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Mottó:
„Nem mondom én: a régi épületnek
Dobjátok félre mindenik kövét,
De nézzetek meg minden darabot, mit
Alapnak vesztek, s amely porhatag már,
Vessétek azt el kérlelhetetlenül,
Bármily szent emlék van csatolva hozzá,
Mert jaj a háznak, mely alapba' gyönge,
Mert fáradástok akkor hasztalan lesz,
Egy perc jöhet, s az épület ledől,
S rossz gazda, aki mindig újra épít,
S ma vagy holnap, de végre tönkre jut.”
(Petőfi Sándor: A nemzetgyűléshez)

ELŐSZÓ
Az emberek sikere a község sikere
Jogosan tehető fel a kérdés: mitől sikeres egy ember? Talán megszámlálhatatlanul sokféle válasz
adható erre. Annyiféle, ahány embert megkérdezünk. A válasz ugyanis függ attól, honnan jött,
hogyan él, milyen viszonyok között tölti mindennapjait. Ebből is nyilvánvaló, hogy olyan
programot, tervet, ami minden élethelyzetet kezelni tud, lehetetlen alkotni. Éppen ezért, inkább
úgy teszem fel a kérdést: mitől lehet sikeres egy közösség, például egy település. Hitem szerint,
akkor lehet sikeres egy település, ha világos célokat fogalmaz meg és összefog ezen célok
elérése érdekében. Akkor, ha mindenki a saját tudását, tapasztalatát, eszközeinek egy részét a
közös célok szolgálatába állítja.
Ennek a szellemében készült e program. Nem akarjuk ráerőltetni akaratunkat a község lakóira.
Nem akarjuk helyettük megmondani, hogy nekik mi a jó. Nem ez a feladatunk. Lehetőséget
akarunk teremteni, kereteket akarunk szabni Levél község következő évtizedének. Olyan
kereteket, melyben mindenki megtalálhatja a számítását. Melyben mindenki lehetőséget kap arra,
hogy a saját és családja jövőjét kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá tegye. Egy település ugyanis
csak akkor lehet sikeres, ha a benne élő emberek, családok is sikeresek!
Itt az idő, hogy ne másra várjunk bajaink orvoslásánál. A mi problémáink csak nekünk fontosak,
csak mi tudjuk ezeket megoldani.
Mindenki véleményére, segítségére szükség van. Mindenkire, aki tenni akar Levélért. Ha
félretesszük helyi vitáinkat, közös nevezőre jutunk céljaink ügyében és összekapaszkodunk,
akkor az előttünk álló évtizedben elérhetjük, hogy Levél továbbra is egy sikeres község legyen!
A választópolgárok a választási kampányok időszakában többször találkoznak a helyi
önkormányzati képviselő-jelöltekkel. Ebben az időszakban – jó esetben - kialakul egyfajta
személyes kapcsolat a jelöltek és választóik között.
Levél község akkor működhet hatékonyan és eredményesen, ha ez a kapcsolat a választások után
is fennmarad.
Jogos elvárás a helyi önkormányzati képviselőkkel szemben, hogy rendszeresen tartsák a
kapcsolatot az emberekkel, számoljanak be elvégzett munkájukról. Mi szolgálatnak tekintjük a
képviselőséget.
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BEVEZETŐ

