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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2020.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 26-án tartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyv
Tartalma:
Napirend
1./ Egyesületek beszámolója a 2019. évben kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról
2./ Egészségügyi beszámoló a 2019. évről
3./ Szociális tüzelőanyag pályázat- önrész biztosítás
4./ Szociális tüzelőanyag rendelet alkotás
5./ Utca elnevezések
6./ Nyomtató beszerzése az egészségügyi szolgálat részére
7./ LKSE kérelme
8./ Margaréta és Szedres utca lakóinak kérelme
9./ Megyei Nemzetiségi Nap lebonyolítása
10./ Óvodavezető csoportlétszám bővítése iránti kérelme
11./ Takarékbank számlavezetési ajánlata
12./ Beszámoló a MTT 2019. évi munkájáról
13./ MFP orvosi eszköz pályázathoz ajánlatkérések
14./ MFP közösségi tér felújításhoz ajánlatkérések
15./ Galambos Erzsébettel kötött területátadási megállapodás módosítása
16./ AQUA Kft. Gördülő Fejlesztési Terv
17./ Bölcsőde építés önerő biztosítás
18./ Sport büfé bérleti szerződése
19./ Kisösszegű követelés behajthatatlansága
Jegyzőkönyv
Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-án 17,30 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
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Jelen vannak: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző, Dorfinger Károly László
alpolgármester, Fehér Attila, Papp Zoltán, Szakál Gyula, Zabolay Gábor, Vargáné Herlicska
Zsuzsanna képviselők, továbbá: a jelenléti ív szerint felsoroltak.
Kiss Béla polgármester: megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 tag jelen van, így az
határozatképes. Az érvényes szavazatok száma 7, a minősített többséget igénylő szavazáshoz 4, az
egyszerű többséget igénylő döntéshez 4 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Fehér Attila és Vargáné Herlicska Zsuzsanna képviselőket javasolja.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Kiss Béla polgármester: javaslatot tett a napirendre.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja
jóvá
Napirend:
1./ Egyesületek beszámolója a 2019. évben kapott önkormányzati támogatások
felhasználásáról
2./ Egészségügyi beszámoló a 2019. évről
3./ Szociális tüzelőanyag pályázat- önrész biztosítás
4./ Szociális tüzelőanyag rendelet alkotás
5./ Utca elnevezések
6./ Nyomtató beszerzése az egészségügyi szolgálat részére
7./ LKSE kérelme
8./ Margaréta és Szedres utca lakóinak kérelme
9./ Megyei Nemzetiségi Nap lebonyolítása
10./ Óvodavezető csoportlétszám bővítése iránti kérelme
11./ Takarékbank számlavezetési ajánlata
12./ Beszámoló a MTT 2019. évi munkájáról
13./ MFP orvosi eszköz pályázathoz ajánlatkérések
14./ MFP közösségi tér felújításhoz ajánlatkérések
15./ Galambos Erzsébettel kötött területátadási megállapodás módosítása
16./ AQUA Kft. Gördülő Fejlesztési Terv
17./ Bölcsőde építés önerő biztosítás
18./ Sport büfé bérleti szerződése
19./ Kisösszegű követelés behajthatatlansága
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Napirendek tárgyalása
1./ Egyesületek beszámolója a 2019. évben kapott önkormányzati támogatások
felhasználásáról
Kiss Béla polgármester: a beszámolók beérkeztek, jelen vannak az egyesületek vezetői, akinek
kérdése van kérem tegye meg, majd kérem az észrevételeket és döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a
beszámolók jóváhagyását.

