
Létav értes Vá rosi On ko rm á ny zat Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának

Elnökétől

BESZÁMoLo .a, ntzorrsÁG 20 1 6. Éw ptutllruí*ÍnÓt

A 2014-ben 7 fővel megalakult Gazdasági Bizottság ez évben is váitozatlan felállással végeúe
munkáj át, melynek tagj ai:

Szabó Tibor - elnök
Sós Tibor - a|elnök
Nagy Józsefné- bizottsági tag (képviselő)
Vályiné Pápai Viola - bizottsági tag ( képviselő)
Karándi István - külső bizottsági tag
Máté József _ külső bizottsági tag
Horváth Zoltán - kiilső bizottsági tag

A Bizottság mindig magalapozva, kivétel nélkül az Önkormányzat vagyonát, annak gyarapodását
szem előtt tarfua hozta meg döntéseit, tett határozati javaslatokat a képviselő Testtilet felé. A Testület
a B i zotts ág j av as l atai alapj án ho zta mag határ o zatait.

A mezőgazdasági startmunka keretén belül, kihasználva annak minden lehetőségét' az Örlkormányzat
földjein növénytermesáés fol1t, melyek eredményei a következőek voltak:

N{ezíígazdasági startm unka mintaprogram
24 fő

1.) Kossuth kert

2.) Nyárfás u.

3.) Béke u.

4844 m2

) 20 q torma + 102

1800 m2

1200 m2 -+ borsó (fejtett)

-+ bab

-+ uborka

1800 m2 -+ káposÍa (gyalult)

+ karalábé

-+ sütőtök

+ fiözőtök {

-+ vöröskáposzta

db gyümölcsfa
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4.) Mentőállomás
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5.) Varrodás óvoda 1500 m2 + sargarépa 195 kg
-+ petrezselyem 100 kg
+ cékla 100 kg
+ hónapos retek i600 db

6.) Szaiay iskola gyakorlókert 1100 m2 + újhagyma 7000 db

-+ főzóhagyma 504 kg

7.) Román határ 2,5 ha

) -> burgonya 270 q

Mosonta-kert 0,8 ha

A startmunka proglam keretében megtermelt zöldségfélék nagyban hozzájárultak a napközi konyha
élelrnezésé]iez, csökkentve a nyersanyag normatív kiadásait.

A Léta 50 Kft által mrívelt szántóföldjeinken búza- és kukorica termelés folfi:
- búzatermés 4060 q 2.524.000.-Ft
_ kukoricatermés 2041,8 q 7.383.000.- Ft

onkormdnyzatunk dltat elnyert Startmunka púlydzatuin beliil a kijvetkező
t er iil et eke n a fel s o r o l ás b an s zer ep lő m un kdl ato k at v ég ezt ük :

HELYI SAJÁTO s SÁcÚ ÉnrÉKTEREMTo sranrmmvxa MINTAPRoGRAM
g<ISTÉRsÉ c Ár-rar nÁrvÁzorr;
15 FŐ

- Yizi vágóhíd kerítésének készítése
- Yizi vágóhíd bejáratának burkolása
- EgészségháLZtérkőkialakítása
- Egészségházutcafrontkapukészítése
- Sportcentrumlelátóföldmunkálatai
- Yiráglartók, köZtéri lócák készítése, kihelyezése
- Konyha térbeton készítése
- Egészsé gház vasszerkezetimunkálatok
- Sportcentrum ttízfal készítése

BELVIZ STARTMIINKA MINTAPRO GRAM
6ISTÉRSÉc Ár,r.lr, rÁrvÁzorr1
15 FO

- Irinyi óvoda esőelvezető csatorna építése
- Szegélybeton öntése, köztemető térkő rakása
- Arpád tér 7' Isko1a külső jarda vízelvezetés burkolat készítése
- Keleti utca, Nagyváradi utca, belvízárok kialakítása
- Vasútállomástól_ Atany János utca sarkáig járda készítése
- Nagyváradi utca járda készítése

hA



HoSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZF'OGLALKOZTATÁS
14+20Fi

- Irinyi u. 8. előtt térkő rakása
- KöIcsey u. járda készítése
- Kerékprártartó festése és készítése
- Közterületi fak tiltetése

TELEPtLÉs ón, ÖlrromnÁnrvzATl ÚToR MINTAPRoGRAM
5FO

- Kerékpárút tükrözése, kővel feltoltése
- Kerékpárút melletti rész frínyírása, árkok takarítása, karbantar1ása

WEZC,G 
^ZDASÁGI 

FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA, STARTMUNKA MINTAPRoGRAM
15 FŐ

- Havrilla fahíd felújítása
- Utak mentén stisnyőzés, kaszálás
- Diilő utak beegyengetése, ká$lzás