A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény – továbbiakban Mötv. - 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján
került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete
a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön,
fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat
figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére,
fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület tagjai és a polgármester elképzelései,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai,
elképzelései,
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések,
igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek
biztosítani kell egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a szükséges
anyagi források, eszközök megteremtését.
A célkitűzések megvalósításakor ügyelni kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak
meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre
keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek
felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek
keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására.
1. Levél község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények
1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései
GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK A COVID-19 VÁLSÁGGAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
A fenti gondolat nem véletlenül került be a programba. Az önkormányzatok gazdasági
ciklusprogramját az önkormányzati választásokat követő 60 napon belül kell elfogadni. A
határidő 2020. március 31. volt. Magyarország Kormánya a koronavírus járvány terjedésének
lassítása érdekében március 14-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Képviselő-testülettel közösen
úgy ítéltük meg, hogy a gazdasági ciklusprogram elfogadását a veszélyhelyzet megszűnését
követően tesszük meg, figyelembe véve a megváltozott gazdasági környezetet.
A koronavírus-járvány által előidézett válság olyan sokkot okozott világszerte, amely példátlan
kihívás elé állította az egészségügyi rendszereket és a kormányzatok cselekvőképességét. A
járvány kiváltotta gazdasági válság felülírta a korábbi gazdasági kilátásokat, így a magyar
gazdaságpolitika elsődleges céljává vált az eddig elért gazdasági eredmények megvédése,
valamint célzott intézkedésekkel annak megalapozása, hogy a járvány elmúltával a gazdasági
növekedés visszanyerje lendületét. Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának
köszönhetően a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért 2020
márciusában. 2019-ben éves szinten 4,9%-kal nőtt a GDP, amihez jelentős mértékben járult
hozzá a 2016 novemberében a Kormány kezdeményezésére megkötött adó- és bérmegállapodás.
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A 2010-ben célként kitűzött, 10 év alatt elérendő 1 millió új munkahelyből az elmúlt 9 év alatt
már 840 ezer megvalósult. Így a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 millió főt és ezzel
párhuzamosan a munkanélküliségi ráta 3,3%-ra csökkent 2019 végére, ami a negyedik
legalacsonyabb volt az Európai Unió tagállamai között. Az elmúlt időszakban megvalósult
beruházásbővülésnek köszönhetően hazánk beruházási rátája tavaly 28,6%-ra emelkedett, ami a
második legmagasabb az EU-ban. A már korábban elkezdődött és tavaly beteljesült
fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett kapacitásokkal rendelkező ipar az alacsonyabb
külső kereslet ellenére is 5%-kal bővült 2019-ben. Tavaly is folytatódott Magyarország
sérülékenységének az elmúlt években végbement javulása, amit az országkockázati felár
alakulása és a külfölddel szembeni GDP-arányos nettó adósság csökkenése is mutat. Az
államháztartás hiánya jóval a referenciaérték, azaz a GDP 3%-a alatt alakult az elmúlt
időszakban (2019-ben a GDP 2%-ának felelt meg), és a GDP-arányos államadósság 2011 óta
csökkenő pályán van, aminek eredményeképp az adósságráta 2019-ben 66,3%-ra mérséklődött.
Az államadósság finanszírozásában a külföldiek szerepe, valamint ezzel párhuzamosan a
devizakitettség is visszaszorult. A magyar Kormány idejében meghozta azokat a döntéseket,
amelyek elengedhetetlenek a járvány elleni sikeres védekezéshez, valamint elősegítik a gazdaság
újraindítását a járvány elmúltával. Az egészségmegőrzést célzó korlátozások egyrészt sikeresen
hozzájárulnak a fertőzöttek számának kordában tartásához, másrészt negatívan befolyásolják a
gazdasági szereplők teljesítőképességét. Ezért a 2020. évi költségvetés átdolgozásra került,
figyelembe véve az államháztartás fenntarthatóságának, valamint a járvány elleni védekezés és
az abból való kilábaláshoz szükséges költségvetési háttér biztosításának szempontjait. A
Kormány első intézkedései között szerepelt a hiteltörlesztési moratórium bevezetése, amelynek
révén 2020 végéig az adósok (vállalatok és háztartások) mentesülnek a 2020. március 18. napján
fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök törlesztése alól. Emellett a válság által
legérintettebb ágazatokban (például turizmusban, vendéglátásban, személyszállításban stb.)
június 30-ig elengedik a munkáltatók közteher-fizetési kötelezettségét, illetve a válság által
veszélyeztetett számos kisadózónak nem kell tételes adót fizetnie A Kormány 2020. márciusáprilis során a járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében több ütemben
hozott a költségvetést érintő döntéseket, amelyek részben bevételi, részben kiadási jellegűek. A
járvány elleni közvetlen védekezési, eszközbeszerzési, beruházási kiadásokra, egyéb
intézkedésekre idáig mintegy 600 milliárd forint került felhasználásra. Ezen kívül döntés
született az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítéséről, illetve egyes
családtámogatási módozatok meghosszabbításáról. Magyarország konvergencia programja 20202024 2020. április 3 A globális koronavírus-járvány miatt kialakult válsághelyzetnek leginkább
kitett szektoroknak nyújtott segítség mellett, a korábban bejelentetteknek megfelelően döntés
született valamennyi vállalkozást érintő adókönnyítésről is: július 1-jétől újabb két
százalékponttal, 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelymegtartó támogatással, hitellel, garanciaeszközökkel,
tőkepótlással, valamint adóintézkedésekkel segíti a vállalkozásokat. Ennek keretében került
meghirdetésre a munkahelyvédelmi bértámogatási program, amelyben az állam a rövidített
munkaidőben történő foglalkoztatás idejére átvállalja a munkavállalók kieső jövedelmének egy
részét. Emellett a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett munkavállalóinak
megtartása érdekében három hónap időtartamra igényelhető bértámogatás is. A kisvállalati adó
kulcsa 2021. január 1-től egy százalékponttal - 12 százalékról 11 százalékra - csökken. A
meghozott válságkezelő intézkedések fedezetéül átcsoportosításokról és egyéb forrásteremtő
intézkedésekről is döntött a Kormány (kiskereskedelmi különadó és hitelintézetek egyszeri
hozzájárulása, gépjárműadó átterelése a központi költségvetésbe). A költségvetési intézkedések
mellett sor került új kamat- és garanciatámogatott hitelkonstrukciók indítására, illetve a meglévő
konstrukciók bővítésére, továbbá tőkeprogramok meghirdetésére, amelyek célja kedvezményes
finanszírozás biztosítása a vállalkozások számára. A Magyar Nemzeti Bank által hozott
intézkedésekkel együtt a koronavírus-válság kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozását, a gazdaság
újraindítását szolgáló intézkedéscsomag a GDP egyötödének felel meg. Mivel a koronavírus4
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válság közvetlen és közvetett gazdasági következményeinek kezelése – a forrásteremtő
intézkedések mellett is – a költségvetés növekvő szerepvállalásával jár, a GDP arányában
kifejezett költségvetési hiány a jelenlegi várakozások szerint meg fogja haladni a 2019. évi
konvergencia programban az idénre előirányzott mértéket. Az ebből következő nagyobb
finanszírozási igény biztonságos fedezése érdekében az ÁKK az eredeti finanszírozási tervnél
nagyobb mértékű forrásbevonási lehetőségre kapott felhatalmazást, amiből 2 milliárd euró
kötvénykibocsátás rendkívül kedvező feltételek mellett meg is valósult április végén. A
gazdaságpolitika továbbra is elkötelezett a gazdaság versenyképességének javítása által
megalapozott, az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságára kellő figyelemmel lévő
konvergencia folyamat mellett. A globális koronavírus-válság várható lefutását és gazdasági
hatásainak alakulását övező nagyfokú bizonytalanság mellett is a tartós reálkonvergenciát
támogató folyamatok fennmaradása és erősödése várható a konvergencia program
időhorizontján. A program makrogazdasági alapforgatókönyve idén 3,0 százalékos GDP
visszaesést valószínűsít, ugyanakkor 2021-ben – részben az idei csökkenés korrekciójának is
köszönhetően – a növekedés 4,8 százalékot érhet el. 2022-től a programidőszak végéig 4
