
                 Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete

                                      Gazdasági bizottságának

                                                      Elnökétől         

                  BESZÁMOLÓ A BIZOTTSÁG 2015.ÉVI  MUNKÁJÁRÓL

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

felállással végezte munkáját, melynek tagjai a következőek:

-Szabó Tibor- elnök  (képviselő)

-Sós Tibor   - alelnök  (képviselő)

-Nagy Józsefné - bizottsági tag  (képviselő)

-Vályiné Pápai Viola - bizottsági tag  (képviselő)

-Kárándi István – külsős tag

-Máté József – külsős tag

-Horváth Zoltán – külsős tag

A Bizottság mindig megalapozva, kivétel nélkül az Önkormányzat vagyonát,

annak gyarapítását tartva szem előtt hozta meg határozati javaslatait, 

melyet a Képviselő Testület minden alkalommal elfogadással nyugtázott. A

Testület megadta azt a jogot a Bizottságnak, hogy 400 000 Ft értékhatáron 

alul - önkormányzati ingatlanok eladását nem érintve - érkező kérelmeket 

elbírálhassa.

Több üzleti tevékenység beindításához a vállalkozások önkormányzati 

tulajdonú helységeket vettek bérletbe. 



A mezőgazdasági startmunka keretén belül, kihasználva annak minden 

lehetőségét az önkormányzat földjein növénytermesztés folyt, melyek a 

következők voltak:

-Petrezselyem 120 kg
-Fejes káposzta 560 kg
-Burgonya   14 q
-Karalábé     2 q
-Sárgarépa     2 q
-Vöröskáposzta     1,10 q
-Uborka  230 kg
-Vöröshagyma    2,5 q
-Zöldbab    1,5 q
-Zöldborsó    90 kg
-Retek            1530 db
-Zeller      3 q

Már ez a mennyiség is nagy segítség volt az élelmezésben, hisz a napközi konyhán 
minden feldolgozásra került, csökkentve ezzel a nyersanyag norma kiadását.

A nagyobb földterületek is szép haszonnal termeltek, melyeken torma, kukorica és 
napraforgó termesztés folyt:
Torma 1397 kg 419.443.-
Kukorica 1682,62 q           7.655.921.-
Kukorica ocsú   
Napraforgó   397,05 q            4.764.600.-

Önkormányzatunk ebben az évben is az anyagi és személyi lehetőségeihez mérten 
igyekezett a fontossági sorrendet és az igényeket is szem előtt tartva megvalósítani 
egyre több feladatot:

-Térburkolat ÉVISZ előtt
-Óvoda Homlokzat javítás
-Irinyi u. 8. kerítés javítás
-Új u.-i árok burk. 2 helyen
-Árok elem ~ 150 db és 100 (kicsi)
-Urnafal + térburkolata
-Árpád tér 7. sz. alatti (Szalai) iskola esővíz elvezető ~ 30 fm
-Kátyúzás startmunkából 75 t
-Kátyúzás saját 80 t
-Irinyi u-i parkoló szegélykövezés
-Fásítás 30 db



-Berkes tér kőburkolat útkészítés
-Berkes tér járda építés 100 fm
-Debreceni u. járda építés 60 fm
-Kerékpártároló 6 db
-Virágláda 15 db
-Ajtólapok Arany J. Ált Isk 6 db
-Utcabútorok készítése 10 db pad

A felsorolások itt most tényszerűek, de valójában a befektetett munka és annak 
eredménye szinesíti az egészet és teszi hasznossá, láthatóvá településünk számára.
Ehhez a Gazdasági Bizottság 51 határozatban járult hozzá, melyek  alább olvashatóak:

Létavértes Városi Önkormányzat

Gazdasági Bizottság

2015. évi határozatok nyilvántartása

2015. JANUÁR 26.: 

A 19  1/2015.(I.26.) GB. számú határozat Sutáné Papp Ilidkó Gyros Büfé bérlése

A 19  2/2015.(I.26.) GB. számú határozat Létavértes Sziget utcai telek értékesítése

A 19  3/2015.(I.26.) GB. számú határozat Létavértes,  Árpád  tér  19.sz.  alatti  ingatlan
(Óvoda) bérbeadása

