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62/2022.(VI.30.)Oh. szamu hatarozatokban foglaltaknak alapjan az onkormanyzat elkeszittette a
Nagyvaradi utca melletti vizallasos - 2688/25 hrsz-u, 6 ha 3457 m2 teruletu - kivett telephely
ertekbecsleset, Szeptemberben a Franklin Holding Kit. vezetojet Kiss Em6 telepulesszervezesi
irodavezeto kollegam ismet megkereste azzal, hogy fenntartja-e tovabbra is veteli szandekat. Jelezte
veteli szandekat, melyet sajatsagos m6don kivan teljesiteni, igy eloterjesztese napirendre kerul a
Gazdasagi Bizottsagi es a Kepviselo-testuleti nlesen,

63/2022.(VIII.24.)Oh. szamu hatarozatokban foglaltak alapjan a Letavertesi Varosi Konyvtar es
Muvelodesi Bizottsag intezmenyvezetoi palyazata meghirdetesre keriilt a telepules honlapjan es az
intezmeny honlapjan. A palyazat beerkezesi hatarideje szeptember 24. A palyazati eljaras Iezarasaig a
jelenlegi intezmenyvezeto, Pappne Szabo Maria megbtzatasa meghosszabbitasra keriilt szeptember 15
tOI.

6S/2022.(VIII.24.)Oh. szamu hatarozatokban foglaltak alapjan a szeptember 16-18. kozott
megrendezett Zamat fesztivalon tamogattuk a letavertesi helyi termeloket - Leta-Teszta Kft., Ujvarosi
Meheszet, Gyongyos Kamrajanak Kincsei, Kozma Mezeskalacs, Heit Torma Kft. - 4 darab fahaz
berlesevel.

Zart Illes kereteben hozott 6612022.(IX.16.)Oh. szamu hatarozatokban foglaltakat - a vizikozmu
szolgaltatas allam altali atvetele temaban megkuldtuk a Kepviselo-testulet donteset a Nemzeti
Vizmiivek Zrt. reszere -, miszerint a dentes meghozatalahoz nem all rendelkezesre elegseges
informacio, az atadas felteteli nem tisztazottak,

II.
KET ULES KOZOTT TORTENTFONTOSABB ESEMENYEKROL

2022~ junius 30.

2022. julius 1-2.

Kepviselo-testulet soros ulesere kerult sor. Napirendjei:

Polgarmesteri j elentes
I. Beszamolo a TelepulesiErtektar Bizottsag munkajarol
2. Beszamolo a Mezoori Szolgalat munkajarol
3. Partnerscgi egyeztetes es velemenyezesi szakasz

lezarasa, lij beepitesre szant teriiletekre vonatkoz6
dentes, Koncepci6 elfogadasa

4. Kulonfelek
4.I.Vasarhelyi Gyorgy kerelme az onkorrnanyzartal

szemben fennallo tartozas elengedesere
4.2.EgyiittmUkOdes meghosszabbitasa orvosi iigyeleti

feladatok ellatasara
4.3.Franklin Holding Kft. ingatlanvasarlasi kerelme

Az idei varosnap 26. alkalommal kertilt megrendezesre, Julius I-jen
delutan nyilt meg a XX. szazad eletkepeibol rendezett kiallitas -

1



--,

2022. julius 24.

2022. julius 25.

2022. julius 27.