százalék fölötti GDP-bővülés várható. A válság hatására 2020-ban átmenetileg bekövetkező
visszaesést követően 2021-től ismét folyamatosan bővül a foglalkoztatás, így a munkanélküliségi
ráta 3,5 százalékos értékével 2022-ben alig haladja meg a 2019. évit, 2024-ben (3,3 százalék)
pedig már alacsonyabb annál. A program költségvetési pályája szerint a hiány a 2020-ban
bekövetkező átmeneti gazdasági visszaesés, valamint a válságkezelő és gazdasághelyreállító
intézkedések költségvetési hatását figyelembe véve a körülményekhez képest alacsony szinten
marad, az idén 3,8 százalék várható, majd a programidőszak végére 1 százalékra mérséklődik. A
GDP-arányos államadósság csökkenő trendje az idei átmeneti megakadást követően 2021-től
visszatér, és 2024-ben az adósságráta a 60 százalékos referenciaérték alá kerül.
Forrás: Magyarország konvergencia programja 2020-2024
1.2. A kormány fejlesztési irányai
A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az
innováció és tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő
foglalkoztatás, családtámogatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzat
fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az
üzleti és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a
közúthálózatot, korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és
egészségesebb környezetet.
1.3. Levél község helyzete
1.3.1. Általános helyzetértékelés
A gazdasági program készítését döntően befolyásoló tényező az önkormányzat költségvetésében
fejlesztési célra fordítható összeg folyamatos csökkenése. A csökkenést egyrészt az infláció, a
forint reálértékének negatív tendenciája, másrészt a dologi és bér jellegű kiadások fokozatos
növekedése, harmadrészt az önkormányzatok feladatalapú támogatásának nem megfelelő
mértékű finanszírozása és a nagymértékű központi elvonások – szolidaritási hozzájárulás –
okozzák.
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Levél az ország észak-nyugati csücskében, a Kisalföld nyugati részén, a Mosoni-síkságon, az
osztrák határtól 11 km-re (Hegyeshalom), a magyar-szlovák határtól 17 km-re (Rajka) fekszik.
Területe 24,91 km2, a lakosság száma 2166 fő.
A terület tökéletes síkságnak mondható, átlagos tengerszint feletti magassága BT (Balti tenger
felett) 120-124 m. A talajfelszín homokos, löszös iszap, alatta pleisztocén kavicsrétegek
fekszenek. A talaj termőképessége a termőréteg vastagságától függ, mezőgazdasági művelésre
alkalmas kb. 40%-a jó minőségű, 30%-a közepes, míg a maradék terület sekély feltalajú,
kavicsos altalajú, emiatt gyenge víz és tápanyag kötőképességű. Éghajlatában a kontinentális
hatások érvényesülnek. A térség hazánk legszelesebb tája, az uralkodó szél az északnyugati.
Nyersanyagként csak a nagymennyiségben kitermelhető kavics és a szél jelölhető meg.
Levél négy településsel határos, ebből Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom egyaránt 5-5 km-re
van, könnyen megközelíthetők tömegközlekedési eszközökkel közúton és vasúton is.
Mosonszolnok 9 km-re van, alsóbbrendű úton közvetlen kapcsolattal, míg Bezenye
Hegyeshalmon át megközelítve 12 km-re, Mosonmagyaróváron át 16 km-re van.
Tömegközlekedési eszközzel mindkét falu csak az említett településeken át érhető el.
Levél a szomszédos településekkel együtt Mosonmagyaróvár vonzáskörzetébe tartozik. A város,
mint körzetközpont, fontos szerepet tölt be a foglalkoztatásban (ipari üzemek, szolgáltatók,
üzletközpont, stb.) az egészségügyi ellátásban (kórház és rendelőintézet, szociális intézetek stb.)
oktatási és kulturális területen (gimnázium, szakképzés, egyetem, könyvtár, stb.), illetve a
kommunális feladatok (vízellátás, szennyvízkezelés, hulladékgyűjtés, stb.) megoldásában.
A feladatok közös ellátása a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében eddig is és ezután is
szoros együttműködést igényel a város és a község(ek) között.
A falu állandó lakónak száma folyamatosan növekszik. A korábbi évek tendenciáitól eltérően az
utóbbi hat évben mind a 18 év alattiak száma és aránya, mind a 60 év felettiek száma és aránya is
növekedett. Némileg nőtt ugyan az aktív keresők száma, de arányuk csökkent ezzel
párhuzamosan nőtt az inaktív keresők száma és az eltartottak száma és aránya. Az aktív keresők
zöme még ma is az ipar-építőipar területén dolgozik, örvendetesen nőtt a szellemi, vezetői
munkát végzők száma. Sajnos a helyi foglalkoztatás ma sem biztosított jobban, mint a korábbi
években, a dolgozók több mint 80%-a bejáró, eljáró dolgozó. Még szerencse, hogy a közlekedési
lehetőségek miatt ez nem okoz nagy feszültségeket. Boldogulásukat nagyon sokan keresik a
szomszédos Ausztriában is.
Nálunk is megjelent és érzékelhető a bevándorlás, egyrészt az országon belüli migráció hatásai,
másrészt a közeli Szlovákiából történő nagyszámú ingatlanvásárló és letelepedő kapcsán.
1.3.2. Infrastrukturális ellátottság helyzete
A község úthálózata 12.6 km hosszú, ebből 9,5 km kiépített, burkolt. A kerékpárút hossza 3,8
km. Vasúti megállóhely és három autóbusz megállóhely biztosítja a távolsági-, illetve helyközi
tömegközlekedést.
A lakások száma 757 db. A földgáz és elektromos energiaellátás teljeskörűen biztosított, csak az
újonnan kialakításra kerülő lakótelkeknél szükséges a fejlesztés, ezek ellátását a beruházások
terhére kell biztosítani. A vezetékes gázfogyasztásba bekötött fogyasztók száma 2019-ben 428, a
fogyasztott gázmennyiség 714 ezer m3. A villamos fogyasztók száma 2019-ben 706, a
fogyasztás mennyisége 2052 MWh. Az egészséges ivóvíz ellátás a mosonmagyaróvári
vízrendszerről biztosított, a községi rendszer zömében 1972-ben készült, ezért egy része mára
már elavult. Az elosztóvezeték hossza 30,04 km, ebből bekötővezeték 8,09 km. 2019-ban az
ivóvízellátásba bekötött intézmények száma 8, a bekötött lakások száma 740, a közkifolyók
száma 4, az éves összes fogyasztás 90,2 ezer m3. A szennyvízcsatorna hossza 24,02 km, a
6
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bekötött lakások száma 2019-ben 714, a kezelt szennyvíz mennyisége 85,4 ezer m3. A szennyvíz
tisztítása Mosonmagyaróváron történik.
A kommunális hulladék elszállítása rendszeres gyűjtőjárattal a község egész területéről
biztosított. Folyamatos a szelektív gyűjtés, jelenleg 2 helyen négy féle újrahasznosítható
hulladék gyűjtése és elszállítása, a háztartásoktól pedig a kék gyűjtőedényben – PET palack,
műanyag hulladék – gyűjthető hulladék havi egyszeri elszállítása biztosított.
A telefonhálózat teljes körű, az ellátás alapvetően jó, a telefonvonalak száma csökken, 2019-ben
328. A mobil készülékek ma általánosan elterjedtek, e miatt többen le is mondtak a vezetékes
telefonról. A Satelit Kft tulajdonában lévő kábeltévé hálózat gyakorlatilag minden igénylőt be
tud kapcsolni gyorsan a hálózatba. 2019-ben 468 lakás volt a rendszerhez csatlakoztatva. Az
internet hozzáférést 434 előfizető vette igénybe a Satelit Kft-től, - az internet előfizetők száma 5
év alatt közel a duplájára nőtt . amely már digitális televízió adást és telefon szolgáltatást is
biztosít, és közel ugyanennyien más szolgáltatótól. A TV adások sugárzása mellett helyi adás
sugárzására is van lehetőség, legutóbbi döntésünk alapján a Mosonmagyaróvári Regionális TV
lett a helyi műsorszolgáltató. Nagy jelentőségű, hogy jó minőségű, gyors adatátviteli sebességű
internet hozzáférést is tud biztosítani a kábelrendszer, és egyre többen élnek is vele.
1.3.3. Humán szolgáltatás helyzete
A faluban egy háziorvosi körzet, társulásban ellátott védőnői és fogorvosi körzet szolgálja a
lakosság egészségügyi alapellátását, amely kiegészül megbízási szerződéssel részmunkaidőben
foglalkoztatott fizioterápiás kezeléssel és rendszeres időközönként terhes tanácsadással és
gyermekorvosi ellátással.
Az államigazgatási feladatokat a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül
látjuk el.
A napközi-otthonos óvoda három korcsoporttal működik, 75 fős gyermeklétszámnak tudunk
helyet biztosítani.
Az általános iskola két épületben, 8 osztályban, egy tornacsarnokkal, két napközis és egy
tanulószobai csoporttal, 120 fős gyermeklétszámmal működik. A vállalkozásba adott 200 adagos
kapacitású konyha az óvoda, iskola, intézményi alkalmazotti és szociális étkezőket, valamint
néhány vendégétkezőt lát el, átlag napi 200 adag étellel.
A kultúrház 200 fős nagyteremmel egy 50 fős előadóteremmel és kb. 4000 kötetes könyvtárral
rendelkezik. Itt működik több civil szervezet és hagyományőrző együttes. Büszkék lehetünk a
sok szervezet által biztosított gazdag civil életre.
A faluban 2019-ben megszűnt a banki szolgáltatás, csak bankautomata működik, az is a település
finanszírozása által biztosított. A postai szolgáltatás továbbra is elérhető. A 2019-as adatok
szerint működik 9 üzlet - ebből 4 élelmiszer jellegű - 5 benzinkút, 6 vendéglátó egység,
kereskedelmi szálláshelyek száma 10, férőhelyek, ágyak száma 97. A vendégéjszakák száma
jelentősen megemelkedett, az öt évvel ezelőtti 2713-hoz képest 7279.

