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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2020.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 28-án tartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyv

Napirend
1./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, rendelet módosítás
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat
3./ Megállapodás szennyvíz vagyonhoz kapcsolódó pályázathoz tartozó üzemeltetési díj elszámoltatásáról
4./ Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda 2019-2020 nevelési év beszámolója és a 2020-2021. évi
munkaterv elfogadása
5./ Területvásárlás lehetősége a Levél 189 hrsz-ú ingatlanból
6./ József Attila utca és Vasút utca kátyúzása
7./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
8./ MFP orvosi eszköz pályázat ajánlatainak elbírálása
9./ MFP közösségi tér felújítása pályázat ajánlatainak elbírálása
10./ Iskolai felvételi körzetek meghatározása- vélemény
11./Kultúrház nyitva tartása a COVID idején

Jegyzőkönyv
Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-án 18,00 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 Dorfinger Károly László és Papp Zoltán 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:
155/2020.(IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja
jóvá
Napirend:
1./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, rendelet módosítás
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási
nyilatkozat
3./ Megállapodás szennyvíz vagyonhoz kapcsolódó pályázathoz tartozó üzemeltetési díj
elszámoltatásáról
4./ Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda 2019-2020 nevelési év beszámolója és a
2020-2021. évi munkaterv elfogadása
5./ Területvásárlás lehetősége a Levél 189 hrsz-ú ingatlanból
6./ József Attila utca és Vasút utca kátyúzása
7./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
8./ MFP orvosi eszköz pályázat ajánlatainak elbírálása
9./ MFP közösségi tér felújítása pályázat ajánlatainak elbírálása
10./ Iskolai felvételi körzetek meghatározása- vélemény
11./Kultúrház nyitva tartása a COVID idején

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Napirendek tárgyalása
1./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, rendelet módosítás
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az írásos előterjesztést, rendelet-tervezetet,
valamint annak mellékleteit. A gazdasági valamint az ügyrendi bizottság is megvitatta a napirendet.
2020. évi költségvetés eredeti előirányzata 534.396.979.-Ft volt, a 2020. évi első félévi gazdálkodás
alapján 29.874.985.-Ft módosítás vált szükségessé, így az önkormányzatunk módosított
előirányzata 564.271.964.-Ft. A bérkompenzáció, illetménypótlék, vírus miatti jutalom az eü.
dolgozóknak, saját hatáskörben történ előirányzat változás, a tartalékok előirányzatának módosítása
miatt az előterjesztésben részletezettek szerint szükséges a módosítás.
Az önkormányzati szintű költségek így a bevételek teljesítése 65,35%-os, a kiadások teljesítése
27,93%-ot mutat. A bevételek alakulása időarányosan teljesült, a kiadásoknál az alacsonyabb
százalék abból adódik, hogy maradtak el beruházások, illetve a bölcsőde is tervezve lett, melyhez
azóta már érkeztek bel résszámlák. Erre az évre összességében 175 millió forint adóbevételt
terveztünk eddig 160 millió bevétel beérkezett, 30-ig van a befizetési határidő, a tervezett bevétel
elérhető.
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Az óvoda tartozik még az állami költségvetés önkormányzati alrendszerébe, a féléves gazdálkodás
alapján a pénzmaradvány felhasználása, bérkompenzáció, vírus miatti intézkedés miatt szükséges a
módosítás.
Kérem a képviselők észrevételeit, majd szavazzunk, először a határozat, majd a rendelet
tekintetében.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, a felmerült
kérdésekre kielégítő választ kaptunk, javasolja a bizottság a 2020. évi költségvetés I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, rendelet-tervezetet a testületnek jóváhagyásra.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolja a
rendelet-tervezetet, valamint mellékleteit ez előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyásra.
A képviselő-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
156/2020. (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a szöveges értékelésben, valamint a rendelet 1-16.
mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta a 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete I. félévi módosításáról szóló 11/2020.(IX.29.)
önkormányzati rendeletét.
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási
nyilatkozat
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták a tájékoztatót, előző évekhez hasonlóan
lehetőség van a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni. Mi az „A
Típusú” (jelenlegi felsőoktatási hallgatók) -hoz csatlakoztunk eddig, havi 4.000 Ft/hó összeggel 10
hónapig támogattuk pályázóinkat. A mi támogatásunk mellett szociális rászorultság alapján - amely
sorrendet a szociális bizottság állít fel -, megyei, illetve állami szinten is kaphatnak hozzá támogatást.
A csatlakozási nyilatkozatot október 02-ig kell visszajuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatóságához. A pályázatról részletes tájékoztatást
októbertől a hivatalban is kaphatnak. A pályázat beadásához pályázati regisztráció szükséges a
www.eper.hu honlapon. A szociális bizottság fogja a rangsort felállítani szociális alapon. Kérem a
képviselők észrevételeit, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: bizottság a tavalyi évhez hasonlóan javasolja, hogy
csatlakozzon a testület a pályázathoz, az emelt összeggel havi 5.000.-Ft-al javasoltuk a támogatást
megállapítani.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a testület jelenleg nem szociális alapon támogatja az
igénylőket, egységesen a tavalyihoz képest 1.000.-Ft-al javasoljuk havi szinten emelni a támogatás
összegét. A szociális bizottságnak már szociális alapon kell a rangsort felállítani, mivel további
támogatásokhoz szükségszerű.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
157/2020. (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő

4

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
Az általános szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 10 hónapon át
nyújtott 5.000.-Ft/hó/hallgató- támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Megállapodás szennyvíz vagyonhoz kapcsolódó pályázathoz tartozó üzemeltetési díj
elszámoltatásáról
Kiss Béla polgármester: a projekt lezárult a 270 millió forint nagyságú összeg az üzemeltetési
díjból keletkezett, ez az értékcsökkenéssel ugyanolyan nagyságrendű. Ebben a megállapodásban ez
az összeg kerülne az AQUA Kft-hez átadásra, az szabályozva van, hogy mire használhatja fel a kft.
pl. rendszer karbantartás, állagmegóvás, pótlás stb. és erről beszámolót kell készíteni. Az ügyrendi
bizottság is megvitatta a napirendet, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet
javasolta a testületnek a megállapodás előterjesztés szerinti jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
158/2020. (IX.28.) határozat
1. Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. sz. melléklete szerint
jóváhagyja a - Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzat Társulás
megszűnéséből eredő - „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0073” számú pályázat alapján
keletkezett vagyon fenntartásához kapcsolódó, üzemeltetési díj elszámolásáról szóló
megállapodást.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal
4./ Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda 2019-2020 nevelési év beszámolója és a 20202021. évi munkaterv elfogadása
Kiss Béla polgármester: jelen van körünkben az óvodavezető, kérem röviden ismertesse a
kiküldött anyagot, majd kérem az észrevételeket és döntsünk.
Boros Csilla óvodavezető: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vírushelyzet miatt a tavaszi
programok elmaradtak, az őszi programok is csak szűk körben megvalósíthatóak. A munkatervvel
kapcsolatosan elmondta, hogy napi szinten kap módosításokat, így az folyamatosan frissítésre kerül.
Kiss Béla polgármester: az óvodaudvar korszerűsítése fejlesztése is szerepel a programban,
amennyiben pályázati lehetőség lesz rá támogatni fogjuk. A nyári leállás marad az eddigi 2 hét, a
járványhelyzet miatt a jövő nevelési év is valószínűleg az ideihez hasonlóan alakul, ez is ennek az
egyik oka. Magas színvonalú szakmai vezetés, célok, önkormányzati együttműködéssel kimagasló
módon működő intézményről van szó. Az intézmény jelen van minden községi rendezvények, a
szülők is elismerik, a színvonalas munkához, természetesen minden segítséget megadunk.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság javasolta a beszámoló és a
munkaterv előterjesztés szerinti jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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159/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levélfalvi Manók Napköziotthonos
Óvoda:
- 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját
- 2020-2021. évi munkatervét
az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
5./ Területvásárlás lehetősége a Levél 189 hrsz-ú ingatlanból
Kiss Béla polgármester: tulajdonos jelezte felénk eladási szándékát. Önálló helyrajzi számú telek
nem alakítható ki, mivel a telek szélessége nincs meg. A tűzoltó-szertár területével azonban
összevonható. A rendezési terv is lehetővé teszi a telekosztást. A szertár melletti terület családi
házas beépítésre kerül, így a szertárhoz terület/udvar jelenleg nem tartozik. Kb. 500m2 telekrészt
tudnánk megvásárolni. Javasolom a terület megvételét. A telekalakítási vázrajzot meg kell rendelni,
a m2 nagyság ismeretének függvényében. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Nagy Pál tűzoltó parancsnok: az egyesület felkészüléséhez, gyakorlásához helyre van szükség,
eddig az utcán tudtuk ezt csak megoldani a közúti forgalom zavarása mellett. A telek megvételével
megoldódna ez a probléma.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság az egyesület érveit is
meghallgatva támogatja a területvásárlást.
Kiss Béla polgármester: telekalakítási vázrajzot meg kell rendelni, annak ismeretében látjuk a
területnagyságot.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
- elviekben hozzájárul Horváth József (Levél, Petőfi S. u. 3.) tulajdonában lévő
Levél 189 hrsz-ú területből a területmegosztást követően keletkező telek
megvételéhez,
- megrendeli a 189 hrsz terület megosztását, melynek költségét az önkormányzat
2020. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja,
- végleges telekalakítási vázrajz ismeretében dönt az adás-vételről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ József Attila utca és Vasút utca kátyúzása
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták a kátyúzási árajánlatot, októberben a fagyok
beállta előtt kell a munkát elvégezni. A két utca tekintetében összesen 579 m2 felületről van szó.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: bizottság megvitatta a napirendet,
javasolta az ajánlat elfogadását, a munka megrendelését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2020 (IX.28.) határozat
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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Makadám Kft-től (9028
Győr, Külső Sági u. 20.) a József Attila utca- Vasút utca kátyúzási munkáit az árajánlatban
foglaltak szerint, melynek költségét 3.844.759.-Ft+Áfa-t a 2020. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