"Amikor meg falusiak voltuuk" cfmmel - a sportcsamokban. Ez
tisztelges volt a szorgos elodok el6tt es egyuttal erzekeltette a megtett
utat. Ezt mazsorett es walking bemutat6, majd a Ketten Akusztik
miisora kovette, Este Korda Gyorgy es Balazs Klari koncertjere
zsufolasig megtelt a szinpad el6tti sportpalya. Julius 2-an reggel civil
szervezetek, helyi barati tarsasagok satrai sorakoztak a f6z6helyeknel.
A gyerekeknek programok voltak a szfnpadon. Felleptek a
Zumbaratnok, 19 oratol szinpadra alltak a kepviselo-testtilet tagjai es a
meghfvott vendegek, A polgannesteri koszontot Taso Laszlo
orszaggytilesi kepviselo ur beszede kovette. 6 a terseg fcjlodeserol, a
varos gyarapodasarol beszelt, melynek szerinte az egyik oka, hogy
tehetseges, szorgalmas emberek lakjak Letavertest. Hangsulyozta,
hogy tovabbra is tamogatni fogja Letavertes jovobeni terveit. Vegtil a
Hajdu-bihariak osszetartozasat jelkepezo Bocskai-szablyat Pajna
Zoltan elnok ur atadta teleptllestlnknek unnepi gondolatai kisereteben,
A ket nap a Magna Cum Laude egyuttes koncertjevel zarult, Koszonet
a szervez6knek, a tamogatoknak es mindenkinek, aki munkajaval
segftette a szinvonalas varosnap megrendezesetl

Kocsis Fulop ersek-mctropolita felszentelte a Nagyletai
Gorogkatolikus Templom Szent Mihalyt abrazolo ikonjat, A volt
r6mai katolikus par6kia es a mellette lev6 tires magantelken
megepitett parkol6 egy reszere keriilt az "uti" ikon, melyet Szimicsku
Ferenc gor.kat.esperes elkepzelese alapjan val6sftottak meg. A mai
napon a szentelessel Iinnepelyesen is atadasra keriilt az elkesznlt szep
kozterulet a koz szolgalatara,

Letavertes Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testuletet altai hozott,
Letavertes, beltertilet 1022 hrsz-u es 1024/2 hrsz-u ingatlanok
ingyenes tulajdonba adasanak kezdemenyezeserol sz616
17/2022.(IILlO.) Oh. szamu, valamint annak kiegeszitesere szolgalo
37/2022.(lV.28.) Oh. szamu hatarozataban foglaltak alapjan alairtam
az allarni vagyonba tartozo ingatlanok ingyenes onkormanyzati
tulajdonba adasarol sz616 megallapodast az MVH Zrt. budapesti
szekhelyen, A f61dhivatali arvezetesrol a Zrt. jogi kepviselete
gondoskodik.

Moldovanne Vastag Ibolya kollegan6nkt61 koszontunk el es kivantunk
szamara boldog nyugdfjas eveketl Igy bucsuztunk el Ibolyatol:

"Ez nem bucsu, ez koszonet, ... "
,,Negyven ev, tobb, mint tfzezer muukanap. Ennyit toltott Moldovanne
Vastag Ibolya gazdasagi irodavezet6 a kozszolgalataban, Ezt az
adatot, a szamok emberekent most javitana, s pontos adatot
szolgaltatna, 2022. augusztus l-en bucsut intett a Letavertesi Kozos
Onkormanyzati Hivatalnak, ahol az onkormanyzat gazdasagi
irodavezetojekent felugyelte a varos penzugyeit, a gazdalkodas
szabalyszeniseget, Szakmai vezetokent a ra jellemz6 precizitassal
iranyitotta a gazdasagi iroda munkajat, melynek koszonhetoen az
intezmenyi es onkormanyzati gazdalkodast ellen6rz6k sulyos hibat
soha nem eszlelhettek. Penzugyi es Szamviteli Foiskolan szerezte
diplomajat, s az utols6 munkanapjaig igenye volt a naprakesz tudas
begyuitesere. Nemcsak munkajaban, de a maganeletben is a
racionalitas, az eszszeniseg volt ra jellemz6, minden sallangtol
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2022. augusztus 1.

2022. augusztus 8.

2022. augusztus 16.

2022. augusztus 17.