3

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
131/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyesületek által benyújtott
beszámolókat tudomásul vette és jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ Egészségügyi beszámoló a 2019. évről
Kiss Béla polgármester: az írásos beszámolókat a képviselők megkapták. A falu lakossága részére
tájékoztatásként a fontosabb adatokat a háziorvosi, védőnői és fogorvosi beszámolóból kiemelte.
Fontos kiemelni, hogy az egészségügyi tevékenységhez és megelőzéshez tartozik az évente
megrendezendő egészségnap, különböző szűrővizsgálatok, védőoltások ingyenessé tétele,
többszöri véradás megszervezése is. A fogorvosnál a levéli betegforgalom főként az iskolások
szűréséből áll ezen kívül úgy tűnik a lakosság nem nagyon veszi igénybe, talán a figyelemfelhívás a
lehetőségre több betegforgalmat eredményezne.
Jelen van dr. Bartalos Gábor háziorvos, amennyiben egyéb fontos mondanivalója van az alapos
írásos beszámolóhoz, kérjük az észrevételeit.
Papp Zoltán képviselő: az ügyrendi bizottság ülésén felmerült a betegségtípusok tekintetében a
kérdés, hogy milyen tendenciák mutatkoznak, mi az amiben emelkedés vagy esetleges csökkenés
történt.
dr. Bartalos Gábor háziorvos: a daganatos betegségek számát emelném ki, még mindig nem
veszik annyian igénybe a szűrővizsgálatokat (főként az 50 év feletti férfiak), ahol ezek időben
felismerhetőek és kezelhetőek lennének. Az e recept felírásának lehetőségével a telefonforgalmunk
a többszörösére nőtt, ezzel kapcsolatosan kérnénk a betegeket, hogy 12 óra után hívják a rendelőt,
hogy a személyesen megjelenő betegeket is el tudjuk látni. Nyártól a vérvétel is csütörtökönként
helyben megoldott, az önkormányzat nyújt segítséget a Mosonmagyaróvárra történő beszállításáról.
Kiss Béla polgármester: megkérem doktor urat, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében az
elhangzott fontos információkról a következő hír-levélbe rövid tájékoztatást kellene adni.
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, javasolom a beszámolók jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. évi egészségügyi
helyzetéről szóló háziorvosi, védőnői és fogorvosi beszámolókat jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Szociális tüzelőanyag pályázat- önrész biztosítás
Kiss Béla polgármester: Az előző évekhez hasonlóan 2020-ben is kiírásra került a
Belügyiminiszter által az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat.
A pályázati feltételek a korábbi évekhez hasonlóak. Az igényelhető tüzelőanyag mennyiség az alábbi
mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra:
- az önkormányzat 2019. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában
részesülők száma,
- az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
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- a 2020. január 01-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).
A fenti mutatók szerint a központilag meghatározott maximálisan pályázható mennyiség
esetünkben 60 m3 keménylombos fafajta vagy 180 q barnakőszén.
Az elmúlt évben barnakőszénre adtuk be pályázatunkat, melyhez idén is 500.- Ft/q + ÁFA önrészt
kell vállalni. Javasolom, hogy a tapasztalatok figyelembevételével (könnyebb kezelhetőség,
kiszállíthatóság) idén is barnakőszénre adjuk be támogatási igényünket. Az általunk maximálisan
pályázható 180 q barnakőszénhez az önrész összege összesen 90.000.- Ft + 27 % ÁFA 24.300.- Ft,
mindösszesen 114.300.- Ft lenne.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: tavalyi évben is barnakőszénre
pályáztunk, mely az elosztásnál is sokkal rugalmasabban történt mit a fánál.
A bizottság javasolta a testületnek, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázathoz csatlakozzon, nyújtsa be igényét 180q barnakőszénre, melyhez
az önkormányzati önrészt a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítsa.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra támogatási igényt nyújt
be 180 q barnakőszénre. Az önkormányzati önrészt 500.- Ft/q + ÁFA-t, azaz összesen
114.300 Ft-ot a 2020. évi tartalék terhére biztosítja és vállalja, hogy a szociális célú
tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: igény benyújtására 2020. augusztus 31, illetve elbírálás függvényében folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
4./ Szociális tüzelőanyag rendelet alkotás
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2015.(XII.01.)
számon önkormányzati rendeletet alkotott a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól, melyet 2019-ben felülvizsgáltuk, a megalkotott rendelet 2020. márciusában
hatályát vesztette, új rendelet alkotása szükséges, kérem jegyző urat ismertesse a tervezetet,
majd kérem az észrevételeket és döntsünk.
dr. Gáli Péter jegyző: meg kell felelni a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, így többek
között a szociális célú tüzelőanyag juttatás jogosultjaira vonatkozóan a fent leírtaknak
megfelelő önkormányzati hatályos rendelettel kell rendelkezni, mely az elszámolási időszak
végéig 2021. április 15-ig maradna hatályba.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság tagja: a bizottság támogatta a beterjesztett
rendelet jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta a szociális tüzelőanyag
juttatásról szóló 10/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendeletet. (a rendelet és mellékletei a
jegyzőkönyv részét képezik)
5./ Utca elnevezések
Kiss Béla polgármester: a testület 2020. júliusában döntött az újonnan kialakuló utcák

