
1 

 

 
 

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

Elnökétől 
 
 

BESZÁMOLÓ A BIZOTTSÁG 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

A 2014-ben 7 fővel megalakult Gazdasági Bizottság ez évben is változatlan felállással 

végezte munkáját, melynek tagjai: 

 

- Szabó Tibor – elnök 

- Sós Tibor - alelnök 

- Nagy Józsefné- bizottsági tag (képviselő) 

- Vályiné Pápai Viola – bizottsági tag (képviselő) 

- Kárándi István – külső bizottsági tag 

- Máté József – külső bizottsági tag 

- Horváth Zoltán – külső bizottsági tag  

 

A Bizottság mindig magalapozva, kivétel nélkül az Önkormányzat vagyonát, annak 

gyarapodását szem előtt tartva hozta meg döntéseit, tett határozati javaslatokat a képviselő 

Testület felé. A Testület a Bizottság javaslatai alapján hozta meg határozatait. 

 
 
 
 
A következő határozatok tényszerűek, de valójában a befektetett munka és annak 
eredményei teszik hasznossá az egészet, láthatóvá településünk számára. Ehhez a 
Gazdasági Bizottság 15 határozattal járult hozzá, melyek alább olvashatóak: 
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Létavértes Városi Önkormányzat 

Gazdasági Bizottság 
 

2019. évi határozatok nyilvántartása 
 
2019. JANUÁR 28. 

 
A 19 1/2019.(I.28.) G.B. számú határozat  0375/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadása 

 
A 19  2/2019.(I.28.) G.B. számú határozat  Létavértes Város 2018. évi 

1. sz. módosítás E.ON 
Energiatermelő Kft. fejlesztéséhez, 
napelempark területének kijelöléséhez 
kapcsolódó (0369 hrsz.) 
településrendezési eszközmódo-
sításhoz kapcsolódó vizsgálat 
szükségességének megállapítása 

 

A 19  3/2019.(I.28.) G.B. számú határozat  Létavértes Város 2018. évi 1. sz.  
módosítás E.ON Energiatermelő Kft. 
fejlesztéséhez, napelempark 
területének kijelöléséhez kapcsolódó 
(0369 hrsz.) településrendezési 
eszközhöz kapcsolódó tárgyalásos 
eljárás-partnerségi véleményeztetés 
lezárása 

 
 
2019. FEBRUÁR 12. 
         
D 4  4/2019.(II.12.) G.B. számú határozat  2019. évi költségvetés elfogadása 
 
 
2019. MÁRCIUS 25. 
 
A 19 5/2018.(III.25.) G.B. számú határozat  Árva Imre földbérlet  

meghosszabbítási kérelme  
      

A 19  6/2018.(III.25.) G.B. számú határozat  Kovács János 4281 Létavértes, 
Teleki u. 20/a szám alatti lakos a 
Létavértes, Árpád tér 8. szám 1845/1 
hrsz. alatt megépített vendéglátó ipari 
épületének jogi rendezése 

A 19  7/2019.(III.25.) G.B. számú határozat  Petőfi u. 61. szám alatti tájház  
önkormányzati tulajdona vételének 
kezdeményezése  

        
A 19  8/2019.(III.25.) G.B. számú határozat  Létavértes Város Helyi Építési  
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Szabályzatáról szóló 9/2007.(V.29.) 
Ör. számú rendelet módosításához 
(eljárás típusa: főépítészi eljárás) 
      

 
A 19  9/2019.(III.25.) G.B. számú határozat  Létavértes Sziget utcai telek  

értékesítése    
     

 
 
2019. MÁJUS 16. 
 
A 19  10/2019.(V.16.) G.B. számú határozat  Belterületi utak felújítására 

benyújtandó pályázathoz célterület 
kijelölése 

 
 
A 19  11/2019.(V.16.) G.B. számú határozat  Kovács János ingatlan használati díj 

 

2019. JÚNIUS 24. 
 
C 2  12/2019.(VI.24.) G.B. számú határozat Beszámoló a Mezőőrök 2018.  
       évben  végzett munkájáról  
 
