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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 2018. I. félévében  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 2018. I. félévében 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.  

2018 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 2018 

1. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program I. (60912/30/00197) 

Társulás a 2017. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására 

támogatást kapott. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 61 fő. A program időtartama: 2017. 

év 03 hónap 01 naptól- 2018 év 02 hónap 28 napig. 

2018. évi tényleges bevétel: 9 292 638 Ft 

 

2. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00093)- Belvízelvezető  

Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám:49 fő. A program időtartama: 2017. év 03 hónap 01 naptól- 2018 év 02 hónap 

28 napig. 2018. évi tényleges bevétel: 11 536 488 Ft 

 

3. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00092)- Helyi  

Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám: 10 fő. A program időtartama: 2017. év 03 hónap 01 naptól- 2018 év 02 hónap 

28 napig. 2018. évi tényleges bevétel: 3 325 503 Ft 

 

4. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00090)- közút  

Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám: 18 fő. A program időtartama: 2017. év 03 hónap 01 naptól- 2018 év 02 hónap 

28 napig. 2018. évi tényleges bevétel: 3 960 420 Ft 

 

5. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00091)- illegális  

Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám: 5 fő. A program időtartama: 2017. év 03 hónap 01 naptól- 2018 év 02 hónap 

28 napig.  2018. évi tényleges bevétel: 904 980 Ft 

 



6. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben 2018.- Helyi  

Társulás a 2018. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt 

összes létszám: 9 fő. A program időtartama: 2018. év 03 hónap 01 naptól- 2019 év 02 hónap 

28 napig. 2018. évi tényleges bevétel: 12 475 557 Ft 

7. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program I.-2018. 

Társulás a 2018. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására 

kérelmet nyújtott be.. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 14 fő. 2018. év 03 hónap 01 

naptól- 2018 év 06 hónap 30 napig.2018. évi tényleges bevétel: 5 475 641. Ft 

 

A foglalkoztatási pályázatokat a 2018 évben összesen a Társulás 47 241 Eft-ban valósított 

meg. A Társulási foglalkoztatási programok mellett Társulásunk segítséget nyújtott 

Önkormányzatok foglalkoztatási programok tervezéséhez és megvalósításához.  

 

Belső ellenőrzés 2018. 

A Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa 26/2017.(X.02.) 

számú határozatával támogatta, hogy a Társulás kössön az East-AuditZrt-vel (4025 Debrecen, 

Széchenyi u. 15.) megbízási szerződést 4 település (Monostorpályi Község Önkormányzat, 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat, Konyár Község Önkormányzat és Derecske Város 

Önkormányzat) belső ellenőrzési feladatok ellátására. A szerződéskötés megtörtént.  

 

Társulás által nem használt eszközök értékesítése 

A 2012. évi Startmunka program keretében vásárolt 11 db nagy értékű tárgyi eszköz és KDF-

423 Skoda Fabia műszaki állapota, kihasználtsága és elavultsága miatt 2018. I félévében 

sikeresen értékesítette, melyből befolyt 1 193 046 Ft bevétele volt a Társulásnak. 

Folyamatosan hirdetve van még értékesítés céljából 5 db nagy értékű tárgyi eszköz (összesen 

262 937 Ft értékben), melyet eddig nem sikerült értékesíteni. 

 

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 

2018 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 pénzügyi-gazdasági feladatait 2018. január 01-től a Létavértes Város Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársaik végzik. 

 

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 2018 félévi szakmai 

tevékenységéről” szóló beszámolót.  

 

Létavértes, 2018. augusztus 08. 

 

Menyhárt Károly s.k. 
Elnök 

 

 

 

 


