
 

 
 

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

Elnökétől 
 
 

BESZÁMOLÓ A BIZOTTSÁG 2017. 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 mag határozatait. 
 
 
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak (Közmunka) által végzett gazdasági 

tevékenységek  
 
100-as Istálló út süsnyőzés 
Cserekert út süsnyőzés 
Térkő     30 m2 
Szegélykő    50 fm 
Kis folyóka elem öntés  100 fm 
Kátyúzás  

- külterület   33 x 6 tonna = 198 tonna 

- belterület   8 x 6 tonna = 48 tonna 

 

Lelátó  



Térburkolat, hátsó fal falazás, vakolás, feljáró lépcsők öntése, tereprendezés, futópálya 
salakolása, hátfal festés, székek mosása, rögzítése Sp. szőlősgazda épület tűzfal javítás, 
labdafogó háló javítás-csere, hátsó kerítés helyreállítás 

 

 

Konyha 

Belső felújítás, kőműves javítások, burkolat javítások, vizes berendezések felújítása-cseréje, 
festés előkészítés, hűtőkamrák alatti térburkolat 

volt fogorvosi rendelő – gépészeti bontás 

 

Játszótér felújítása � csúszda előkészítés. csúszda torony felújítás, festés 

Óvodai játék bevizsgáláshoz játékok bontása, felújítása 

Iskola uszoda homlokzati nyílászárók takarítása 

Gamesz épület kialakítása irattárnak, kőműves, gépészeti bontások, befalazások - folyamatban 

 

Árpád tér 26. 

- 2 db emeleti lakás felújítás, nyílászáró csere után káva javítás, festés előkészítés, 
burkolás 

Ficfás gát út kátyúzása, Víztorony utca kátyúzása zúzottkővel 
Kossuth u. 19. Óvoda belső vakolat javítás 
Pince tereprendezés, Filagória építés 
Település rendjének fenntartása 
Garázskapuk cseréje 
 
 
 
A mezőgazdasági startmunka keretén belül, kihasználva annak minden 
lehetőségét, az Önkormányzat földjein növénytermesztés folyt, melyek 
eredményei a következőek voltak: 
 
2017. évi mezőgazdasági termények: 
 

- hónapos retek:    3.080 db 

- fejtett zöldborsó:    163 kg 



- tisztított zöldbab:    250 kg 

- sütőtök:     130 kg 

- főzőtök:     220 kg 

- vöröshagyma:     850 kg 

- sárgarépa:    210 kg 

- petrezselyem:    125 kg 

- fejes káposzta (lila és fehér): 230 kg 

 

Önkormányzati földek műveltetése Léta-50 Kft. 

 

- kukorica     1082,4 q 

- napraforgó    713,28 q 

 
 
A következő határozatok tényszerűek, de valójában a befektetett munka és annak 
eredményei teszik hasznossá az egészet, láthatóvá településünk számára. Ehhez a 
Gazdasági Bizottság 26 határozattal járult hozzá, melyek alább olvashatóak: 

 
 

 
 

Létavértes Városi Önkormányzat 
Gazdasági Bizottság 

 
2017. évi határozatok nyilvántartása 

 
 
2017. JANUÁR 30. 

 
 A 19  1/2017.(I.30.) G.B. számú határozat  Szabó Kálmánné ingatlanának vételi  

       szándéka 
 



A 19  2/2017.(I.30.) G.B. számú határozat  A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi 
       helyi közutak fejlesztése, pályázaton való 
       részvétel 
 
A 19  3/2017.(I.30.) G.B. számú határozat  Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása
        
 
A 19  4/2017.(I.30.) G.B. számú határozat  Létavértes, Árpád tér-Rózsa utca sarkán lévő 
       Művelődési ház beruházás kiemelt fejlesztési 
       területté való nyilvánítása 
 
2017. FEBRUÁR 09. 
         
D 4  5/2017.(II.09.) G.B. számú határozat   2017. évi költségvetésről szóló határozat 
 
 
2017. MÁRCIUS 27. 
 

 A 19  6/2017.(III.27.) G.B. számú határozat  Települési főépítész kiválasztása arculati 
       kézikönyv készítéséhez 

 
A 19  7/2017.(III.27.) G.B. számú határozat  Létavértes településfejlesztési,   

településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés  
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
 

 
A 19  8/2017.(III.27.) G.B. számú határozat  Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása
       Árva Imréné Létavértes Debreceni u. 4. szám 
       alatti lakos földbérlet meghosszabbításának 
       kérelme Létavértes 0167 hrsz. 
 