A 19  13/2019.(VI.24.) G.B. számú határozat Buszmegálló bérleti jogviszony  

megszűnése   
 

2019. AUGUSZTUS 26. 
 
A 19  14/2019.(VIII.26.) G.B. számú határozat HORUS 2000 Bt (Dr. Martis Gábor) 

beadványa védőnői ellátást biztosító 
helyiség felújítására vonatkozóan 

  
A 19  15/2019.(VIII.26.) G.B. számú határozat Egyezség a TRV Zrt. és az  

önkormányzat közötti peres eljárás 
lezárására 

 
 
 
 
 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
pályázataink megvalósításának alakulásáról 

 

Pályázati cél 

Várható 
összes 

bekerülési 
költség 

Támogatási 
összeg 

Pályázato
n felüli 
önrész 

Megvalósítás 
elmaradása esetén 

az 
önkormányzatot 

2019. április 16 
óta történt 

fejlemények. 

Befejezési 
határidő 
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terhelő költségek 

Létavértes Város 
közintézményeine

k 
fűtéskorszerűsítése 

geotermális 
energia 

felhasználásával a 
TOP-3.2.2-15HB1 

számú pályázati 
forrásból 

615.638.526
- 

615.638.526- 0- 

Előzetes 
tanulmányok, 

tervek 
19.890.000 Ft+ÁFA 
(kifizetésre került) 

Közbeszerzés 
4.488.000+ÁFA 
Műszaki ellenőr 
4.255.000+ÁFA 

Nyilvánosság 
1.440.945,-Ft+ÁFA 
Projectmenedzsmen

t 
12.000.000Ft+ÁFA 
(ebből kifizetésre 

került bruttó 
1.432.500 Ft ) 

Ingatlanvásárlás: 
Vilmánné: 
500.000Ft 

Balogh Imréné: 
2.462.800,-Ft 

(kifizetésre került) 
MOL kút vásárlás 

bruttó .2.500.000 Ft 
(kifizetésre került) 

Összesen: 
58.896.710,-Ft 

A 
többletforrásigén
y érvényesítése 
érdekében 
benyújtott 
kérelmünket 
(42.638.526-Ft) 
elfogadták így a 
kiírt 
közbeszerzésünk 
a kivitelezésre 
érvényes és 
finanszírozhatóvá 
vált a projekt. A 
közbeszerzés 
hamarosan 
lezárásra kerül és 
aláírásra kerülhet 
a kivitelezési 
szerződés. 
Ez után végre 
elkezdődhet a 
kivitelezés is. 
 

2019.09.30 
Ami a 

kivitelezési 
szerződés 

aláírásakor 
módosításr

a fog 
kerülni. 

Felhívás ipari 
parkok, 

iparterületek 
fejlesztésére 

TOP.1.1.1-15 

259.969.000
- 

258.445.000.
- 

1.524.000- 

Tanulmányok és 
tervek 

3.600.000 Ft+ÁFA 
(kifizetésre került) 

Környezeti 
tanulmány 

1.500.000 Ft+ÁFA 
(kivizetésre került) 

Tanulmány terv 
(most készülő) 

bruttó 1.524.000 Ft 
Közműtervek 

4.500.000 Ft+ÁFA 
ÖSSZESEN 

14.097.000 Ft 
Kivitelezés 

közbeszereztetését 
követően a kiviteli 
többletköltségek 

jelentkeznek! 
 