SWOT-elemzés táblázata
Strengths = erősségek; Weaknesses = gyengeségek, fejlesztésre váró területek;
Opportunities = lehetőségek; Threats = fenyegetések, veszélyek
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Erősségek

Gyengeségek

-Az Önkormányzat jó gazdasági helyzete
- Jó infrastrukturális ellátottság (víz,
csatorna, villany, gáz, telefon, kábel tv,
internet)
- Jó intézményhálózat (egészségügyi ellátás,
védőnő, iskola, óvoda, napközi, fogorvosi
ellátás, gyógyszertár, posta, bank)
- Város közelsége (Mosonmagyaróvár)
- Környezeti adottságok (pl. horgásztó és
környezete, Lajta folyó és környezete)
- Szép, rendezett települési környezet
- Jó közlekedési lehetőségek (vasút, busz)
- Aktív civil szervezetek
- Aktív kulturális élet
- Felújított IKSZT
- Kerékpárút
- Határ közelsége (hármas határ)
- Pozitív vándorlási adatok

- Helyi munkalehetőségek hiánya
- Az ingázók nagy aránya
- A betelepülők nagy aránya (gyökerek
hiánya)
- Romló közbiztonság, helyi rendőrőrs
hiánya
- A fiatalok szórakozási lehetőségei
korlátozottak

Lehetőségek

Veszélyek

- Földrajzi és közlekedési adottságok jobb
kiaknázása
- Munkahelyteremtés
- Helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítése
- Sokszínű, gazdag rendezvények, programok
szervezése
- A meglévő német nemzetiségi
hagyományok megőrzése
- Helytörténeti gyűjtemény működtetése
- A horgásztó környékének felfejlesztése
- Civil szervezetek ereje
- Az osztrák és szlovák határ közelsége
- Lakóterületek kialakítása

- Nincs helyi munkalehetőség
- Önkormányzati finanszírozás csökkenése
- Épített örökség lepusztulása (A Fő utca és
az Újhelyi utca zártsorú beépítésű házai)
- Romló közbiztonság
- Betelepülők problémái (roma kisebbség
betelepülése, szlovák betelepülők)
- Az ingázók munkahelyének megszűnése
- Eladósodás, elszegényedés
- Természeti csapások (szélvihar, jégverés)
- Szemetelés
- A felvert ingatlan árak miatt a fiatalok
elvándorlása

2. Levél község gazdasági helyzete és a várható változások
2.1. A vagyoni helyzet
Az Önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 1.558.272,762 Ft. A vagyon az
elmúlt öt évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási
politikája, saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani és sikeres
pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő:
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Vagyonelem megnevezése

Értéke
Ft.

