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Elnökétől 
         
 
                  BESZÁMOLÓ A BIZOTTSÁG 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 
 
 
A 2019-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 18 
határozattal járult hozzá, melyek alább olvashatóak:  
 
 
1/2022. (I.24.) Gazdasági Bizottság határozata 

A 2022. évi településüzemeltetési és fejlesztési költségtervezetről 

2/2022. (II.08.) Gazdasági Bizottság határozata 

A 2022. évi költségvetés elfogadásáról 

3/2022. (IV.25.) Gazdasági Bizottság határozata 

A 1022 és 1024/2 hrsz-ú, állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételéről 

4/2022. (IV.25.) Gazdasági Bizottság határozata 

Dienes József 8401 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelméről 

5/2022. (IV.25.) Gazdasági Bizottság határozata 

Bakó Csaba 1019 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti kérelméről 

6/2022. (V.25.) Gazdasági Bizottság határozata 



Javaslat a Létavértes, 8401 hrsz-ú ingatlan Dienes József részére történő 

értékesítéséről 

7/2022. (V.25.) Gazdasági Bizottság határozata 

Árva Barna (4281 Létavértes, Petőfi u. 78.) előtti fák megnyírásáról 

8/2022. (VI.27.) Gazdasági Bizottság határozata 

A Mezőőrök 2020-2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

javaslattétel 

9/2022. (VI.27.) Gazdasági Bizottság határozata 

A Franklin-Holding Kft. ingatlanvásárlási kérelmének jóváhagyására javaslattétel 

10/2022. (VI.27.) Gazdasági Bizottság határozata 

Nyárfa Tűzifa értékesítésére javaslattétel 

11/2022. (VI.27.) Gazdasági Bizottság határozata 

Új HÉSZ-hez kacsolódó előterjesztések elfogadására javaslattétel 

12/2022. (IX.26.) Gazdasági Bizottság határozata 

A Gördülő Fejlesztési terv módosításának javaslatáról 

13/2022. (IX.26.) Gazdasági Bizottság határozata 

A Kossuth Kerti tájház felújítására pályázat benyújtására javaslattétel 

14/2022. (IX.27.) Gazdasági Bizottság határozata 

A Petőfi utca 61. szám alatti Tájház felújítására pályázat benyújtására javaslattétel 

15/2022. (IX.26.) Gazdasági Bizottság határozata 

Létavértes, Sziget u. 1017/39. hrsz-ú ingatlan értékesítésére javaslattétel 

16/2022. (IX.26.) Gazdasági Bizottság határozata 

Bontott cserépkályha értékesítéséről 

17/2022. (IX.26.) Gazdasági Bizottság határozata 

Franklin-Holding Kft. ajánlatának elutasításáról 

18/2022. (X.24.) Gazdasági Bizottság határozata  

Javaslat a Létavértes környezeti állapotáról, a környezetvédelem helyzetéről című beszámoló 
elfogadására. 

 

 

 



Mezőgazdasági startmunka: 

 
A projekt keretében 9 fő segédmunkás, 1 fő adminisztrátor és 1 fő munkavezető kerül 
alkalmazásra 2022.03.01. és 2023. február 28. között. A termeszteni kíván növények a 
munkaterv alapján elvetésre kerültek időben, de a súlyos aszály befolyásolta a megtermelt 
mennyiséget. 
2022. november 30-ig a következő megtermelt mennyiséget realizálta Önkormányzatunk: 
  

Megnevezés Mennyiség 
Fejes káposzta 555 kg 
Burgonya 7015 kg 
Torma 932 kg 
Kelkáposzta 733 kg 
Zöldborsó 138 kg 
Tök 211 kg 
Petrezselyem 161 kg 

  
A program keretében a mezőgazdasági területek körül 2032 nm parlagfűírtás is megvalósult. 
A program keretében megvásárlásra került két nagyértékű tárgyi eszköz (egy dobkasza és 
öntöződob).  
  
Szociális startmunka: 
A projekt keretében 37 fő segédmunkás kerül alkalmazásra 2022.03.01. és 2023. február 28. 
között. A programban ellátandó feladatok: 1.belvíz-elvezetési csatornák karbantartása és 
környezetének rendben tartása. 2. közúthálózat és környezetének karbantartása, rendben 
tartása, járda karbantartása. 3. Mezőgazdasági utak és környezetének rendbetétele. 
A program keretében 145 méter belvízelvezető árok kialakítása, 300 méter járda építése, 
mezőgazdasági utak gréderezése, 300 méter földmedrű árok géppel történő karbantartása és 
padkázása, 90 tonnával belterületi és 30 tonnával mezőgazdasági út kátyúzása is megtörténik. 
 
  
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: 
A projekt keretében átlagosan 20 fő segédmunkás kerül alkalmazásra két ütemben 
2022.03.01. és 2023. február 28. között. 
  A program keretén belül a következő feladatokat szeretnénk elvégezni: 
1. Fűnyírás, parkosítás és területtisztítási feladatok ellátása 
2. Önkormányzat által fenntartott intézmények takarítási feladatainak az ellátása. 
3. Intézménnyel kapcsolatos karbantartási feladatok ellátása 
4. Temető és környezetének rend berakása, tisztán tartása, karbantartási feladatok ellátása 
5. Tálalókonyhán kisegítő munka, nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre, a 
terület tisztán tartása. 
6. szemétszedés 
7. Kézbesítői feladatok ellátása, 
8. síktalanítás 

 

 

 



Búza: 917,48 q termett idén, melyért a művelés levonása után 12 844 720 Ft-ot kaptunk.  

 
Kukorica: 512,04 q termett, de ennek értékesítése még nem történt meg, az ár nagyban függ 
attól, hogy toxinosként vagy nem toxinosként tudjuk eladni.  

 
 

Megköszönöm a Bizottság minden tagjának az egész éven át tartó aktív részvételt és 
munkát, Kiss Ernő településszervezési iroda vezetőjének a szakmai közreműködést, 

valamint Pankotainé Plókai Zsanettnek a jegyzőkönyvek hiteles elkészítését. 
 
 
 
Ennyiben kívántam összegezni a 2022. év történéseit. 
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására! 

 
 
 
 
 

Létavértes, 2022.12.09. 
 
 
 
 
                                                                                 Szabó Tibor s.k. 
                                                                                         Elnök 
                                                                             Gazdasági Bizottság 
 

 
 
 
 
 
 
 