7./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Kiss Béla polgármester: jelen van körünkben Kovács Lászlóné rendőr alezredes és Pintér
Tiborné törzszászlós, az írásos beszámolót megkaptuk, megkérem a fontosabb elemekről
tájékoztassák szóban is a jelenlévőket.
Kovács Lászlóné rendőr alezredes: ismertette a településen történ cselekményeket.
Kihangsúlyozta, hogy a munka hatékonyságához a rendőrség részére az információk, jelzések
mielőbbi eljuttatása nagyon fontos. A település helyzetét közbiztonság szempontjából
megnyugtatónak találta. A helyi polgárőrséggel való jó együttműködést is méltatta. Kérte, ha van
tudomásunk róla a hideg idő közeledtére is tekintettel az esetleges hajléktalanok helyzetét közösen
próbáljuk megoldani. A kamerarendszerrel kapcsolatosan elmondta, hogy több esetben is
segítséget nyújtott az eset kivizsgálásánál. A statisztikai
hivatal a településen a közeljövőben mezőgazdasági összeírást végez, az lakosság részéről érkező
esetlegesen felmerülő bizalmatlanság esetén kérjük segítsék őket a tájékoztatással. Természetesen
az összeíró személyeket igazolvánnyal látják el és személyi igazolvánnyal is igazolniuk kell
azonosságukat.
Kiss Béla polgármester: köszönjük a részletes tájékoztatást, mi is úgy gondoljuk, hogy a
kölcsönök bizalom nagyon fontos, ezek a településen jól működnek, a lakosság meg van elégedve
a rendőrség munkájával. Kitartást kívánok munkájukhoz. Lehetőségeinkhez mérten az elmúlt
években is próbáltuk munkájukat segíteni, ha a jövőben ilyen jellegű megkeresés érkezik találunk a
támogatásra módot. Javasolom a beszámoló jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
162/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári
Rendőrkapitányság „Levél község 2019. évi közrend- és közbiztonság helyzetéről” szóló
beszámolóját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
8./ MFP orvosi eszköz pályázat ajánlatainak elbírálása
Kiss Béla polgármester: augusztusi ülésen döntöttünk róla, hogy árajánlatot kérünk az orvosi
eszköz pályázathoz, három helyről a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Ker. Kfttől, Medident Bt-től, Medigor Bt-től kértünk ajánlatot. Csak a Wolf Kft. küldte meg árajánlatát,
melyet a képviselők meg is kaptak. Javasolom az árajánlat alapján az ajánlatot benyújtótól az
eszközök megrendelését.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság az árajánlatot megismerte
javasolja az árajánlat elfogadását, eszközök megrendelését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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163/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes Magyar Falu Program orvosi
eszköz 2020. című MFP-AEE/2020 kódszámú pályázat megvalósításához a Wolf Orvosi
Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft-től beérkezett árajánlatot elfogadja,
az eszközöket megrendeli.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
9./ MFP közösségi tér felújítása pályázat ajánlatainak elbírálása
Kiss Béla polgármester: augusztusi ülésen döntöttünk róla, hogy árajánlatot kérünk a sikeres
közösségi tér felújításhoz a parkettacsiszolásra és a beltéri ajtók cseréjére 3 cégtől a Buga és Buga
Bt-től, Kranko Bt-től, Szokoli József ev-tól, a fix beépített hang és fénytechnikai rendszer kiépítésre
szintén 3 helyről Rode Attilától, Gábor Stúdió Bt.től, Dobrády Bence ev-tól kértünk ajánlatot.
Javasolom az árajánlat alapján az ajánlatot benyújtótól az eszközök megrendelését. A képviselők
megkapták az árajánlatokat, a parkettacsiszolásra a Szokoli József ev., és a beltéri ajtók cseréjére a
Buga és Buga Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A fény és hangtechnikára pedig Dobrády Bence
adta a legkedvezőbb ajánlatot. A munkák teljes pályázati forrásból megvalósíthatóak. Kérem az
észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság az árajánlatokat megismerte
javasolt a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó cégektől a munkák megrendelését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
164/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes Magyar Falu Program MFPKTF/2020. kódszámú pályázat megvalósításához beérkezett ajánlatok közül:
- parketta csiszolására Szokoli József ev.,
- a beltéri ajtók cseréjére Buga és Buga Bt.,
- a fix, beépített hang és fénytechnikai rendszer kiépítésére Dobrády Bence ev.
ajánlatát fogadja el, és rendeli meg a munkát.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
10./ Iskolai felvételi körzetek meghatározása- vélemény
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták a Győri Tankerületi Központ levelét, valamint
a kötelező felvételi feladatokat ellátó intézmények jegyzékét. Kérem az észrevételeket, majd
döntsünk.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a napirendet,
az a 2020/2021. évi felvételi körzetek előterjesztésben foglaltak szerinti jóváhagyását javasolta.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
165/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020/2021-es
tanévre vonatkozóan az iskolai körzethatárok tekintetében a Győri Tankerületi Központ
által meghatározott és közzétett iskolák felvételi körzetére módosító javaslattal nem él, azt
jóváhagyja.
Határidő: azonnal ill. vélemény megküldésére 2020. október 15.
Felelős: Kiss Béla polgármester
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11./Kultúrház nyitva tartása a COVID idején