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 693.252.333
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott
feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 686.624.886
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon
178.395.543
értékesíthető és megterhelhető)
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézmények,
középületek, sportpálya, Horgász-tó stb.
Egyéb vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: önkormányzati lakások, egyéb épületek,
illetve a beépítetlen földterületek és mezőgazdasági területek.
2.2. A pénzügyi helyzet
Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzete az elmúlt ciklusban folytatott ésszerűen
takarékos gazdálkodásnak köszönhetően stabil, a fizetőképessége fenntartásához külön állami
támogatást nem kellett igénybe vennie és működési hitel felvételére sem került sor. A pénzügyi
egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.
2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 5 évben 550 és 290 millió
forint körül mozgott. A fejlesztések, beruházások nagyságából adódik a jelentősnek tűnő
különbség.
Kiadások
A költségvetési kiadások fokozatos növekvő tendenciát mutatnak.
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy
- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a
kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.),
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb,
gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
Bevételek
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A költségvetési bevételek közül
- nőttek az önkormányzatok működési bevételei, különösen és örvendetesen az ipaűzési adó,
- csökkentek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek.
Adóbevételeink alakulása az elmúlt 5 lezárt gazdálkodási évben:
2015-BEN: 144.779.000,- FT.
2016-BAN: 155.667.328,- FT
2017-BEN: 182.343.809,- FT
2018-BAN: 183.242.546,- FT
2019-BEN: 195.939.686,- FT
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások
reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források
bevonására lesz szükség.
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2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika
elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és
lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az
egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására,
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait,
megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, vagy kedvező kamatozású fejlesztési hitel igénybevételével
és több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések:
Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban:
1. Bölcsőde építés
2. Önkormányzati telkek kialakítása
3. Víztorony utca útépítése
4. Közvilágítási hálózat fejlesztése
5. Horgász-tó vízjogi létesítési engedély szerinti mederbővítése
A beruházások, fejlesztések előkészítése már a 2019. évben elkezdődött, megvalósítása pályázati
forrásból, és önerőből, hitel felvétel nélkül történik.
3. A gazdasági program
3.1. Általános célok, feladatok és elvek:
Levél község önkormányzata a község helyzete adottságai és az önkormányzat lehetőségei
figyelembevételével kívánja feladatait ellátni.
Legfontosabb céljaink, hogy mindenki számára biztosítsuk a megélhetést, a foglalkoztatás,
az otthonteremtés feltételeit, és az alapvető emberi, családi és közösségi szükségletek minél
szélesebb körű és jobb színvonalú kielégítését.
Legfontosabb feladatunk, hogy munkánkkal az itt élők boldogulását segítsük, komfortos,
élhető, szerethető környezetet biztosítsunk. Fel kell hívni a figyelmet értékeinkre, azokat
támogatni, segíteni kell. El kell érni, hogy felismerjük értékeinket, büszkék legyünk,
büszkék lehessünk arra, hogy Levélen élünk.
A község önkormányzása:
Levél község Önkormányzatisága a választópolgárok által szabadon választott Képviselő-testület
és szervei munkájában jut kifejezésre.
Működésének alapelve:
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-

a közakarat érvényesítése,
önállóan és szabadon,
demokratikus formában és módon,
a legnagyobb nyilvánosság mellett.