Ismételt 
egyeztetésekre 
került sor a 
Hortobágyi 
Nemzeti Parkkal és 
a tanulmányt 
készítő Enviró-
Expert Kft-vel, 
annak érdekében, 
hogy az eredeti 
project 
indikátorként 
vállalt 24 ha 75 %-
a (18 ha)– mely a 
Minisztériumi 
egyeztetés során 
meghatározásra 
került – 
teljesülhessen, 
mert ebben az 
esetben nem kerül 
sor forrás 
elvonásra. 
A találkozók 
alkalmával  
egyezség született 
arról, hogy 5,3 ha 
terület kikerül a 
korlátozás alól. Az 
engedélyt az 
Önkormányzat 
megkapta az 
Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció 
elfogadásra került. 
A vízjogi létesítési 
engedély jelenleg 
hiánypótlás alatt 
van mivel a 
Természetvédelmi 
szakhatóság nem 

2020.09.28 
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járult hozzá. 
A vízjogi létesítési 
engedély kiadását 
követően kerülhet 
sor a közbeszerzési 
eljárás kiírására, 
melyre 
legkorábban július 
hónapban kerülhet 
sor.  A 
közbeszerzési 
eljárás lefolytatása 
további két 
hónapot vesz 
igénybe, Így a 
többletforrás igény 
nagyságrendjének 
meghatározása is 
csak ekkorra 
várható. 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú 

Külterületi helyi 
közutak fejlesztése 

(Aranykalász 
gépcsoport- 

Sertéstelep közötti 
út kiépítés a 

dűlőn) 

132.764.800
- 

100.000.000.
- 

32.764.800
- 

Tervezési díj: 
920.000 Ft+ÁFA 

Összesen 
1.168.400,-Ft 

Figyelembe véve 
a határidőket a 
pályázat 
teljesítése 
kétséges. 
 

2019.12.31 

Az önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 
támogatása 

Hivatal épület 
felújítás(csatorna 

készítés, 
szigetelés, 

tanácsterem 
felújítás, 

napelemes 
rendszer kiépítés, 

kazáncsere) 

31.581.947- 30.000.000- 1.581.947- ---- 

A pályáztatás 
után az 
ENZYKER Kft. 
nyerte el a 
munkát, akik a 
kivitelezést 
elkezdték. 
 
 

2019.12.31 

VP6-19.2.1.-23-7-
17 kódszámú 

Közösségi terek és 
kapcsolódó 

szolgáltatások (Új 
játszótér építés a 

régi helyére) 
 

15.749.289- 14.958.975- 787.314- 0- 

A pályázat nyert. 
A kivitelező 
kiválasztásra 
került, a 
szerződés 
aláírása 
folyamatban van. 
A bontás után 
kezdődhet a 
kivitelezés. 

2019.12.31 

VP6-19.2.1.-23-2-
17 kódszámú 

Szakmai 
programok 

megvalósítása és 
térségi 

rendezvények 

2.528.824- 2.000.000- 528.824- 2.324.100- 

A pályázat 
elbírálása még 
nem történt meg, 
viszont a 
Városnapon a 
Fenyő Miklós 
koncertre 

Még nem 
került 

elbírálásra. 
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(Városnap Fenyő 
koncert) 

 

elköltöttünk 
2.324.100- Ft-ot 
amely a pályázat 
nyertessége 
esetén 
elszámolhatóvá 
válik. 

Az önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 
fejlesztések 

támogatása Sziget 
u. útfelújítás 

17.647.059- 15.000.000- 0- 0- 

A pályázat 
benyújtásra 
került hamarosan 
várható 
eredmény a 
pályázat felől. 

Még nem 
került 

elbírálásra. 

Zártkerti Program 
(ZP-1-2019) 

10.000.000- 0. 0- 0- 

A pályázat 
benyújtásra 
került a 
hiánypótlás 
teljesítése 
folyamatban van. 

Még nem 
került 

elbírálásra. 

 

 

 

Megköszönöm a Bizottság minden tagjának az egész éven át tartó aktív részvételt, dr. Tóth 

László alpolgármester úrnak a rendszeres támogatói segítséget. 

Ezúton köszönöm meg Kiss Ernő településszervezési iroda vezetőjének a szakmai 

közreműködést, valamint Veres Juliannának a jegyzőkönyvek elkészítését. 

 

Ennyiben kívántam összegezni a 2019. év történéseit. 

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására! 

 

Létavértes, 2019.09.19. 

 

 

 

 

        Szabó Tibor s.k. 

                     Elnök 

               Gazdasági Bizottság 