D4   4/2015.(I.26.) GB. számú határozat 2015.  évi  településüzemeltetési  és  fejlesztési
költségtervezet megtárgyalása



A 19  5/2015.(I.26.) GB. számú határozat Állati hulla elszállítása-dögtér tereprendezése

A 19  6/2015.(I.26.) GB. számú határozat Zártkerti  ingatlan  mezőgazdasági  munkához
bérbeadás kérelmezése 

  2015. FEBRUÁR 03.: 

D 7    7/2015. (II.03.) GB. számú határozat       2711/2 hrsz-ú régi sportpálya 
ingatlan haszonbérbe adása licitálással

  2015. FEBRUÁR 11.: 

A 19     8/2015. (II.11.) GB. számú határozat    2015. évi költségvetés elfogadásáról

  2015.  FEBRUÁR 24: 

A 19  9/2015.(II.24.)   GB  . számú határozat ÖZV. Szabó Kálmánné kártérítési kérelme

A 19  10/2015.(II.24.)   GB  . számú határozat Ajtai Sándor (Létavértes, Berkes tér) kérelmének
megtárgyalása

A 19  11/2015.(II.24.)   GB  . számú határozat A  tervezett  fakivágásra  adott  árajánlatok
vizsgálata

A 19  12/2015.(II.24.)   GB  . számú határozat Nyárfás utcai 172 hrsz. ingatlan megvételének 

2015.  MÁRCIUS 04:

A 19  13/2015.(III.04.)   GB  . számú határozat Létavértes közterületeinek fásítása 

2015.  MÁRCIUS 30:

A 19 14/2015.(III.30.)   GB  . számú határozat Barna Péter vásárlási kérelme

A 19 15/2015.(III.30.)   GB  . számú határozat Szőlő terület felajánlása



A 19 16/2015.(III.30.)   GB  . számú határozat Kovács  Tibor  rendezési  terv  módosítási

kérelme

A 19 17/2015.( III.30.)   GB   számú határozat Bérleti díj rendelet felülvizsgálata

A 19 18/2015.( III.30.)   GB  . számú határozat Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

A 19 19/2015.( III.30.)   GB  . számú határozat Árpád  téri  buszmegállóban  található  büfé

bérbeadása

2015.  ÁPRILIS 27:

A 19 20/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Létavértes  Városi  Önkormányzat

Fenntarthatósági Terve

A 19 21/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Létavértes  Városi  Önkormányzat  Gazdasági

Programja

A 19 22/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Köztemető  működtetésével  kapcsolatban

rendelet felülvizsgálata, üzemeltetési szabályzat

elfogadása

A 19 23/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok

ellátása

A 19 24/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Derecske-Létavértes  Kistérség  Többcélú

Kistérségi Társulás tulajdonában lévő gépkocsik

megvásárlása

A 19 25/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Létavértes buszmegálló büféjére adott bérleti díj

mérséklési kérelme

A 19 26/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Létavértes  Arany  János  Általános  Iskola

büféjének üzemeltetése

A 19 27/2015.(IV.27.)   GB   számú határozat Az  „Értől  az  óceánig”  projektmunkáinak

kifizetése a vis major terhére



2015.  MÁJUS 21.:

A 19 28/2015.(V.21.)   GB   számú határozat Létavértes  Napközi  Konyha  felújításának

pályázaton való részvétele

A 19 29/2015.(V.21.)   GB   számú határozat Létavértes önkormányzati kötelező feladatokat

ellátó  egészségügyi  intézmény  felújítása,  új

helyen  történő  kialakítása  –  Gyermekorvosi

rendelő, Védőnői Szolgálat, Fogászat

A 19 30/2015.(V.21.)   GB   számú határozat A DAHUT határozatában foglaltak szerint a helyi

gazdáktól kérjen árajánlatot 10 Ft/m2 egységár

figyelembevételével

2015.  JÚNIUS 29.:

A 19 31/2015.(VI.29.)   GB   számú határozat Önkormányzati  tulajdonú  cég  alapítása

hulladékgazdálkodási  feladatok  ellátásával

összefüggésben

A 19 32/2015.(VI.29.)   GB   számú határozat A  településrendszerrel  összefüggő  partnerségi

egyeztetés szabályainak elfogadása

C2  33/2015.(VI.29.)   GB   számú határozat Beszámoló  a  Mezőőrök  2014.  évben  végzett

munkájáról

2015. AUGUSZTUS 3.:

A 19 34/2015.(VIII.03.)   GB   számú határozat „Középületek  kiemelt  jelentőségű