Ennek érdekében segíti és támogatja az önszerveződő (civil) szerveződéseket és igényli
részvételüket a döntések előkészítésében és végrehajtásában is.
Az önkormányzat hivatala a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal levéli kirendeltsége,
kettős funkciót tölt be, egyrészt:
Önkormányzati feladatok (döntés-előkészítés és végrehajtás, községüzemeltetés és
fenntartás, intézmény fenntartás és felügyelet), másrészt
jogalkalmazói, államigazgatási (hatósági feladatok ellátásával).
A jelenlegi létszám és egyéb feltételek mellett elvárható a feladatok maradéktalan és a
követelményeknek megfelelő teljesítése. Tovább kell fejleszteni az elektronikus ügyintézési
lehetőségét, lehetővé kell tenni egyes beadványok, kérelmek letöltését. A speciális szaktudást
igénylő feladatok (belső ellenőrzés, közbeszerzés, családsegítés, gyermekvédelem, orvosi
ügyelet, hulladékkezelés, területfejlesztés stb.) ellátása mindenképpen társulási formában
oldhatók meg ésszerűen, szakszerűen és jól.
Minden döntést megelőzően biztosítani kell a lakosság véleményének megismerését az ülések
nyilvánosságával, a civil szervezetek meghívásával, tanácskozási jogosítványaival, fontosabb
döntések meghozatala előtt lakossági fórumok, közmeghallgatás vagy falugyűlés tartásával. Meg
kell oldani a döntések nyilvánosságra hozatalának, közhírré tételének módját (Hír-Levél,
kábeltévé, honlap, stb.)
Bizonyos szolgáltatások és feladatok ellátása, fejlesztések végrehajtása csak a várossal, illetve a
környező településekkel együttműködve a Mosonmagyaróvári Térségi Társulásban oldhatók
meg.
A község nemzetközi kapcsolatait - partneri kapcsolat Jois, Gols és testvér települési kapcsolat
Ekecs községgel - továbbra is fenn kell tartani, ehhez a feltételeket is biztosítani kell. Az
együttműködések célja a tapasztalatcserén túl a népek és civil szervezetek közötti barátság
ápolása.
3.2. Fejlesztési elképzelések
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2025. évekre a következő általános
fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági
program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)
Ipar
Az önkormányzat nem tud munkahelyet teremteni. Munkalehetőséget nagyrészt a helyi
vállalkozások képesek adni az embereknek. Éppen ezért az önkormányzat feladata, hogy minden
meglévő eszközével segítse a helyi vállalkozások talpra állását, megerősödését. Legyen partnere
a helyi munkaadóknak. Hallgassa meg őket, fogadja meg tanácsaikat, hiszen ők azok, akik
ismerik saját területüket.
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A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása csak nagyon
korlátozottan lehetséges, mert azoknak az önkormányzati területek hiánya gátat szab. Nem
tudunk konkurálni a közeli ipari parkokkal és már iparosodott közeli falvakkal, de meg kell
tennünk mindent annak érdekében, hogy a következő években Levélen is munkahely teremtő
vállalkozások tudjanak letelepedni!
A rendezési tervünk biztosítja ipari területek kialakulását, amennyiben befektetői igény
jelentkezik.
A vállalkozók támogatásával kapcsolatos tennivalóink:
Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi
vállalkozásoknak.
Minél szélesebb körben kell reklámoznunk Levél kiváló földrajzi elhelyezkedését.
Munkahelyteremtő beruházásokhoz iparűzési adókedvezményt tudunk biztosítani.
Mezőgazdaság
A község mezőgazdasági művelésű területei alapvetően jó adottságokat biztosítanak a
növénytermesztés, elsősorban gabonatermesztéshez, valamint az állattartáshoz és ehhez
kapcsolódóan a takarmánytermesztéshez. A termőterületek nagy része néhány nagygazda
kezében koncentrálódik, a kisebb területeket is nagyrészt ők bérlik.
A nagyüzemi gazdálkodás ma és a jövőben is a tehenészetre, a tejtermelésre és hozzá kapcsolódó
takarmánytermesztésre koncentrálódik.
Az egyéni gazdálkodás, háztáji gazdálkodás az utóbbi évtizedekben eljelentéktelenedett, és nem
is látszik újjáéledésének a csírája sem.
Önkormányzati tulajdonú termőföldeket kedvezményesen adjuk bérbe helyi gazdálkodók
részére.
A rendezési tervnek megfelelően biztosítani tudtuk az állattartó telep kitelepülését a falu
központjából.
Idegenforgalom
A település idegenforgalmi szempontból nem célterület, nincsenek olyan adottságai, amelyeket
idegenforgalmi célra ki lehetne használni. Ennek ellenére, a határ közelsége és a tranzit
útvonalak miatt lehet szerepe a község jövőjében. Ki kell használni azt, hogy Magyarország
egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi
turizmus is. Meg kell találnia és tovább kell fejlesztenie azokat a lehetőségeket, amelyek
turisztikai vonzerőt jelenthetnek: horgásztó, helytörténeti gyűjteménynek helyt adó Sváb-ház,
kerékpárút, szálláshelyek, Gulyás Lajos emllékszoba stb.
Az idegenforgalommal kapcsolatos tennivalóink:
Fejleszteni kell a település arculatát: Horgásztó és környéke, Fő utca zártsorú beépítése és
a Sváb-ház, volt állattartó telep rendbetételének elősegítése, utcakép, parkosítás, stb..
Részt kell venni a kistérség és a Szigetköz turisztikai kínálatát bemutató kiadványokban,
gyalogos és kerékpáros túrajavaslatokban, szálláshely katalógusban és egyéb
idegenforgalmi kiadványokban.
Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések mindig pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az
infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a
megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál.
Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a
vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás, benne a
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szelektív gyűjtés, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb - telefon, internet,
kábeltelevízió - szolgáltatások biztosítását.
Az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos tennivalóink:
pályázati lehetőségek esetén folytatni kell a burkolt utak ütemezett felújítását, elő kell
készíteni (terveztetni) néhány új burkolt út kiépítését.
pénzügyi lehetőségeink szerint folytatni kell a:
- burkolt belvízelvezető árkok felújítását,
- járdák felújítását és új járdák építését, elsősorban lakossági önkéntes munkával,
régi ivóvíz gerincvezeték (eternit csövek) szakaszos cseréjét,
a még hiányzó szakaszokon ki kell építeni a közvilágítási hálózatot,
az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára.
3.3. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliek
száma 11 fő. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli
családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az
Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
a bölcsőde építésével munkahelyeket teremt,
az adópolitikájában a lehetőségekhez képest kedvezményeket biztosít azon helyi
vállalkozások számára, akik munkahelyteremtő vagy megőrző beruházást végezne.
Közfoglalkoztatás
A Kormány 2011. évtől Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú
foglalkoztatás helyett. Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (212 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással
(költségek 95 %-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), melyben Levél Községi
Önkormányzat eddig is és ezután is részt kíván venni, munkalehetőséget biztosítva ezáltal 2-5 fő
részére.
3.4. A településfejlesztési politika célkitűzései
Levél Községi Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az
önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt is növekedjen. Csak olyan fejlesztéseket
vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is
zökkenőmentesen finanszírozni tudja.
A településfejlesztés széles nyilvánossága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település
számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka
annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település
jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.
A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések:
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a település honlapjának folyamatos karbantartása és információkkal való feltöltése fontos
feladat.
a honlapon biztosítani kell a helyet
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
- a település intézményeinek,
- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.
a településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és civil
szervezeteket.
A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az
igények kerüljenek előtérbe,
melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető
településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a
ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú
fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:
azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva
gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat
tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve
alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
melyek munkahelyet teremtenek.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely
kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén
lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő
fejlesztések megvalósítására.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt további jelentős pályázati források
lesznek, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati
tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező pályázatírót
kell keresni és megbízni,
a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.
biztosítani kell az önerőt a pályázati lehetőségek számára.
Településfejlesztési célok
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Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános
fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához
kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
Folyamatban lévő fejlesztések prioritásának megtartása,
Levél községfejlesztési stratégiájának felülvizsgálata, korszerűsítése,
„OKOS TELEPÜLÉS” eszközeinek fokozatos bevezetése – közterületi wifi pontok,
információs pultok stb.
Családtámogatási program készítése,
Helyi értéktár létrehozása,
Községrendezési terv és helyi építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálata, aktualizálása,
Útfelújítási program készítése – József Attila utca előtérbe helyezésével,
Expó területén a telekalakítások megoldása,
Közterületek és középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
Belterületi közút építése, felújítása,
Járdaépítés és - felújítás,
Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
Temető fejlesztés folytatása,
Külterületi mezőgazdasági utak javítása,
Ipari hasznosításra kijelölt területek beépítésének elősegítése, szélkerékparkok további
fejlesztése.
Ág utcai 1. orvosi rendelő energiatakarékos felújítása,
Fő utca 7. szám alatti irodaház épületének hasznosítása, pl.: egészségügyi szolgálat részére
Sport-büfé felújítása, épület feltüntetése a tulajdoni lapon,
Tornacsarnok padlóburkolatának cseréje,
Telephely épületének külső pucolása, szociális helység kialakítása,
Kultúrház oldalsó kerítésének felújítása,
Önkormányzati bérlakások felújítása, újjá építése, energetikai korszerűsítése,
A kultúrház melletti önkormányzati telek hasznosítására tervek készítése,
Továbbra is „Kell egy HELY a fiatalok számára”!
ÉS MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI…..
Az ÖTE részére modern gépjárműfecskendő beszerzése,
Automata tekepálya és műfüves labdarúgópálya építése,
Levél Fő utca felújítása, korszerűsítése, parkolók kialakítása.
3.5. Az adópolitika célkitűzései
A Levél Községi Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések
megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve
hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja
kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az
Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört
illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
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minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás
által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a
gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a
várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az
adórendelet módosításokról,
csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért
eredményekről,
az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési
jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente tájékoztatást
kapjon.
3.6. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldások
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak
tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
intézkedéseket.
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a
következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:
-

vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
ivóvíz ellátás
csatornázás,
köztemető fenntartás,
helyi közutak és közterületek fenntartása,
köztisztaság és településtisztaság fenntartása,
helyi tűzvédelem,
közbiztonság helyi feladatainak ellátása,
gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,
gondoskodás az egészségügyi ellátásról,
gondoskodás a szociális ellátásról,
gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,
közösségi tér biztosítása,
közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli
Kirendeltsége látja el. Levél község minden lakója joggal várja el a település vezetésétől, hogy
mindent megtegyen ügyes-bajos dolgaik, gyors, udvarias és emberséges megoldásáért. A község
azért tartja fenn Hivatalát, intézményeit, hogy azok a falu lakóit szolgálják.
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A Képviselő-testület célja, hogy a 2024-es önkormányzati választásokra felkészüljön az önálló
hivatali struktúra létrehozására.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
az információs szolgáltatás kiterjesztése,
a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása,
a közintézmények akadálymentesítése.
Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:
elhasználódott számítógépek folyamatos cseréje,
iroda-berendezések pótlása.
A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása
Az Önkormányzat a lakás és az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználása lehetőségeit
rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során a felesleges kapacitások gazdaságos
kihasználására törekszik.
A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást, amely az Aqua Kft.
szolgáltatón keresztül történik, melyben az Önkormányzat résztulajdonos.
Az ivóvíz hálózaton meg kell kezdeni és ütemezetten folytatni az elavult (eternit csövek)
ivóvízvezeték-hálózat felújítását.
Ivóvíz hálózat bővítés az új lakóterületeken lesz szükséges (befektetői igények és források
alapján).
A csapadékvíz-elvezető rendszernél ütemezetten folytatni kell a meglévő burkolt árkok és
víznyelők felújítását.
Csatornázás
A meglévő csatornahálózat üzemeltetője szintén az Aqua Kft, amelyben az önkormányzat
résztulajdonos.
A szennyvíz kezelése a mosonmagyaróvári szennyvíztisztítóban történik.
Önkormányzati konzorcium pályázatot nyújtott be a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító
korszerűsítése érdekében, és a felújított telep 2014-ben átadásra került.
A csatornahálózat bővítésére csak az új lakóterületeken szükséges (befektetői igények és
források alapján).
A köztemető fenntartás
Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos
feladatokat.
A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az
alábbi feladatok vannak:
Gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről, amelyet az önkormányzat végez.
Biztosítani kell azt, hogy a köztemető megfeleljen a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek.
Ennek érdekében a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség:
járdaépítés, további parkoló kialakítása, parkosítás, fák felülvizsgálata, stb.
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A helyi közutak és közterületek fenntartása
Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, padka rendezése és felújítása:
pl. Víztorony utca, József Attila utca, Vasút utca, Mező utca, Diófa utca, Horgász utca stb
Járdaépítés, felújítás szükséges a következő területeken: Akácos, Margaréta, Szedres utca, stb.
A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel, illetve külső szolgáltatóval
végezzük.
Középtávú tervet kell készíteni a külterületi mezőgazdasági utak ütemezett javítására, ezek
megvalósításába be kell vonni a földtulajdonosokat és a földhasználókat is. Legfontosabbak:
Cseresznyés sor, Vasúti átjáró-m1-es út, Hegyeshalom felé menő irány, stb.
A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő
fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
Továbbra is részt kell venni a település-virágosítási programiba, ehhez kérni kell
támogatók, önkéntesek segítségét.
Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és
pótlásáról.
Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:
- Újhelyi Imre tér,
- Fő utca,
- Május 1. ligeti park és játszótér, - I. Világháború áldozatainak emlékére - önkormányzati intézmények,
- sportpálya,
- temető és kálvária sor,
- templomok környéke,
- horgásztó és környéke,
- Dózsa György utca végi kerékpáros pihenő park és Trianon emlékmű,
- emlékművek.
- gesztenyefák védelme
Az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Május 1. ligeti játszótér üzemeletetéséhez és
fenntartásához szükséges feltételeket.
folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,
évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.
A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el. Tovább kell vizsgálni egy
községüzemeltető Kft. létrehozásának kérdését.
A köztisztaság és településtisztaság fenntartása
A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az
Önkormányzat
továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a
szolgáltatást az Önkormányzat a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft .
szolgáltatóval végezteti,
propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a
lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
biztosítja a település lakói részére a háztartásban keletkezett zöldhulladék elhelyezését,
évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót,
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rendszeresen gondoskodik a temetőnél található hulladékgyűjtők ürítéséről,
biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek
kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról.