elnevezéséről, azok társadalmi egyeztetésre történő bocsátásáról. A 30 napos határidő lejárt, érdemi
észrevétel nem érkezett, így a testület által helyrajzi számonként javasolt elnevezéseket javasolom
jóváhagyni. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
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Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: újonnan kialakuló utcák elnevezését javasolja

a társadalmi egyeztetésre bocsátottak alapján jóváhagyásra.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 714/1 hrsz alatti közterületet
Csenkesz utcának nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
135/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 714/2 hrsz alatti közterületet
Napraforgó utcának nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 714/3 hrsz alatti közterületet
Búzavirág utcának nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 714/4 hrsz alatti közterületet
Hegyeshalmi utcának nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 702 hrsz alatti közterületet
Napsugár utcának nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.

6

Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 781 hrsz alatti közterületet
Harmat köznek nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél 770 hrsz alatti közterületet
Bodza köznek nevezi el.
A testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan, és vagyon-nyilvántartásba történő
átvezetésével, érintett hivatalok, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ Nyomtató beszerzése az egészségügyi szolgálat részére
Kiss Béla polgármester: szükségessé vált az egészségügyi szolgálat nyomtatójának cseréje, melyet
időközben meg is vásároltuk, utólagos jóváhagyást kérem.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság támogatta a nyomtató beszerzését a
2020. évi költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyja az egészségügyi szolgálat
részére Epson EcoTank M2170 tintasugaras nyomtató beszerzését, melynek költségét
66.700.-Ft+Áfa-t a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
7./ LKSE kérelme
Kiss Béla polgármester: Babai Dezső az LKSE elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület
felé, hogy az önkormányzat költségvetésébe a sárkányhajó-csapat versenyeztetésére betervezett
150.000 forintot az egyesület részére szíveskedjünk támogatási szerződés keretében átadni.
Kérését azzal indokolta, hogy az LKSE 2020. januárjában megtartott közgyűlésén a tagság úgy
döntött, hogy módosításra kerüljön az alapszabály. Az alapszabály módosítást a Törvényszék
elfogadta és ezáltal a szakosztályok közé felvételre került a Sárkányhajó-szakosztály. Ennek
értelmében a szakosztály részére kerülne átadásra a 150.000 forint nagyságú támogatás. A
VOLUTA rendezvénynek idén nem volt nevezési költsége, a versenyen a 3. helyet szerezték meg.
Szeptemberben országos versenyre készülnek Tatára.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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142/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Levél Községi
Sportegyesület Sárkányhajó-szakosztályának részére 150.000 forint támogatást biztosít,
mely kiadás fedezetét a 2020. évi költségvetés tartalmazza. A támogatás támogatási
szerződés keretében kerül az egyesület részére átadásra.
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
8./ Margaréta és Szedres utca lakóinak kérelme
Kiss Béla polgármester: jelen van az utcában lakók közül képviselő, kérjük ismertesse a kérésben
foglaltakat, majd kérem az észrevételeket és döntsünk.
