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Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 06-án 17.00 órai
kezdettel tartott testületi ülésről
Jelen vannak: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző, Dorfinger Károly László
alpolgármester, Papp Zoltán, Szakál Gyula, Fehér Attila, Vargáné Herlicska Zsuzsanna, Zabolay
Gábor képviselők, valamint a jelenléti ív szerint felsoroltak.
Kiss Béla polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy az ülés
azért rendkívüli, mivel sürgős halasztást nem tűrő döntésekre van szükség. A képviselő-testület
SZMSZ-ében foglaltak szerint az értesítés telefonon, valamint a helyszínen jelenlévő részére szóban
történt a sürgősségre való tekintettel.
Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 jelen van, így az ülés határozatképes. A minősített
többséget igénylő döntéshez 4, az egyszerű szótöbbséget igénylő döntéshez is 4 igen szavazat
szükséges. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dorfinger Károly László és Papp Zoltán képviselőket
javasolja.
A jegyzőkönyvről hangfelvétel készül, a hangfelvétel alapján Kicsiny Andrea készíti el a
jegyzőkönyvet.
A testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Kiss Béla polgármester: javaslatot tett a napirendre, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2020. (I. 06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja
jóvá:
1./ Levél 1128, 1129, 1130 hrsz-ú területeket érintő telekalakítás
2./ TOP „Bölcsőde építés Levélen” projekt tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzési
és kötelező nyilvánossági feladatok ellátására ajánlatkérések
3./ Lugosi család lakástűz utáni kárenyhítése
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
1./ Levél 1128, 1129, 1130 hrsz-ú területeket érintő telekalakítás
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. októberi ülésén
támogatta Illés Róbert Levél, 1128, 1129, 1130 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási kérelmét. A
több tulajdonost érintő telekalakítás az elmúlt több mint egy évben nem valósult meg. A
tulajdonosok most alakítottak ki közös véleményt és állásfoglalást fent jelzett ingatlanokon építési
telek kialakítására. A 2018-ban készült változási vázrajzot időközben módosítani kellett, melynek
értelmében nem az 1128 hrsz. alatt nyilvántartásba kerülő 600 m2 nagyságú közterület kerül
ingyenes területátadás jogcímén az Önkormányzat tulajdonába, hanem jelen kérelem mellé is csatolt
változási vázrajz szerinti 1130 hrsz-ú közterület 411 m2 nagyságban. Annak érdekében, hogy a
telekalakítás létrejöhessen módosítani szükséges a 152/2018. (IX.26.) határozatot.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Dorfinger Károly László alpolgármester: Szalay Tibor által 2019. július 19-én készített
változási vázrajz szintén megfelel a település hatályban lévő rendezési tervének. Csak a
tulajdonosok közti igények változása miatt kellett módosítani. Javasolom azt elfogadást.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2020.(I.06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2018.(IX.26.) határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél 1128, 1129,
1130 hrsz-ú területeket érintő telekalakítást a csatolt vázrajz alapján jóváhagyja azzal, hogy
az engedélyezett telekalakítást követő változással a Levél 1130 hrsz alatt nyilvántartásba
kerülő 411 m2 térmértékű közterület művelési ágú ingatlan területrészei ingyenes
területátadás jogcímén kerülnek az önkormányzat tulajdonába.
Felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú területátadási és telekalakítási megállapodás
aláírásával.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ TOP „Bölcsőde építés Levélen” projekt tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzési
és kötelező nyilvánossági feladatok ellátására ajánlatkérések
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP1.4.1-19-GM1-2019-00001 „Bölcsőde építése Levélen” elnevezésű projektre vonatkozóan. A
támogatási szerződés 2019. decemberében az Államkincstárral és a konzorciumi partner GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzati hivatallal aláírásra került. Elkészült a projekt kivitelezési
ütemterve. Első ütemben a feladathoz kapcsolódó kiviteli terveket és tervezői költségvetést kell
elkészíteni. Ezután közbeszerzés kiírását kell végrehajtani, majd ennek várható sikeres
lebonyolítását követően a villamos, gépész, építész szakágak tekintetében műszaki ellenőrzési
feladatok ellátását kell biztosítani. Végül a projekthez kapcsolódóan előírt kötelező nyilvánossági
feladatokat is el kell látni.