2022. augusztus 22.

mentesen, nyiltan es egyenesen vallalta velemenyet, mikiizben minden
segltseget megadott annak, aki hozza fordult. Munkatarsakent
elmondhatjuk, hogy megnyugtat6 volt az altala biztosftott szakmai
szinvonal, amely a precizitas mellett a bizalom alapkoven
nyugodhatott. Tudom, nem szeretne magarol hangzatos sorokat
olvasni (s6t egyaltalan nem szeretne magarol olvasni), de 30 egyiitt
toltott ev utan Polgarmester Dr, a Kepviselotestulet es a munkatarsak
neveben is csak annyit mondhatok: Kiisziinjiik!"

Az MTV MA Magazint61 Palffy Andrea keresett meg azzal, hogy a
varosi fejleszteseket forgathassak Letavertesen es a Magyarorszag MA
cimii musoraban bemutathatova valik.
Kis riportokkal bemutattuk a geotermikus rendszert, a
szennyvfzberuhazast, a tanuszodat es az ipari teriiletet. A
szerkesztoseg keresenek megfeleloen tobb szemelyt kertunk meg
nyilatkozattetelre. Ezuton is koszonom a riportokat Nagy Jozsefne
intezmenyvezeto asszonynak, Pappne Szab6 Marianak, illetve
Szatmari Imre kollegamnak.

A Miivelodesi, Sport es Civil Kapcsolatok Bizottsaga rendkiviili
ulesen targyalta az alabbi napirendeket:
I. Letavertesi Muzeumi Korkep programjainak megvitatasa es a
Sziireti Nap tervezet lebonyolitasa
2. Letavertes Varosi Konyvtar es Muvclodesi Haz intezmenyvezetoi
palyazatanak kiirasa
3. Knlonfelek

A 2021. evi XX. Letavertesi Alkototabor miiveibol megrendezett
kiallitassal vette kezdetet a XXI. Letavertesi Alkototabor, A
polgannesteri koszontot kovetoen Erdei Sandor kii1t6, ujsagir6
meltatta az alkototabor ket evtizedes folyamatat, a telepules
tulajdonaba keriilt ertekeket, es elemezte a miiveszekre jellemzo
latasmodot, sajatos stilust. A tersegbol es Szekelyhidrol az iden 12
nnivesz erkezett az alkototaborba, A meghivott muveszek .Jcorelnoke"
Gonda Zoltan volt ismet, es a szokasos rendnek megfelel6en a tabor
vezeteset MateTozsef'-mavesztanar, mig a- koordinaciot- Penzesne
Rozika vegezte,

A nemetorszagi KRONES ceg mikepercsi uzemebe keresve
munkahelyet, teleptllestlnkon is allasborzet tartott. A muvelodesi
hazban megrendezett esemeny csekely erdeklodesre tartott szamot.

A Kozbeszerzesi Bizottsag ulesezett katyuzasi munkalatokra erkezett
ajanlatok ertekelese temaban. Harom arajanlat erkezett; Favorit 2004
Projekt Tervezo es Kivitelez6 Kft., Road for You Kft., KER-FU 2000
Kft. A legkedvez6bb ajanlatot a Road for You Kft. adta. A szerzodest
megkiitiittiik.

Az Egeszsegugyi- es Szocialis Bizottsag zart tiles kereteben rendkfvuli
telepulesi tamogatasok temaban ulesezett.
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2022. augusztus 23.

2022. augusztus 24.

2022. augusztns 29.

2022. augusztus 30.

2022. augusztns 31.

A Muvelodesi, Sport es Civil Kapcsolatok Bizottsaga az alabbi
napirendeket targyalta:
1. Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat Kozgyiilese altal alapitott

kitiintet6 dijak adomanyozasarol
2. Kiil6nfelek

Az Oktatasi Bizottsag ulesenek napirendjei:
1. Csoportletszamok varhato alakulasanak attekintese
2. Tanev eleji esemenyek osszehangolasa
3. Ktilonfelek