Nagy Róbert lakó: az építkezések miatt jelentős átmenő forgalom alakult ki, ezt az út nem bírja
el. A jövőben kialakuló új út esetleges megépülésével ez megszűnhet majd.
Kiss Béla polgármester: két helyre zsákutca tábla kihelyezésére a Szedres és a Bíborka utcába
lenne szükség, a kiegészítő súlykorlátozó táblák költségét a helyi lakók vállalják.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
143/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Margaréta, Szedres és Bíborka utcák
forgalmi rendjét felülvizsgálta, úgy határoz, hogy a jelenlegi viszonyokat tekintve
szükségesnek látja a „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését, a változáshoz szükséges 2 db
közlekedési jelzőtáblát megrendeli, a táblák kihelyezéséről gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
9./ Megyei Nemzetiségi Nap lebonyolítása
Kiss Béla polgármester: a megye felkért a program lebonyolítására, elvállaltuk a nagyszabású
színvonalas rendezvényt, melynek várható költsége kb. 3.000.000.-Ft, ez tartalmazza étel, ital,
sátorbérlés költségét. A megyei önkormányzattól a helyi nemzetiségi önkormányzat 150.000.-Ft
támogatást kapott, ehhez még a 2019-ről áthozott pénzmaradványukból, feladatalapú támogatásból
kb. 1.300.000.-Ft-al tudnak a rendezvény költségéhez hozzájárulni. Együttműködési megállapodás
keretében a Gy-M-S Megyei Önkormányzat 800.000.-Ft-ot biztosít a rendezvényhez. Így
önkormányzatunknak kb. 1.000.000.-Ft költséget kellene biztosítani. Kérem az észrevételeket, majd
döntsünk.
Domonkos Sándor NNÖ elnök: a megye részéről több támogatással számoltunk, egy
nagyszabású rendezvénynek a költsége magas, vállaltuk a megrendezést most már biztosítanunk
kell hozzá a szükséges költséget.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei
Nemzetiségi Nap és Megyei Értéknap rendezvény költségéhez 1.000.000.-Ft-ot biztosít a
2020. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
10./ Óvodavezető csoportlétszám bővítése iránti kérelme
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Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az óvodavezető kérelmét aki jelen van
körünkben, kérem ismertesse a kérést.
Boros Csilla óvodavezető: 75 férőhelyes az óvoda, csoportonként a maximális létszám 25 fő.
Szeptemberi kezdésnél átlépjük a maximálisan megengedett létszámot, az Nkt. 25.§ (7) bekezdése
szerint a fenntartó engedélyével az óvodai csoportra megállapított maximális csoportlétszám (25
fő) a nevelési év indításakor legfeljebb 20%-kal túlléphető. Így csoportonként 30 fő lenne a
felvehető gyermekek száma.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: bizottság a törvényi lehetőség
figyelembe vételével támogatta a bővítés, örülünk, hogy fejlődik a falu és nő a gyermeklétszám.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése, valamint a 25. § (7)
bekezdése alapján a következő döntést hozta: a képviselő-testület a 2020/21-es nevelési
évben a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszámának 20%-al
történő túllépését mindhárom csoport tekintetében engedélyezi.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
11./ Takarékbank számlavezetési ajánlata
Kiss Béla polgármester: a Takarékbank fejlődő pénzintézet, megkereste önkormányzatunkat a
számlavezetési ajánlattal. A jelenlegi számlavezetőnk kondícióival nem minden ponton
összevethető, vannak speciális lehetőségek. Az ATM üzemeltetésének jövőbeni lehetőségét is
felvetettük, kértük, hogy az esetleges váltás melletti döntő érv felsorakoztatásaként vázolják
lehetőségeiket.
Nincs lehetőségük a költségek csökkentésére, megoldásként vázolták, hogy ha visszaadjuk az ATMet, akkor mobilbusszal hétfőnként 2 órában biztosítják a szolgáltatást. Számlavezető váltás óriási