Fent jelzett részfeladatokra árajánlatokat kell bekérnünk javasolom olyan cégektől kérjünk be
árajánlatot, akik ezen feladatok megvalósításában már tapasztalattal rendelkeznek. Fentiekre
tekintettel a Magyar Energia Centrum Kft-től, az Optimum Term Kft-től és az MLT Mérnökiroda
Kft-től kérjünk ajánlatot a feladatok lebonyolítására.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2020.(I.06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19GM1-2019-00001 „Bölcsőde építése Levélen” elnevezésű projekthez kapcsolódóan, a
következő feladatok ellátására vonatkozóan:
- „A” részfeladat: Előkészítési feladatokhoz kapcsolódó kiviteli tervek és tervezői
költségvetés elkészítése,
- „B” részfeladat: Kivitelezési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítása,
- „C” részfeladat: Kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok
ellátása (villamos, gépész, építész szakágak tekintetében),
- „D” részfeladat: Projekthez kapcsolódó kötelezően előírt nyilvánossági feladatok
ellátása
ajánlatot kér a:
- Magyar Energia Centrum Kft-től (1123 Budapest, Nagytétényi út 190.,
- Optimum Term Kft-től (1134 Budapest, Gidófalvy Lajos u. 33. III/4.,
- MLT Mérnökiroda Kft-től (2120 Dunakeszi, Toldi utca 65/1.
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az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás tartalma szerint.
Határidő: azonnal ill. felhívásban foglaltak szerint
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Lugosi család lakástűz utáni kárenyhítése
Kiss Béla polgármester: 2020. január 04-én este 18 óra után eddig nem azonosított okból
kifolyólag kigyulladt a Levél, 922 hrsz-on Lugosi Imre és Lugosiné Kovács Terézia fia Tóth Gábor
tulajdonában álló lakóház. A tűzoltók gyors és szakszerű katasztrófavédelmi beavatkozása ellenére
a ház szinte teljes egészében leégett és lakhatatlanná vált. Az eset napján a késő esti órákban összeült
a helyi védelmi bizottság. A kisebb sérüléseket szenvedő ingatlantulajdonos részére mentőt hívtunk
és beszállították őket a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház sürgősségi osztályára. A kultúrházban,
mely a veszélyelhárítási tervünk szerint befogadóhelyként funkcionál biztosítottuk számukra
szálláslehetőséget. Mobil ágyakat tisztálkodó szereket és ruházatot szereztünk be. A Lugosi
házaspárt másnap reggel engedték ki a kórházból és Levélre érkezésüket követően felvettük velük
a kapcsolatot, megkezdtük a felmerülő legsürgősebb feladatok azonnali megoldását. A leégett
ingatlan mellett található épületet eddig is lakócélra használták, de ott nem volt sem fűtés sem
elektromos áram. Először aggregátorral, majd ezt követően helyi vállalkozók és civilek segítségével
biztosítottuk az áramellátást és a fűtési lehetőséget. A károsultak nem kívánták elhagyni otthonukat.
Gondoskodtunk élelmezésükről és gyógyszeres ellátásukról. Jelenlegi legfontosabb feladataink a
következők: meg kell szerveznünk a kárenyhítési feladatokat, a káresemény kapcsán keletkezett
romot, törmeléket, összeégett tárgyakat szelektálva ki kell hordanunk az ingatlanból. Statikusi
szakvéleményt kell beszereznünk az ingatlan állapotára vonatkozóan. Mindezekkel párhuzamosan
önkormányzati gyorssegély folyósítását javaslom 100.000.-Ft összegben és ezen felül 500.000.-Ft
nagyságú keret biztosítását 2020. évi költségvetésünkben fent jelzett feladatok lebonyolítására
vonatkozóan. Ezt követően meg kell szerveznünk – lehetőleg minél korábbi időpontban – a
törmelékek elszállítását. Javaslom jótékonysági adománygyűjtés szervezését. A káresemény óta
eltelt rövid idő alatt már érkeztek segítségnyújtó felajánlások. A január 18-án megrendezésre kerülő
töpürtyű sütő nap jótékonysági rendezvény lesz, az ott keletkezett bevételt a családnak ajánljuk fel,
erről szóbeli támogatásban már biztosított a szervezésben részt vevő Polgárőr Egyesület és
Nyugdíjas Egyesület. Az LBE 2020 január 11-i batyus báljának tombola bevételét szintén felajánlja
a Lugosi család részére. Lugosiék jószívű, becsületes, segítőkész emberek. Az idei Advent 4.
vasárnapján a falukarácsonyon az ő felajánlásukból láttuk vendégül a község lakosságát. Levél civil
összefogására eddig is jellemző volt, hogy a bajban segítő kezet nyújtottunk a rászorulók részére.