épületenergetikai  fejlesztése”  című pályázaton

való részvétel figyelembevételével

2015.  AUGUSZTUS 17.:

A 19 35/2015.(VIII.17.)   GB   számú határozat 2009.évi  építési  szabályzat  módosításának

elfogadása



A 19 36/2015.(VIII.17.)   GB   számú határozat 2009.  évi  Településrendezési  eszközök

módosításának elfogadása

A19  37/2015.(VIII.17.)   GB   számú határozat 2015.I. sz. rendezési terv módosítás – környezeti

hatásvizsgálat

A 19 38/2015.(VIII.17.)   GB   számú határozat Nyíradony  Dél-Nyírségi  Erdőspuszták  LEADER

Egyesületbe  való  belépés,  ill.tagsági  viszony

fenntartása

2015.  SZEPTEMBER 28.:

A 19 38/2015.(IX.28.)   GB   számú határozat a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási

szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

A 19 39/2015.(IX.28.)   GB   számú határozat Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

A19  40/2015.(IX.28.)   GB   számú határozat Franklin Holding Kft. ingatlan vételi szándéka

A 19 41/2015.(IX.28.)   GB   számú határozat Franklin Divat Kft. eladásra kínált ingatlan

2015.  OKTÓBER 26.:

A 19 42/2015.(X.26.)   GB   számú határozat Szél utca-Katona utca-Kassai utcák által határolt

tömböt  érintő  módosításhoz  kapcsolódó

környezeti vizsgálat szükségességéről

A 19 43/2015.(X.26.)   GB   számú határozat 0953/3,0953/16-17.hrsz-ú  területeket  érintő

módosításhoz  kapcsolódó  környezeti  vizsgálat

szükségességéről

A19  44/2015.(X.26.)   GB   számú határozat 0953/3,0953/16-17.hrsz-ú  területeket  érintő

módosításhoz kapcsolódó egyszerűsített eljárás-

véleményezési szakasz lezárásáról



A 19 45/2015.(X.26.)   GB   számú határozat Szél utca-Katona utca-Kassai utcák által határolt

tömböt  érintő  módosításhoz  kapcsolódó

egyszerűsített  eljárás-véleményezési  szakasz

lezárásáról

A 19 46/2015.(X.26.)   GB   számú határozat Térfigyelő kamerák helyének meghatározása

A 19 47/2015.(X.26.)   GB   számú határozat Toyota Avensis önkormányzati gépjármű cseréje

A 19 48/2015.(X.26.)   GB   számú határozat Beszámoló Létavértes környezeti állapotáról, a

környezetvédelem helyzetéről 

2015.  NOVEMBER 23.:

A/19 49/2015. (XI.23.) GB számú határozat        A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó 

és Hasznosító Társulás Társulási 

Megállapodás elfogadása

A/19 50/2015. (XI.23.) GB számú határozat Szabófa-Tüzép Kft. kérelem a 

Létavértes 1167 hrsz-ú önkormányzati 

tulajdonú ingatlan megvásárlására

Összegzésképp 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, köszönet érte!

Megköszönöm a Bizottság minden tagjának az egész éven át tartó aktív részvételt, 
Dr.Tóth László alpolgármester  úrnak  a rendszeres támogatói segítséget. Köszönet 
Kiss Ernő Településszervezési iroda vezetőjének a szakmai közreműködésért, továbbá
Erdei Gabriellának a jegyzőkönyvek elkészítéséért.



Ennyiben kívántam összegezni 2015. év történéseit.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására!

Létavértes 2015-12-16.

                                          

                                                                                   Szabó Tibor

                                                                                         elnök

                                                                             Gazdasági Bizottság