 
A 19  9/2017.(III.27.) G.B. számú határozat  Huszti Sándor és Huszti Sándorné Kónya 
       Irma Létavértes Baross u. 13. szám alatti 
       lakosok földbérlet meghosszabbításának 
       kérelme Létavértes 0375/11 hrsz. 
 
 
A 19  10/2017.(III.27.) G.B. számú határozat Kimért közterületi utak használaton kívüli 
       részének hasznosítása 
 
 
2017. ÁPRILIS 27. 
 
A 19  11/2017.(IV.27.) G.B. számú határozat Létavértes 0860/4 hrsz.-ú ingatlan 
       342/7599-ed részének megvásárlása 
       (Temető előtti belvízelvezető árok 
       területe) 

 
A 19  12/2017.(IV.27.) G.B. számú határozat Létavértesi 2214 hrsz.-ú, a valóságban 
       Létavértes, Halom u. 24. sz. alatti 



       belterületi ingatlan 2/10 tulajdoni 
       hányadának megvásárlása 
 
A 19  13/2017.(IV.27.) G.B. számú határozat Létavértesi 2215 hrsz.-ú, a valóságban 
       Létavértes, Halom u. 24. sz. alatti 
       belterületi ingatlan 2/10 tulajdoni 
       hányadának megvásárlása 
 
A 19  14/2017.(IV.27.) G.B. számú határozat Kovács Miklós 4281 Létavértes, Petőfi 

       u. 40. sz. alatti lakos külterületi  
       ingatlan vásárlási kérelme  

 
 
2017. MÁJUS 30. 
 
A 19  15/2017.(V.30.) G.B. számú határozat  Arculati kézikönyv tervezőjének  
       kiválasztása 
 
A 19  16/2017.(V.30.) G.B. számú határozat  Caminus Zrt. – világítás technikai 
       eszközök bérbevételére megkötött 
       szerződés lezárása („Szemünk Fénye” 
       program) 
 
 
 
2017. JÚNIUS 26. 
 
C 2  17/2017.(V.30.) G.B. számú határozat  Beszámoló a Mezőőrök 2016. évben 
       végzett munkájáról  
 
2017. SZEPTEMBER 04. 
 
A 19  18/2017.(IX.04.) G.B. számú határozat  Ideiglenes begyűjtési tevékenység 
        ellátásáról szóló megállapodás 
        jóváhagyása 
 
A 19  19/2017.(IX.04.) G.B. számú határozat  Közterület felügyelet Társulás 
        keretében történő létrehozása 
 
 
2017. SZEPTEMBER 25. 
 
A 19  20/2017.(IX.25.) G.B. számú határozat  Nem közművel összegyűjtött 
        háztartási szennyvíz begyűjtéséről 
        és ártalommentes elhelyezésére 
        közszolgáltató kiválasztására 
        pályázat kiírása 
 
A 19  21/2017.(IX.25.) G.B. számú határozat  Létavértes Város településfejlesz- 



        tési, településrendezési és telepü- 
        lésképi feladataival összefüggő 
        partnerségi egyeztetés szabályairól 
        szóló önkormányzati rendelet 
        elfogadása 
 
K 5  22/2017.(IX.25.) G.B. számú határozat  Létavértes SC’97 Sportegyesület 
        kérelme 
 
 
2017. OKTÓBER 19. 
 
A 19  23/2017.(X.19.) G.B. számú határozat  Sziget területén lévő ingatlanok 
        felajánlása 
 
C 2  24/2017.(X.19.) G.B. számú határozat  Beszámoló - Létavértes kör- 
        nyezeti állapotáról, a kör- 
        nyezetvédelem helyzetéről 

 
 
 
 
 
 
 
2017. NOVEMBER 27. 
 
A 19  25/2017.(XI.27.) G.B. számú határozat  Pósa Zoltán cserépkályha vételi  
        ajánlata 
 
 
A 19  26/2017.(XI.27.) G.B. számú határozat  Debreceni Agglomeráció  
        Hulladékgazdálkodási Társulás 
        módosításokkal egységes  
        szerkezetbe foglalt társulási  
        megállapodásának elfogadása 
 
 
 
 
 
 
Összegzésképpen elmondható, hogy a felsorolt munkálatok, a saját erőből saját részre megtermelt és 
felhasznált javak mind jó döntések voltak. A Pénzügyi Bizottsággal szoros együttműködést 
gyakorolva, sikeres és eredményes gazdálkodást tanúsít ez az év. 
 
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 2017. év történéseit. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Létavértes, 2017.12.13. 
 
 
 
 
 
 
        Szabó Tibor s.k. 
                     Elnök 
               Gazdasági Bizottság 