BELTERÜLETI KÖZUTAK KARBANTARTÁsA sTARTMIINKA MINTAPRoGRAM
15 rO

- Aszfaltozás önkonnányzati utak kátpzása
- Százas istálló, száritő szakaszán aszfaltozás
- Kátyűzás kővel (Kinizsi, Tulipán' Szélső, Vörösmarty, Lehel, Aradi,Irinyi u. összekötő

szakasz)
- Önkormányzatiutakkarbantartása

A következő határozatok tényszerűek, de valőjában a befektetett munka és annak eredményei
teszik hasznossá az' egészet,láthatővá településtink számára. Ehhez a Gazdaságí Bizofiság 52
Itatár o zatb an j árul t ho zzá, me lyek al áb b o lvasható ak :

Létavértes Városi Önkorm ányzat
Gazdasáei Bizottság

2016. évi határozatok nyilvántartása

A 19 1/2015.(t 25.) GB. számű hatrírozat

A 19 22015.(I.26.) GB.sním

Víziközrrű va$lon iizemeltetése

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátása



A 19 3/2015'fI.26.) GB. számú hat"ározat

Da a/2015.ű.26.) GB.s'ámú

2816:!4BRU-ÁR..!!.

SnOlS.@J!.) Cn. szlemri nm

28t6. }1Í,'LRCIUS 24.

7 /20 t 6. (III.2 4.| G azdasáei Bizottsáe határ ozata

20Iő. ÁPRILI| 25.

a375l11 hnz-ú ingatlan bérbeadása

Szabó Sándorné örököseinek
telekrendezési ürye

201 6.évi költségvetés elfogadásráról

Szilágyi Róbert bérleti díj mérséklése
iránt benyújtott kérelme

207 6' évi kozbeszerzési terv
elfogadása

Szima Jrínos Létavértes, Kossuth u.
80. sz. alatti lakos kérelme

S zernyv ízhálózat bővítése, új
szennyvíáelep építése

Tiszamenti Regionális Y izmiiv ek Zrt.
szolgáltatási szerződések felmondása

Vértesi Görög Katolikus Egyház
energetikai pályázat benffitásának
támogatása

Katona János Attila ingatlan vásárlási
kérelme (Létavértes, Gagarin koz
i.sz.)

Isko1ában kamerarendszer kiépítése,
,,Testvér-telepiilési programok és
együttműködések'' pá|yázatának
támogatása

Temető rendelet felülvizsgálata,
urnafiilke díj ának meghatározása

Szilágyi Róbert villamos energia
telj esítmény igénylése

Katona János Attila részletfizetési
kérelme
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1712016. (TV.25.) Gazdasáei Bizottsáe határozata Létavértes 1019 hrsz.-ú ingatlan
bérbeadása

18/2016. ífV.25.) Gazdasáei BÍzottsáe határozata Kovács Jánosné 01043lli hrsz._ú
ingatlan vásárlási kérelrne

19i2016. (-rV.25.) Gazdasáei Bizottsáe határozata Hajdúsági Sziiárd Hulladéklerakó és
Haszrrosító Társulás
LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Programj a

2012016. (fV.25.) Gazdasági Bizottsáe határozata Létavértes köáerületein miiködő
közkifolyók fe lülvizsgálata

2!l20t6. (IÍ.25.\ GazdaságiBizottsághatározata Önkonnányzati földteriiletek vadászati
jogának hasznosítása

zt}tÍ MÁJas_lg.

2212016. (V.09.) Gazdasági Bizottsáe határozata A kimért dűlő utakkal kapcsolatos
megbeszé1és

2Ütő. M/LJUS 3a:
23i2016. fV.30.) Gazdasági Bizottsáe határozata Létavértes O928l2, 0927, 0g15l2 hrsz.-

ú ingatlanok vételi ajániata

2412016. (V.30.) Gazdasáei Bizottsáe határozata MoL tulajdonában lévő felhagyott
szénhidrogén kút me gvásárlása

25120 16. fV.30.) Gazdasáei Bizottság határozata Franklin Holding Kft. kereskedeimi
igazgatőjának meghallgatása az
5'l 12016. (Tv.26.) Öh. kapcsolatban

Különfelék
Bontott anyagok értékesítése 4281
Létavértes, Kossuth u. 6. sz.

2612016. (V.30.) Gazdasáei Bizottság határozata

2fi16.lÚruras zr.

