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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) számú kormányrendelet 1.§ értelmében az
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 05-től
veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Az alábbi napirendek tekintetében szükséges döntéshozatal:
1./ Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének otthoni munkavégzés (Home
office) elrendelése
2./ Sport büfé bérbeadása- ajánlatok bontása
1./ Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének otthoni munkavégzés
(Home office) elrendelése
Az óvoda Katica csoportjának pedagógusai ketten igazoltan pozitív teszt eredményt produkáltak a
teszten, ezért az Oktatási Hivatal elnöke rendkívüli szünetet rendelt el a csoport tekintetében 2020.
november 24-től november 30-ig.
Az óvodavezető ennek a csoportnak az óvodapedagógusa is, ezért a rendkívüli szünet rá is
vonatkozik. Azonban mivel munkaköre megkívánja, így mint munkáltatói jogkör gyakorlója az
otthoni munkavégzését a rendkívüli szünet idejére elrendelem.
A rendelkezések alapján Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva, a rendelet figyelembe vételével az alábbi döntést hozom:
53/2020.(XI.24.) polgármesteri határozat
A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. éjféltől
veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország
területére.
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva a
fertőző betegség terjedésének megakadályozása céljából Boros Csilla óvodavezető
részére - mivel kontaktszemélyként hatósági karanténba került - 2020. november 24-től
2020. november 30. napjáig mint munkáltatói jogkör gyakorlója elrendelem és
biztosítom a munkavégzés helyétől eltérően a lakóhelyén történő (otthoni Home office)
munkavégzés lehetőségét.
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Az otthoni munkavégzéshez a számítástechnikai háttér, informatika biztonsági és
adatvédelmi szempontok biztosítottak.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla
2./ Sport büfé bérbeadása- ajánlatok bontása
Augusztus 26-i ülésen döntött a képviselő-testület a sport büfé Primus Imperium Bt.-vel fennálló
bérleti szerződés, szerződésszegés miatti azonnali szeptember 30-al történő bérleti jogviszony
felmondásáról. Az épület tetőfelújítása sürgőssé vált, ezért most külső felújítások vannak
folyamatban. Mindemellett úgy döntött a testület az október 28-i ülésén, hogy a büfé bérletére
pályázatot ír ki november 20-i benyújtási határidővel. A büfé bérletére 3 ajánlat érkezett, így:
Serfőző Zoltán e.v. Mosonmagyaróvár, Virág Anikó e.v. Levél, Noltech Hungária Kft. Levél. Az
ajánlatok bontását elvégeztem, képviselőkkel telefonon tájékoztattam az ajánlatok tartalmáról, a
bérleti díj mértékére tett ajánlat mindhárom esetben megegyezik, legkedvezőbb, legelőremutatóbb,
fejlesztési terveket tartalmazó Noltech Hungária Kft. részére javasolták a képviselők is a bérbeadást,
figyelemmel a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel 2021. januártól, így a Képviselő-testület feladatés hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:
54/2020.(XI.24.) polgármesteri határozat
A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. éjféltől
veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország
területére.
A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömnél fogva az
önkormányzat tulajdonában lévő Levél, Szövetkezet u. 15. sz.alatti sport büfére 2021.
január 01-től határozott időtartamra 2025. december 31-ig Levél Községi
Önkormányzat képviseletében helyiségbérleti szerződést kötök a Noltech Hungária Kft.
(9221 Levél, Fő utca 7.)-vel vendéglátó tevékenység folytatására.
Határidő: helyiségbérleti szerződés megkötésére 2020. december 20.
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2020. november 24.
Kiss Béla
polgármester