munkával járna a részünkről is. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság nem támogatja a
számlavezető pénzintézet váltását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Takarékbank Zrt. számlavezetési
ajánlatát megismerte, úgy határozott, hogy az önkormányzat pénzintézet váltását nem
tervezi a jövőben.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
12./ Beszámoló a MTT 2019. évi munkájáról
Kiss Béla polgármester: a társulási megállapodás 22. pontjában írtaknak tesz eleget azzal, hogy a
társulás évente egy alkalommal beszámol a tagok tevékenységéről.
A képviselők is megkapták az előterjesztést, melyben a 2019. évi támogatások, intézmények,
szolgáltatások, gazdálkodás részleteit ismerhetjük meg. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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147/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
13./ MFP orvosi eszköz pályázathoz ajánlatkérése
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar
Falu Program orvosi eszköz 2020 című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati felhívására. A
támogatói okirat tartalma szerint 2.988.451 forint támogatást nyertünk. A projekt megvalósításának
fizikai határideje 2020. december 31.
A sikeres és szabályos megvalósítás érdekében 3 árajánlat beszerzése szükséges. Javaslom a
Képviselő-testület részére, hogy az alábbi cégektől kérjünk árajánlatot:
1. Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Csörgőfa
sor 4.)
2. Medident Bt. (6721 Szeged, Zárda u. 21.)
3. Medigor Bt. (8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.)
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2020. (VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MFP-AEE/2020
kódszámú pályázati felhívás megvalósítására az alábbi cégektől kér árajánlatokat:
1. Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (9027 Győr,
Csörgőfa sor 4.)
2. Medident Bt. (6721 Szeged, Zárda u. 21.)
3. Medigor Bt. (8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.)
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
14./ MFP közösségi tér felújításhoz ajánlatkérések
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar
Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című, MFP-KTF/2020
kódszámú pályázati kiírásra. A támogatói okirat tartalma szerint 4.982.217 forint támogatást
nyertünk. A projekt megvalósításának fizikai határideje 2021. július 31. A sikeres és szabályos
megvalósítás érdekében 3 árajánlat beszerzése szükséges. Javaslom a Képviselő-testület részére,
hogy a parkettacsiszolásra és a beltéri ajtók cseréjére az alábbi cégektől kérjünk árajánlatot:
1. Buga és Buga Bt. 9200 Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 15.
2. Kranko Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Hadnagy u. 12.
3. Szokoli József E.V. 9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 26.
A fix, beépített hang és fénytechnikai rendszer kiépítésre az alábbi cégektől bekért árajánlatokat
javaslom:
1. Rode Attila ev. 9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 1. 1 lh. fsz.2. ajtó
2. Gábor Stúdió Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 102.
3. Dobrády Csaba ev.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2020. (VIII.26.) Kt. határozat
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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MFP-KTF/2020 kódszámú
pályázati felhívás megvalósítására az alábbi cégektől kér árajánlatokat:
Parketta csiszolásra és a beltéri ajtók cseréjére:

1. Buga és Buga Bt. 9200 Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 15.
2. Kranko Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Hadnagy u. 12.
3. Szokoli József E.V. 9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 26.

Fix, beépített hang és fénytechnikai rendszer kiépítésére:

1. Rode Attila ev. 9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 1. 1 lh. fsz.2. ajtó
2. Gábor Stúdió Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 102.
3. Dobrády Bence ev. 9200 Mosonmagyaróvár, Méhbangó u. 41.

Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

15./ Galambos Erzsébettel kötött területátadási megállapodás módosítása
Kiss Béla polgármester: júliusi ülésünkre is napirendre tűztük, azonban nem készült el a megállapodás
módosítás tervezet időben, ezért úgy határoztunk akkor, hogy a döntési szempontok és
következmények alaposabb mérlegelése után újra napirendre tűzzük. A módosítás több pontjában
változtatást javasoltunk, ezek figyelembe vételével került elkészítésre a most benyújtott módosítás.
A megállapodás módosítás a korábban Galambos Erzsébettel kötött új utcákhoz az utak, infrastruktúra
kiépítésére vonatkozóan egy 22.226.219.-Ft-os bankgaranciát, illetve 35.661.209.-Ft-os opciós vételi
jogot biztosítottak 6 telek tekintetében. A beruházások egy része már megvalósul, így kezdeményezték
a bankgarancia törlését, illetve a két korábbi megállapodás egy új megállapodásban történő módosítását.
Most a vállalt kötelezettség összértékét bruttó 27.529.571.-Ft-ban határozzuk meg, ez az
önkormányzatra nézve kedvező.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2020. (VIII.26.) Kt. határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Galambos Erzsébet mint átadó
és Levél Községi Önkormányzat mint átvevő között 2018. november 29. napján kötött, valamint a
2019. június 5. napján módosított területátadási megállapodások módosításra kerüljenek akként,
hogy a Levél, belterület 771, 774, 747, 748, 749, 750 hrsz alatti ingatlanok tekintetében az átvevő
javára 27.529.571.-Ft összértékű még fennálló beruházási kötelezettségek biztosítására szolgáló
vételi (opciós) jog kerüljön bejegyzésre. Megbízza a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírásával, mely megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

16./ AQUA Kft. Gördülő Fejlesztési Terv
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az írásos anyagokat, a gazdasági bizottság megvitatta
a napirendet. A 2011. évi CCIX. törvény írja elő a gördülő fejlesztési terv készítését, melyet testületi
határozattal kell jóváhagyni. A Kft-nek szeptember 30-ig kell benyújtania a tervet a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal részére. A 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben
Levél vonatkozásában is vannak vízvezetékhálózat felújítására vonatkozó beruházási tervek.
Kérem az észrevételeket, majd javasolom a határozatban foglaltak jóváhagyását.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet
javasolta azt az előterjesztés szerint jóváhagyásra.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2020.(VIII.26.) határozat
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1. Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős - a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.
§ (2) bekezdése alapján megbízza az Aqua Szolgáltató Kft-t a viziközművek felújítására,
pótlására és beruházására a 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
elkészítésével.
2. A képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette
és képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos
valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.
3. A képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft. által készített, a
viziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2021-2035. évi gördülő
fejlesztési tervet.
4. A képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a viziközmű rendszerek
2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervét.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével
értesítse az AQUA Szolgáltató Kft-t, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására.
Felelős: Csapó Imre ügyvezető
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Kiss Béla polgármester az 5. pont vonatkozásában
Határidő: 2020. szeptember 16.
17./ Bölcsőde építés önerő biztosítás
Kiss Béla polgármester: lezajlott a közbeszerzés, a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri
hatáskörben kellett minősíteni. Az építési költségre volt tervezve önerő a költségvetésben, azonban
a benyújtott vállalkozási szerződés alapján a rendelkezésre álló önerő és a szerződés közti
különbözetet 5.676.847.-Ft-ot kellene biztosítani a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde építéséhez kapcsolódó önerő
költségére 4.469.958.-Ft+Áfa összeget biztosít a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