Rendkiviili Kepviselo-testtileti Iilesre keriilt sor az alabbi napirendek
szerint:
1. Letavertes Varosi Konyvtar es Miivelodesi Haz intezmenyvezetoi
palyazat kiirasa
2. Hajdu-Bihar Megye Onkormanyzatanak kitiintet6 dijak
adomanyozasara javaslattetel
3. Zamat fesztivalon tortenc helyi termel6k reszvetelenek
tamogatasarol

Szemelyesen egyeztetest kezdemenyeztem Pajna Zoltan elnok urral a
TOP palyazatok helyzeterol, Ezzel kapcsolatban arr61 tajekoztatott,
hogy a beadott palyazataink k6ziil egy kertil majd eredmenyhirdetesre,
A napkozi konyha palyazat egyik valtozatanak a tarsadalmasitasa utan
kertem, hogy a Klebelsberg Kozpont es az Onkormanyzat
konzorciuma adhassa be, melyet irasban is elkiildtem elnok urnak.
Ugy tajekoztatott, hogy az alapra sokan szeretnenek palyazni, ezert
Tas6 Laszlo kepviselo urat is megkerestem, hogy segitsen ebben.

A Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztesi Ugynokseg tigyvezetcjevel,
Korbeak Gy6rggyel armak erdekeben egyeztettem, hogy az elnyert
energetikai palyazatunk (az !rinyi Janos Altalanos Iskola epuletenek
felujitasa ) tendereztetese es a tervezes utani projektmenedzsmenti
feladatok miel6bb keriiljenek megvalositasra.

A Beretty6Ujfalui Tankeriileti Kozpont altal Nagyhegyesen tartott
tankeriileti szintu tanevnyito unnepsegen Majosi Palma Tankeriileti
Kozpont Igazgatojanak meghivasat elfogadva a varos oktatasi
intezmenyeinek kepviseleteben Nagy Jozsefne es Szentmikl6si Miklos
igazgat6kkal egyiitt yettem reszt.

Az ipari park ingatlanair61 kert tajckoztatast - egy nagy multu japan
ceg kepviseleteben - T6th Laszlo fejlesztest elokeszito menedzser, aki
juliusban keresett meg benniinket el6sz6r. Az egyezteteseket k6vet6en
szemelyes talalkozasra keriilt sor a Varoshaza tanacstermeben. A
targyalasra korabbi tajckoztatasom szerint segitseget kertem egy
debreceni ingatlanfejlesztesi ceg kepviseloitol. Szukseges volt azert is,
mert a gyarto 25 hektar teruletigeny es 8 mW elektromos teljesitmeny
igenyevel allt e16, illetve fontos momentum az ingatlanok
ertekesitesenel, illetve a nagysag miatti tertiletbevonas erdekeben a
termeszetvedelmi hatosagnal eljarni,
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2022. szeptember 1.

2022. szeptember 3.

2022. szeptember 6.

2022. szeptember 7.

2022. szeptember 9.

2022. szeptember 10.

Tanevnyito ilnncpscgrc keriilt sor altalanos iskolainkban, Az lrinyi
Janos Altalanos Iskolaban Papp Zoltan alpolgarmester es Kelemen
Peter aljegyz6 urak, az Arany Janos Altalanos Iskolaban pedig
jomagam jegyzc asszonnyal egyiitt vettiink reszt.

Ujleta Kozseg Onkormanyzatanak polgarmestcre, Szimane Toth
Erzsebet meghfvasara alpolgarmester urral reszt Yettem a telepules
falunapi rendezvenyen. Tobb polgarmester kollegaval egyiitt
hallgattuk meg a polgarmesteri koszontot kovetoen Taso Laszlo
kepviselo ur e napra szant gondolatait.

Az Arpad teri Bab - Kines - Tar bemutatasara a Magyar 'I'elevizio
forgatocsoportja erkezert a mai napon, ahol a Cifra Palota babcsoport
vezetojevel, Pappne Gy6ri Ttmdevel keszitettek interjut. A forgatas
lehetoseget biztositott arra is, hogy a hetvegen megrendezesre kerii16
Sziireti nap es Muzeumi korkep rendezvenytlnk beharangozoja legyen.

