoztatására. A program időtartama: 2017.03.01 naptól- 2018.02.28. napig. 

A program teljes költsége: 40 021 496 Ft 

A támogatás 2017. 

év (Ft) 

A támogatás 2018. 

év (Ft) Költségnem megnevezése 

  

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 56 896 068 17 772 465 

Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális 

hozzájárulási adó 
6 258 420 

1 954 936 

Bérköltség összesen 63 154 488 19 727 401 

Beruházási és dologi költségek 19 395 008 0 

Támogatási igény összesen (bérköltség után 

igényelt támogatási összeg + beruházási és 

dologi költség) 

81 010 496 

19 727 401 



 

8. Diákmunka 2017 

Társulás a 2017 évi nyári diákmunka támogatására kérelmet nyújtott be összesen 11 fő egy 

havi 4 órás foglalkoztatásra. A programok támogatásban részesítette a Járási Hivatal. A 

diákmunkások bérére és szociális hozzájárulására nyújtottunk be támogatást. 

A program teljes költsége: 885 525Ft 

 

A foglalkoztatási pályázatokat a 2017 évben összesen a Társulás 164 590 Eft-ban valósított 

meg. A Társulási foglalkoztatási programok mellett Társulásunk segítséget nyújtott 

Önkormányzatok foglalkoztatási programok tervezéséhez és megvalósításához.  

 

Partneri együttműködés 

A kistérség különös figyelmet fordít a különböző országos hatáskörű szervezetek, 

minisztériumok kistérségben működő hálózataival, megbízottaival, illetve képviselőivel 

történő együttműködésre. A Társulás jó kapcsolatot alakított ki az Széchenyi Programiroda 

munkatársaival. 

 

Honlap 

2017 évben is folyamatosan naprakészen működött a kistérségi honlap, mely 2010. évben egy 

pályázat részeként megújult. A honlap jól szerkeszthető adminisztrációs felülettel rendelkezik, 

melyhez hozzáférési jogosultsága kizárólag a Társulás munkaszervezetének van az Uniweb 

Kft-n keresztül. A tartalmi felöltést folyamatosan végzi a közfoglalkoztatás vezető. Az 

oldalon a Társulás működésével kapcsolatos valamennyi nyilvános adat elérhető. 

 

 

Pénzügyi feladatok, könyvelés, Társulás működése 

A Társulás munkavállalója végzi a Tanács valamennyi pénzügyi-gazdasági feladatát 2017. 

december 31-ig. Ennek keretében: 

� A Társulási Tanácsok a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján kötelesek 

pénzügyi beszámolót készíteni. A kistérségi iroda munkatársai elkészítették az éves 

pénzügyi beszámolókat, a könyvviteli mérlegeket, pénzforgalmi jelentéseket, és 

pénzforgalmi egyeztetéseket. 

� A Társulás a könyvelést a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott, 

DOOK nevű Programommal készíti el és vezeti naprakészen. A könyveléshez 



szükséges programok igényléséről és beszerzéséről a Társulás folyamatosan 

gondoskodik. 

� Elkészültek a Társulás kötelezettségvállalási, illetve egyéb, a számviteli politikához 

kapcsolódó szabályzatai. 

 

A Derecske – Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérség Társulása 2004-ben alakult meg 

melynek elnöke: 2017. január 01-től Menyhárt Károly Létavértes polgármestere.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a fentiek alapján tárgyalja meg „A Derecske- 

Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2017 évi szakmai tevékenységéről”  

szóló beszámolót.  

Létavértes, 2017. december 08. 

 

Menyhárt Károly s.k. 
elnök 

 

 

 

 