18./ Sport büfé bérleti szerződése
Kiss Béla polgármester: 2019.májusában már foglalkozott a testület a büfé bérleti szerződésének
felülvizsgálatával, mivel a bérlő akkor is két havi díjjal tartozott az önkormányzatnak. Bérlő
halasztást kapott akkor a díj hátralék rendezésére, illetve a közműszolgáltók felé fennálló fizetési
kötelezettségek teljesítésére. Az akkori döntés értelmében amennyiben ezek rendezésre is kerülnek,
a jövőben a bérlő 10 napot meghaladó fizetési kötelezettségei nem teljesítése esetén a szerződés
haladéktalan, azonnali felmondásáról határozott. A vírushelyzetre tekintettel ez évben voltak olyan
hónapok, amikor a vendéglátósokat érintő korlátozások miatt elengedésre került részükre a bérleti
díj megfizetése.
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Jelenleg a július, augusztus havi bérleti díjjal tartozik bérlő. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Fehér Attila képviselő: nem az első eset folyamatosan ilyen jellegű problémák vannak bérlővel
javasolom a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2020.(VIII.26.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél Községi Önkormányzat és a Primus
Imperium Bt. (9222 Hegyeshalom, Aradi vértanúk utca 25/A.) között 2020. április 01-től
létrejött, a sport büfére fennálló helyiségbérleti szerződést – szerződés 5. pontjában foglaltak
figyelembe vételével a kötelezettségek többszöri nem teljesítése, szerződésszegés miattazonnali hatállyal felmondja.
Felkéri a jegyzőt, hogy bérlőt értesítse a döntésről, bérlemény 2020. szeptember 30-ig történő
visszaadásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző
19./Kisösszegű követelés behajthatatlansága
Kiss Béla polgármester: Levél Községi Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésre
vonatkozóan 2019. december 31-i állapot szerinti kisösszegű követelés vonatkozásában a
képviselők megkapták az előterjesztést.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény- továbbiakban: Áht. - 97.§ (2) bekezdése
akként rendelkezik, hogy az önkéntes teljesítésre vonatkozó felhíváson kívül a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatár szerinti kis összegű követelést
behajtásra előírni nem kell.
A felsorolt kritériumok bármelyikének megléte esetén a követelést behajthatatlannak kell
minősíteni és hitelezési veszteségként le kell írni, vagyis nem lehet a mérlegben kimutatni.
Kérem a testület tagjait, hogy az előterjesztésben részletezett kis összegű követelést minősítse
behajthatatlan követelésnek. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
154/2020. (VIII.26.) határozat
A Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az általa
biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozóan a 2019. december 31-i állapot szerinti,
kisösszegű követelés állományt behajthatatlannak minősíti, az alábbiak szerint és okán.
Érintett adósok száma:
3 fő
Behajthatatlan követelés összeg: 23.647.- Ft
Megállapítja, hogy a behajtás költsége aránytalanul magas a követelés összegéhez
képest (elvárt adósságszint 15.000 Ft/adós), illetve jövedelemmel nem rendelkező
adósok az érintettek.
Az összes követelés 3 fő esetében áll fenn, 23.647.-Ft értékű követelés állományra
vonatkozik.
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Béla polgármester: egyéb tárgyalandó napirendet az ülés keretében nem tárgyal a testület, ha
valakinek van esetlegesen észrevétele kérem tegye meg.
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Nagy Pál tűzoltó parancsnok: az Ág utca csapadékvíz elvezetését meg kellene oldani, mivel
nagyobb esőzéskor a házak pincéjében is befolyik.
Dorfinger Károly László alpolgármester: az Ág utcai vízelvezető árkokat a lakók nagy része
betemette, ez a probléma fő forrása. Helyszínen meg kell tekinteni, a problémára megoldást kell
találni.
A Lugosi család lakástüze utáni romeltakarítás megtörtént, helyi vállalkozó vállalta ingatlan
felépítését, a falak állnak, a koszorúrész zsaluzása is elkészült, a betonozáshoz segítségre lenne
szükség társadalmi munkában. Aki tud segíteni az jelezze.
Kiss Béla polgármester: ha nincs egyéb észrevétel az ülést 19.40 órakor berekesztem, felkérem a
jegyzőkönyv hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására.
K.m.f.
Kiss Béla
polgármester

dr. Gáli Péter
jegyző

Fehér Attila
jkv. hitelesítő

Vargáné Herlicska Zsuzsanna
jkv. hitelesítő