Taso Laszlo orszaggytilesi kepviselo ur meghlvasara reszt Yettem
alpolgarmester urral egyiitt a Valasztokeruleti Tanacs Nyiradonyban
megtartasra keriilt ulesen, Napirendi pontok:
1. Tajekoztato a vfzikozmii szolgaltatas allam altali atvetelevel
kapesolatban
2. Aktualpolitikai helyzetelemzes
3. Egyebek

Az ipari teriilet ertekesitese, illetve uj teriiletek bevonasa miatt
szemelyes egyeztetest kertunk a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvedelmi, 'Ierrneszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi
Foosztaly foosztalyvezetojetol. A megbeszelesen a munkatarsaival es
a jogi osztaly vezetojevel egyeztettiink az ipari teriilet
megvalositasahoz beadott kornyezetvedelmi hatastanulmany egyes
elemeirol es modosithatosagarol. Az egyeztetesen bizonyos merteku
rugalmassagot tamisitottak, melyhez azonban helyszini szemlet kell
tartannnk a hatastanulmanyt keszito szakemberekkel. Bevonhato
teruletkent a volt "vertesi pedagogus fold" keleti es nyugati
szomszedos ingatlanai johetnek szamitasba, melyhez a foldhivatal
jovahagyasa is szukseges.

A hagyomanyoknak megfele16en keriilt SOl' szombat delelott a sziireti
felvonulasra, A reggeli gyulekezest kovetoen a szekeresek elindultak a
varosba, ahol tobb helyszinen megallva a Nagy lrnre vezette Zimberi
Banda muzsikaval, a helyi Saroglya es a Villongo neptanccsoport es a
Csokalyi Fenyes Neptanccsoport tanccal ajandekozta meg a
nezelcdoket, A hagyomanyapolas mellett a helyi ertekeinket bemutato
kiallitohelyek is programokkal vartak az erdeklodoket, A letavertesi
muzeumi korkep els6 helyszine az Arpad teren nemreg nyilt Bab
Kines-Tar kiallltohely volt, ahol a Cifra Palota Babcsoport
eloadasaban tekinthettek meg a jelenlevok i.A harem kivansag" cimu
babeloadast, illetve az id6szaki falvcdo kiallitast. Ezt kovetoen az
integralt tersegi gyerrnekprogram kereteben kezmuves
foglalkozason vehettek reszt az erdeklodok, Kiemelt fontossagunak
tartjuk, hogy atadasra keriilt az Agrarminiszterium altal kiirt HUNG
2020 palyazat kereteben megujitott vizi vdgohid kiallitotere, mely
nemesak a helyi, hanem a Hajdu-Bihar Megyei Ertektar reszet is
kepezi. A polgarmesteri koszontot kovetoen Taso Laszlo
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2022. szeptember 12.

2022. szeptember 13.

2022. szeptember 14.

2022. szeptember 16.

orszaggyulesi kepviselo is elmondta tinnepi gondolatait. Az atadot
kovetoen a jelenlevok megvendegeleserol keresuknek megfeleloen a
gyujtemeny tulajdonosa, T6th Jozsefne es csaladja gondoskodott.
Szinten nagy jelentosegunek tartjuk, hogy az Irinyi kiallitoteremben
bemutatasra keriilt annak a " Tiszta udvar, rendes haz "mozgalomnak
a tortenete, me/yet Dr. Seres Geza korzeti orvoskent Nagyletan
inditott el 1953-ban. Az egybegyiilteket Menyhart Karoly
polgarmester es Valyine Papai Viola az Irinyi kiallftohely vezetoje
koszontotte, majd erre az alkalomra keszult kisfilmet tekinthettek meg
a jelenlevok. A megnyit6n tiszteletet tette ifj. Dr. Seres Geza
felesegevel es a csalad tiibbi tagjaval, akik nem jottck tires kezzel, A
tarlat reszere egy konyvet ajanlottak fel. A vendeglatasrol az Irinyi
Nyugdijas Egyestilet gondoskodott. A delutan tovabbi reszeben a
Vertesi reformatus templomban egyhaztorteneti kiallitast, valamint a
Rozsnyai Istvan Muzealis Gytijtemenyben, a Karpat-medence nepi
keramiait bemutat6 allando es a Retro idoszaki kiallitast lehetett
megtekinteni. Az este a Hangfog6 zenekar koncertjevel zarult a vertesi
parkol6ban. Koszonetet mondunk a fogatosoknak, a szervezesben es a
programok mcgvalosltasaban minden resztvevonek, aki munkajaval es
mas m6don tamogatta a nap sikeres lebonyolitasatl