A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.
A helyi tűzvédelem
Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
támogatja a helyi tűzoltó egyesületet,
közreműködik a tűzoltó egyesület eszközeinek korszerűsítését, bővítését célzó pályázati
tevékenységben,
az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában
- figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést,
- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás
megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,
A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása
érdekében
támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen
programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,
támogatja polgárőrség működését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét,
helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket),
javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,
felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető
körülményekre.
fenntartja és működteti a közbiztonsági kamera rendszert.
Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
Az Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési- és fejlesztési terve
szerint a Levélfalvi Manók Óvoda működtetésével biztosítja a nevelési, oktatási feladatainak
ellátását. A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója és működtetője a KLIK.
A Képviselő-testület jóváhagyta mindkét intézmény pedagógiai-, minőségirányítási programját,
esélyegyenlőségi tervét és egyéb szabályzatait, az intézmények azok szerint működnek.
Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő
feladatokat látja el:
felülvizsgálja a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati programot.
A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskolát lehetőségeihez képest támogatja,
működtetésével kapcsolatban rendszeresen egyeztet a KLIK-el.
az intézményeknél segíteni kell az energiatakarékossági szempontok érvényesülését: a
fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését.
a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság,
elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér az intézményektől,
segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott
pályázatokat és azok megvalósulását.
A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében biztosítjuk:
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a pedagógiai szakszolgálatot
Állami feladatátvállalás keretében a KLIK-en keresztül biztosítjuk:
a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést.
Biztosítani kell az intézményi épületek karbantartását, szükség szerinti felújítását. Pályázati
lehetőségek kihasználásával csökkenteni kell az intézmények energiafelhasználását: pl: orvosi
rendelő.
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület
a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja
biztosítani.
Fenntartja
- a háziorvosi– és iskolaorvosi ellátást,
- társulási formában - Bezenyével közösen - a védőnői ellátást,
- társulási formában a fogorvosi ellátást a Hegyeshalom nagyközséggel közösen.
- megbízási szerződéssel a fizioterápiás kezelést, gyermekorvosi és nőgyógyászati
szakorvosi ellátást.
Fontos a megelőző tevékenység, ezért támogatjuk a szűrővizsgálatokat (vércukor, magas
vérnyomás, stb.) és a védőoltások rendszerét, pl. Rota vírus, bárányhimlő elleni védőoltást.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását,
olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A
Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt
szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. A kötelezően
nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a Járási Hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása
- időskorúak járadéka
- ápolási díj
- közgyógyellátás
- egészségügyi ellátásra való jogosultság
- gyermekek otthongondozási díja
A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
önkormányzati támogatás
ápolási támogatás
gyógyszertámogatás
lakásfenntartási támogatás
születési támogatás
eseti támogatás
köztemetés
felsőoktatási hallgatók támogatása szociális rászorultság alapján
a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás keretében biztosítjuk a
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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idősek klubja
Aranykor Idősek Otthona
idősek otthona
fogyatékkal élők nappali ellátása
hajléktalanok nappali ellátása
hajléktalanok átmeneti szállása
családsegítés
gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti otthona
családi napközi
idősek gondozóháza
Hospice-ház
bölcsődei ellátás
település és térség fejlesztés
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat. Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi programot, folyamatosan
figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.
Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
tankönyvtámogatást,
étkezési térítési díj átvállalást,
óvodai ellátást,
nyári napközi ellátást
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, művészeti tevékenység,
és a sport támogatása
Többször találkozunk azzal a téves felfogással, hogy a kultúrát akkor kell csak támogatni, ha jut
rá pénz. Levélen szerencsére nem ez a helyzet. A község színes kulturális palettája, sokrétű civil
és egyesületi élete, hagyományai szerves részei a falu életének. Kultúránk, hagyományaink
segítenek a helyes identitás követésében, ez jelenti a biztos alapkövet mindennapi életünkben.
Az Önkormányzat kulturális és közművelődési tevékenységeit az önkormányzati rendeletben,
illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások lehető legszínvonalasabb ellátásával kívánja
biztosítani. 2019-ban Levélen a kulturális rendezvények száma 45 db volt, 3630 regisztrált
látogatóval!
A közösségi teret és a kulturális, közművelődési feladatokat ellátását elsősorban a Kultúrház,
mint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) működtetésével biztosítja az önkormányzat:
új szolgáltatások bevezetéséhez helyet és eszközöket kell biztosítani,
további pályázati támogatást kell szerezni a tetőtér beépítéshez és a pincehelyiség
hasznosításához
a civil szervezetek működéséhez, hagyományőrző csoportok tevékenységéhez, és
közművelődési programokhoz biztosítani kell s szükséges közösségi helyet.
A Kultúrházban biztosítjuk a könyvtár működését, amely a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér szakmai felügyelete alatt működik:
ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,
a könyvtári nyitvatartást jobban az igényekhez kell igazítani,
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bővíteni kell a könyvtár eszköz ellátottságát, biztosítani kell az internet hozzáférést, az
elektronikus információhordozók használatát,
tovább kell gyarapítani a könyvállományt, ehhez akár magánszemélyek, intézmények,
vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait illetve anyagi
támogatását is igénybe kell venni.
Kiemelt közösségi térként funkcionál a Sváb-ház, a Horgász-tó környezete, a Május 1 liget park
és a spottelep a felnőtt játszótérrel.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások
további biztosítását is. Ennek érdekében:
községi sport koncepció kidolgozására van szükség az egyesületek, intézmények, GYÖK
bevonásával.
biztosítja a település sportéletének helyet adó épületeket és pályákat (tornacsarnok,
bitumenes pálya, füves labdarúgó pálya, horgász-tó),
támogatja a település egyesületeit (Sportegyesület és szakosztályai – labdarúgás, sakk,
karate, íjász, sárkányhajó - Horgász-egyesület, stb).
tervezi a közösségi terek bővítését, Május 1 ligeti park korszerűsítését.
-

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését, együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint segíti a Levéli Német
Nemzetiségi Önkormányzatot, támogatja hagyományőrző csoportjait (Heideboden Kórus, Levéli
Harmonikások).
Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében:
A Képviselő-testület, az intézmények és az egészségügyi, szociális ellátást végző
intézmények, civil szervezetek és személyek folyamatosan együttműködnek egymással az
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol és drogfogyasztás
nélküli programok.
Befejezés
A program összeállítása a község helyzete, adottságai és az önkormányzat lehetőségei
figyelembevételével történt. Az anyag legkonkrétabb része a helyzetértékelés. A fejlesztési
elképzelések megfogalmazása gyakran csak elvi síkon történt, azok gyakorlati formában való
megjelenése nem tudott konkrétabb lenni. Lehetőségeink és forrásaink lekötöttsége, másrészt az
önkormányzati rendszer, finanszírozás átalakítása miatt, előre nem látható a jövő pénzügyi
helyzete, ezért több évre előre nem tervezhető konkrétabb feladatsor. Pedig nagyon sok ötlet és
elképzelés fogalmazódott meg, amelyek jól szolgálnák céljainkat. Ezek az éves
költségvetésekben, pályázatok ismeretében fogalmazódhatnak meg konkrétabban.
2022-ben indul az új Európai Uniós fejlesztési ciklus. El kell érni, hogy pénzügyi mozgástérrel
rendelkezzünk pályázataink benyújtásához. Ki kell dolgoznunk az új fejlesztési tervünket is,
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amely lehetőséget biztosít olyan fejlesztések megindítására, melyek munkahelyet teremtenek és
hasznot hoznak a levéli embereknek, a községnek.
Nehéz feladat ez, de nem lehetetlen. Mi hisszük, hogy Levél képes rá!
A programot évenként a költségvetés készítésekor át kell tekinteni, és aktualizálni a lehetőségek
függvényében.
Levél, 2020. július 5.
Kiss Béla
polgármester
…/2020. (VII.15.) határozat
Levél községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2025. évi Gazdasági
Programját az előterjesztés szerint jóváhagyja és évenként a költségvetés készítésekor
aktualizálja.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
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