Az önkormányzat és a képviselő-testület kiemelten fontos feladata, hogy példát mutasson és az arra
rászoruló polgárokat támogatásban részesítse. Össze kell fognunk, meg kell mutatnunk a falu és a
közösség erejét és vállalnunk kell a feladatok koordinálását.
Vargáné Herlicska Zsuzsanna képviselő: amennyiben megszervezzük a törmelékek eltakarítását
a lakosság bevonásával, vállalom a forró tea és a harapnivalók elkészítését és annak helyszínre
történő juttatását.
Fehér Attila képviselő: egyetértek a fent elmondottakkal, meg kell határozni minden embernek a
konkrét feladatát. Értesíteni kell a civil szervezetek és a lakosságot a kárelhárítási eseményről.
Jómagam a tragédia pillanatától fogva a helyszínen tartózkodtam és a következőkben is mind
munkával mind pedig a munkák irányításával részt kívánok venni a feladatok elvégzésében.
Tompa Lajos polgárőr egyesület elnöke: ki kell jelölni konkrét napot lehetőleg hétvégét, és
önkéntes segítőkkel meg kell szervezni a romok, törmelék külön szelektálva történő összerakását,
konténert rendelni, abba a nem hasznosítható anyagokat elszállítani.
Zabolay Gábor képviselő: a sportegyesület február 01-re szervez egy jótékonysági teremtornát,
melynek bevételét szintén a család javára ajánlja fel.
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Domonkos Sándor NNÖ elnök: a rendrakáson kívül egyenlőre mást nem tudunk tenni, amíg
nincs statikus szakvélemény.
Dorfinger Károly László alpolgármester: a pénzbeli felajánlásokat a falu alapítványi számlájára
javasoljuk befizetni. A falu közösségére jellemző az összefogás, a bajba jutott család mellé kell
állnunk és minden tőlünk telhető segítséget meg kell adni.
Fehér Attila képviselő: az esemény bekövetkeztekor szombaton fél óra alatt 23-an mozdultak
meg segítséget nyújtani.
Győrfi Zoltán vállalkozó: holnap reggel néhányan menjünk ki személyesen egyeztessünk a
legsürgősebben elvégzendő munkákról és a felhívás már ennek megfelelően legyen kiplakátolva,
meghirdetve.
Kiss Béla polgármester: a Lugosi család nevében is köszönjük az összefogást, a kárelhárítási
munkák és az adománygyűjtés során közreműködők neveit feljegyezzük az L/32/2020.
ügyiratszámú előadói ívben megőrizzük az utókor számára, hogy az összefogás példája maradandó
legyen!
Javasolom egyrészt dönteni az egyszeri rendkívüli segélyről, a költségvetésbe elkülöníteni összeget
a további segítségnyújtáshoz, romeltakarítás társadalmi munkával történő megoldásáról, az
adománygyűjtési felhívásról.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2020.(I.06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Lugosi Imre Gyula
Levél, Vasút utca 922 hrsz alatti lakosok részére a lakóingatlanukat sújtó tűzvész során
keletkezett károk enyhítésére rendkívüli 100.000.-Ft támogatást nyújt a 2020. évi
költségvetésében.
A készpénzt személyesen a polgármester adja át a család részére.
Határidő: 2020. január 06. hétfő
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2020.(I.06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lugosi család
ingatlanát sújtó tűzvész során bekövetkezett károk enyhítéséhez a 2020. évi
költségvetésében 500.000.-Ft-ot elkülönít.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2020.(I.06.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lugosi család
ingatlanát sújtó tűzvészt során keletkezett romok eltakarításra lakossági összefogást hirdet
2020. január 11-12.napjára.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2020.(I.06.) határozat
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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lugosi család
megsegítésére a családi ingatlanukat sújtó tűzvész során bekövetkezett károk enyhítésére
adománygyűjtést szervez.
A felajánlásokat a Levél Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány
Takarékban Zrt-nél vezetett bankszámlára történő befizetéssel illetve a polgármesteri
hivatalba kihelyezett urnába tehetik meg.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
Kiss Béla polgármester: mivel más sürgős napirendi pontot az ülés keretében nem tárgyal a
testület az ülést 18.40 órakor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv
aláírására.
K.m.f.
Kiss Béla
polgármester

dr. Gáli Péter
jegyző

Dorfinger Károly László
jkv. hitelesítő

Papp Zoltán
jkv. hitelesítő