Derecsken szemelyesen egyeztettem Berdan Szabolcs polgarmesterrel
az EFOP-3.9.2-I-2017-00033 azonositoszamu "Human
kapacitasfejlesztes a Derecskei mikrotersegben" cimfi projekttel
kapcsolatban. A megbeszelesre a palyazati szerzodes toliik erkezett
modositasa miatt kerult sor. A modositas a korabbi tajekoztatasukkal
szemben (13 M forint helyett) kozel 18 M forint nagysagrendu
visszafizetest tartalmazott Letavertes eseteben. A resztvevo
polgarmesterek egyarant nyilatkoztak arr61, hogy a miniszterium
kozremukodo szervezetenel egysegesen kellett volna fellepni az
erdekeinket kepviselve, es azt is egysegesen kozoltuk, hogy a meg
nem fizetett tamogatasok osszeget minden telepules Derecske Varos
Onkormanyzatatol varja megteriteni.

Az MTV Magyarorszag MA cimii miisora ujabb interjut keszitett,
ezuttal T6th Jozsefne Aniko nenivel a felujitott vizi vagohidrol, A
miisor a lenti link8.49;percebenlathat6.
https://mediaklikk.hu/agenda/video/2022/09/I3/agenda-2022
szeptember-13/

Az iparteriilet novelese erdekeben a bevonhat6 ingatlanok
velemenyezese miatt kertem egyeztetesi lehetoseget a Foldmeresi es
F61diigyi Osztaly osztalyvezetojetol. Az altalunk kigyujtott helyrajzi
szamokat egyenkent vizsgaltak es a minosegi osztaly fuggvenyeben
elmondtak az onkormarryzat lehetosegeit, Allaspontjuk szerint a volt
"vertesi pedag6gns fold" keleti oldalan levo ingatianok igenybevetele
egyszeriibb. A nyugati oldalhoz beruhazasi teruletkent val6 kijeloles
szukseges kormanyhatarozartal.

A Kepviselo-testtilet rendkivtili zart iilesere keriilt sor. Napirend:
1. A vizikoznni szolgaltatas allam altali atvetelenek Iehetosegerol

"Letavertes varos belteriileti utjainak utepftese, utak felujitasa es
csapadekvfz-elvezetes munkalatok kivitelezese" targyu beruhazast
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2022. szeptember 16-18.

2022. szeptember 23.

2022. szeptember 26.

2022. szeptember 27.

(Szel utca, Orgona utca, Bajcsy-Zs. utca, Batthyany utca, Istvan utca
es Bocskai utca) a Vallalkozo a miiszaki atadas-atveteli eljarast a mai
napra kitiizte. A Civis Kft. reszerol Balla Otto miiszaki ellenor volt
jelen, mig onkormanyzatunkat Kiss Erno telepulesszervezesi
irodavezeto kollegammal kepviseltuk, A kozmtiszolgaltatok es a
hatosagok reszerol szemelyes kepviselet nem volt. Szarnukra nyolc
nap all rendelkezesre, hogy jelzesuket megtegyek,

Kokad Kozseg Onkormanyzata megrendezte a IV. Ermelleki
Tormafesztivalt. A rendezveny szakmai konferenciaval indult a
Hajdusagi Torma je1ene es jovoje cfmmel, melyen alpolgarmester ur
kepviselte varosunkat, A pentek este nepzenei koncerttel zarult, A
hetvege tobbi reszen szfnes programokkal vartak az erdeklodoket,
majd vasarnap okumenikus istentisztelet kereteben vettek at a
Bocskai-szablyat a Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat elnoketol,
Pajna Zoltantol.

