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LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
9221 Levél, Fő utca 10. 

Telefon/fax: 96/569 006 
 

www.level.hu 
e-mail: polgarmester@level.hu 

 

Tisztelt Levéli Lakosok! 

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

A koronavírus –fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében az alábbi 
intézkedések léptek életbe a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatalban: 

A székhely település hivatalában (9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.)  

A Bezenye település hivatali kirendeltségén (9223 Bezenye, Szabadság u. 50.) 

A Levél település hivatali kirendeltségén (9221 Levél, Fő utca 10.) 

2020. március 16-tól a rendelkezés visszavonásáig szünetel az 
ügyfélfogadás. 

Kérjük az ügyfeleket, hogy telefonon vagy elektronikus úton intézzék az ügyeiket! 

Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály írja elő a személyes megjelenés 
szükségességét, az ügyintézővel - előzetes telefonon történő időpont és a 
szükséges teendők egyeztetését követően-, történik az ügyintézés.  
 Az anyakönyvi események (esküvők) megtartása előtt az anyakönyvvezetők 
egyeztetnek a jegyespárral    a szertartás lebonyolításának menetéről.  

A vészhelyzet időtartama alatt az esküvőkre vonatkozóan maximum 15 fő 
résztvevővel tartjuk meg a szertartásokat, az ennél nagyobb létszámú esküvők 
megtartására nem biztosíthatunk lehetőséget.  

Az ügyintézők telefonszámai melyeket hívhatnak:  

Jegyző: dr. Gáli Péter  

             telefonszám: 96/568-252 

            e-mail cím: jegyzo@hegyeshalom.hu 

Polgármester: Kiss Béla 

             telefonszám: 96/569-006/6. mellék 
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                                       06-20/3289-378 

          e-mail cím: polgarmester@level.hu  

Kereskedelmi ügyek: Bári Péterné  

                                         telefonszám: 96/568-259   

                                          e-mail cím: kereskedelem@hegyeshalom.hu 

Adóigazgatási ügyek, anyakönyv: Kovácsné Pelyhe Edina  

                                        telefonszám: 96/569-006/4. mellék 

                                        e-mail cím: ado@level.hu 

Műszaki ügyek: Fuhrmann Vilmos  

                                 telefonszám: 96/569-006/5. mellék 

                                 e-mail cím: epitesz@level.hu 

Településüzemeltetési ügyek: Tompa Lajos 

                               telefonszám: 06-20/228-4284 

 Szociális igazgatási ügyek: Mihályiné Márki Gyöngyi  

                                telefonszám: 96/569-006/3. mellék 

                                 e-mail cím: szocialugy@level.hu 

Pénzügyi igazgatási ügyek: Miks Gáborné 

                                        telefonszám: 96/569-006/2. mellék 

                                         e-mail cím: penzugy@level.hu 

 A polgármesteri hivatalban a megfelelő kézfertőtlenítés lehetősége biztosított!  

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-án megtartott 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbiakról határozott:  

 
86/2020.(III.16.) határozat 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2020. (III. 14.) Korm.  
rendelet 2.§ szerint úgy határoz, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos 
Óvodát 2020. március 18-tól határozatlan ideig rendkívüli szünetet rendel 
el. Indokolt esetben gyermekek felügyeletét más formában (családtagok 
szomszéd,stb.) megoldani nem tudó szülők személyes nyilatkozata alapján a 
kiscsoportos gyermekmegőrzés lehetősége továbbra is biztosított. 
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
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Határidő: folyamatos 
 

87/2020.(III.16.) határozat 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma VIII/1675-6/2020/KOAT számú megkeresésére 
figyelemmel úgy határoz, hogy a gyermekétkezést biztosító konyha az 
előzetes igényfelmérésnek megfelelően csökkentett kapacitással működik. 
Helyben való étkezésre nincs lehetőség, a konyhai szolgáltatás 
igénybevétele éthordó eszközökben történő elvitel útján biztosított.  
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
88/2020.(III.16.) határozat 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerint úgy határoz, hogy az IKSZT és a Községi Könyvtár 
2020.03.18-tól határozatlan ideig zárva tart. 
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
89/2020.(III.16.) határozat 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerint úgy határoz, hogy 2020. március 18-tól az önkormányzati 
fogorvosi rendelés csak sürgősségi ellátás formájában valósul meg, oly 
módon, hogy az ellátásra rászoruló betegek dr. Tóth Attila fogorvossal 
előzetesen egyeztetnek az elvégzendő kezelésekről és azok időpontjáról.  
Dr. Tóth Attila fogorvos elérhetősége: 70/375-8288  
Ellátás helyszíne: Hegyeshalom, Pozsonyi u. 2. 
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
90/2020.(III.16.) határozat 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerint úgy határoz, hogy a szociális étkeztetés formájáról és 
módjáról a későbbiekben történik döntés.  
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
91/2020.(III.16.) határozat 
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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet szerint úgy határoz, hogy védőnői szolgálat további intézkedésig a 
jelenlegi munkarendben működik. 
Felelős: Kiss Béla polgármester 

   dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

A Háziorvosi Szolgálatot igénybe vevő lakosokat kérjük, hogy az esetleges 
fertőzésveszély elkerülése érdekében csak nagyon indokolt esetben 
keressék személyesen a rendelőt. Recept felírásával és telefonos 
távkonzultáció lehetőségével hívják az 569-017 telefonszámot.  

Kérjük, ha a környezetükben olyan egyedül élő idős emberről tudnak, aki 
nem érzi jól magát jelezzék felénk! 

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak a szükséges esetben hagyják el 
otthonukat, mert csak a személyes kapcsolatok kerülésével tudunk tenni 
annak érdekében, hogy a fertőzést elkerüljük.  

Kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban forduljanak hozzánk – akár 
munkaidőn túl is -  bizalommal!  

Kiss Béla polgármester 06-20/3289-378 

 

Naprakész információt a https://koronavirus.gov.hu weboldalról kaphatnak! 

Levél, 2020. március 16.  

                       Kiss Béla  sk.                                               dr. Gáli Péter sk. 
                       polgármester                                                                   jegyző  
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