27 /20!6. NI.27.| GazdasáziBizottsáebatározzta Cserépkályha értékesítése Lőtincz
Andrásné részére

28/2016. C\T.27.) Gazdasáei Bizottsáe határozata Mándi Lász|o BaIázs kérelmének
helyt ad júniusi bérleti díjának
e1engedéséről

r



30/2016" ( \{I.27.) Gazdasáei Bizottsáe határozata

32 /2076. NI.27 .) G azdasági Bizottság határ ozata

2{}]ő. SZEPTEMBER 26.

TRV Zrt.-Létavértes Városi
Önkormány zat bérlúi üzemeltetési

Lakossági bejelentés Létavértes,
Petőfi u. J8. sz. alatti telepen végzetil
tevékenységről

Debreceni Vízmíí Zrt-vel történő
bérleti üzemeltetési szerződés
megkötése

Létavértes és Kömyéke
Vadásáársaság beadványáról

Beszámoló a Mezőőrök 2015. évben
végzett munkájáróI

20 I 6. év i tanyafej lesztési pro gramban
való részvétel

Ingatlan vásárlás a 187113 hrsz.-ú, a
valóságban Létavértes, Á.paa tér l 0-
74. sz. ingatlanhoz

Kolozsi Gyula zártkerti ingatlanok
eladási ajánlata

Kovács Sándorné 4283 Létavértes'
Kassai u. 23. sz. ingatlan (95 hrsz.)
tulajdonában lévő rész ingyenes
felajánlása

Létavértes 18451 1 hrsz.-ú -
(Művelődés i Ház) ingatlan területének
bővítése

Víziközmű szolgáltatási tevékenység
eszköz, és szerszám értékesítése

Kóbor Ebek befogására szerződés
kötése

ü



20I6. }KTÜBER 24.

40 l20t6. (X.2 4.\ G azdasígi Bizottsáe határ ozata
Debreceni YízműZrt.
Yezérigazgatójának
megválasztásáró1

4 1/20 16. (X.24.) Gazdasáei Bizottsáe határozata
Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő
Bizottsági dolgozóinak
megválasztásáró1

42 /2016. (X.2 4.\ Gazdasáei Blzottság határozata
Debreceni Yíznii Zrt.
Könyr,vizsgálőjának
megválasáásáról

43 /2at6. (X.2 4.\ G azdasági Bizottsále határ ozata
Debreceni Yizmii Zrt. Alapszabály
módosításának elfogadásáról

44 /2016. (X.2 4.\ Gazdasáei Bizottság határ ozata
A köáemető használatának
rendjéről szóló 612016. (III.29.)
rendelet módosításanak
elfogadásaról

45/2016. [X.24.) Gazdasáei Bizottsáe határozata
Kovács Miklós 090UI7 hrsz'-ú
külterületi ingatlan vásárlási
kérelmének elfogadásáról,
fakivágásról

4612016. (X.24.\ Gazdasőr.riBizottsáehztálrozata Létavértes környezeti állapotáról, a
környezetvédelem helyzetéről
szó1ó beszámo1ó elfogadásarói

2' {) I 6. r,!ű Y,EJ,IB E B 2 8.

47 /20t6. (XI.28.\ G azdasági Bizottsáe határozata
Zártkerti fekvésű foldrészlet
revitalizáciőja és hagyományőrzés a
létavértesi Kossuth_kertben

A Létavértes 1845l1 hrsz.-ú
(Művelődés i Ház) ingatlan teriiletének
bővítése, a 115DaM. GX.21.) Öh. sz.
testiileti határ ozat módos ítása

49i2016. 0(I.28.) Gazdasági Bizottság határozata
Szabó Kálmánné ingatlan felaj ániása

201'7. évi startmunka program
jóváhagyása

T
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FIul ladékgazdálkodás i
közszolgáitatási szerződés érdekében
tuiajdonos részesedés vásárlásra a
Debreceni Hulladék Nonprofit Kft-
ben

A Debreceni Vízmrí zTt.
alapszabá1yának módosítása,
vezérigazgató visszahívása, ttj
megválasztása, új fióktelepek
bejegyzése, valamint a társaság
mentesítése a konszolidált beszámoló
készítése alól és a társaság módosított
SZMSZ-ének elfogadása (SZMSZ
elektronikusan átküldve)

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 iz év.

Megköszönöm a Bizottság minden tagjának az egész éven át tartó aktíV részvételt, dr. Tóth Lásztő
alpolgármester úrnak a rendszeres támogatói segítúget.
Köszönet Kiss Ernő településszervezési iroda vezetőjének a szakmai közreműködéséért, továbbá Erdei
Gabriellának a j egyzőkönyvek elkészítéséért.

Ennyiben kívántam összegezni a2016. év történéseit.

Kérem a tisztelt Képviselő Testtiletet beszámolóm elfogadására!

Létavértes, 2016. december 7.

Gazdasági Bizottság
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