A Debreceni Zarnat fesztivalon az iden is kepviseltek magukat helyi
termeloink Letavertes szineiben. Az Onkormanyzat negy fahazzal
tamogatta a Leta-Teszta Kft-t., az Ujvarosi Meheszetet, Gyongyos
Kamrajanak Kincseit, a Kozma Mezeskalacsot es a Heit Torma Kft-t.
A szines esemenyt nemileg megzavarta a hetvege rossz idojarasa.
Ennek ellenere a tamogatott vallalkozasok kitartottak. Ezuton is
koszonjuk, hogy ismetelten kepviseltek varosunkat,

A Letavertesi Irinyi Janos Altalanos Iskola .Egyutt lenni jo!" csaladi
napi rendezvenyere keriil sor az Irinyi Szabadidoparkban. Szines
programokkal varjak a gyerekeket es csaladtagjaikat,

A Letavertesi Roman Nemzetisegi Onkormanyzat ulesere kerul sor.
Napirendjei:
1. A 2022. evi koltsegvetes eloiranyzatanak modositasa
2. 2022. evi nepszamlalas
3. Kulonfelek

A Gazdasagi Bizottsag ulesenck napirendjei:
1. Debreceni Vizmii Zrt. megkeresese 2022. evi GFT (GOrdiilo

Fejlesztesi Terv) modosftasara
2. Toth Janos ingatlanvasarlasi kerelme
3. Petofi u.61. szam alatti Tajhaz (1994 hrsz.) felujitasanak

kivitelezesi munkaira palyazat benyujtasa
4. Kossuth kerti Tajhaz (5925 hrsz.) felujitasanak kivitelezesi

munkaira palyazat benyujtasa
5. Kulonfelek

A Muvelodesi, Sport es Civil Kapcsolatok Bizottsaganak rendes
tllesere keriil sor. Eloterjesztesei:
1. Beszamolo a Babmuzeum eddigi kozel feleves

tevekenysegerol, a tovabbi tervekrol, lehetosegekrol
2. Kulonfelek - a Teleptilesi Ertcktarba tortenf felvetelrol

Az Oktatasi Bizottsag soron kovetkezo ulesenek napirendjei:
I.A Letavertesi Gyermeksziget Ovoda - Bolcsode Szervezeti es
Mukodesi Szabalyzatanak modositasarol, Helyi Pedagogiai
Programrol, Hazirendrol
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2. Az iskolak felveteli korzethatar kialakitasanak velemenyezese
3. Killonfelek

3.1. Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkorrnanyzati
Osztondijpalyazathoz valo csatlakozasrol

Egeszsegugyi es Szocialis Bizottsag soron kovetkezo ulesere keriil
sor.
I. Rendkiviili telepulesi tamogatas iranti kerelmek elbiralasa
2. Kulonfelck

2022. szeptember 28. Penzugyi Bizottsagi Illes napirendjei:
I. Koltsegvetesi takarekossagi intezkedesck meghozatala
2. Nyersanyagnorma es teritesi dij emelese
3. Letavertes Varosi Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek
eloiranyzat modositasa
4. Kulonfelek

Lejart hataridejii szamlak 09.22.
Lejart hataridejii szamlak:

Bankszamla egyenlegek:
Onkormanyzat kv-i szamla:
Palyazatok fogadasa
Kommunalis ado
Ipanizesi ado
Gepjarmuado
Mez60rijarulek

Letavertes, 2022. szeptember 23.

o

58460 102
o

2.918.231
28.707.613

56.653
1.649.621
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