Kiss Béla polgármester: a járványhelyzetre tekintettel a kultúrház működését, nyitvatartási rendjét
is át kellene beszélni. A rendezvényekre, esküvőkre Radák Tamás állásfoglalást kért, utalnak a
jogszabályokra, mely alól ezen intézmény sem kivétel. Kérem az észrevételeket.
Radák Tamás művelődésszervező: nagy a bizonytalanság, a zenés-táncos rendezvényeket 11
órakor be kell zárni, bár nem egyértelmű mi számít zenés-táncos rendezvénynek.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2020 (IX.28.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
IKSZT/Kultúrház (Levél, Fő u. 30.) intézmény működését a vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével a koronavírus-járvány helyzetre való tekintettel az alábbiak szerint
szabályozza:
- intézményben zárt térben tartózkodni csak a járványügyi védekezési
szabályok (maszk szabályszerű használat, fertőtlenítés, távolságtartás)
szigorú betartása mellet engedélyezett,
- intézményben – bárminemű rendezvény tekintetében - 23 óra után
tartózkodni tilos,
- rendezvények esetében a járványügyi szabályok betartása és betartatása
rendezvény szervezője/helyiséget bérbe-vevő felelőssége,
- fenti intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás a helyben szokásos
módon kihirdetésre kerül, illetve az intézményen belüli tájékoztatási
kötelezettségről Radák Tamás művelődésszervező gondoskodik.
Határidő: azonnal ill. folyamatos/határozat visszavonásáig
Felelős: Kiss Béla polgármester, Radák Tamás művelődésszervező
Tájékoztatók
a.)Nemzetiségi Nap elszámolása
Kiss Béla polgármester: önkormányzatunk 1.000.000.-Ft-ot biztosított a tartalék terhére a rendezvény
költségeihez, ebből 300.000.-Ft került felhasználásra, a Megyei Önkormányzat 800.000.-Ft-ot a Levéli
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 1.453.000.-Ft-ot. Levél községnek ez összesen 1.753.000.-Ft kiadást
jelentett. A nemzetiségi önkormányzattal az általuk fizetett költségek egy részének fedezetét a Heideboden
Énekkar 20 éves jubileumi rendezvénye programjára szerette volna felhasználni, mely a vírushelyzet miatt
megvalósult. Így jövő évben a támogatások odaítélésekor figyelemmel kell lenni erre.
b.) Szociális tűzifa támogatás
Kiss Béla polgármester: megérkezett a támogatói okirat a támogatás összege 466.725.-Ft, 147q
barnakőszenet kaptunk. A beérkező igénylések figyelembevételével a szociális bizottság közreműködik a
kiosztásában.
c.) Sport büfé bérleti szerződés felmondása
Kiss Béla polgármester: ügyvéd által próbáltak egyeztetést kezdeményezni a tovább üzemeltetésre,

tájékoztattuk az ügyvédet, hogy nem kívánunk kompromisszumos megoldást, több lehetőséget
adtunk már. A bérlők megkezdték a kiköltözést, szeptember 30-án lesz az átadás-átvétel, mérőórák
leolvasása stb.
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d.) Sport büfé tetőzetének javítása- cseréje
Kiss Béla polgármester: az épület több helyen beázik, szakemberrel egyeztettünk, kértük a
lehetséges megoldásokra tegyen árajánlatot.
e.) Háztartási szelektív gyűjtőedények osztása
Kiss Béla polgármester: Jánossomorjáról elhoztuk az egyenlőleg részünkre biztosított 70 db
edényt. Október 03-án a szolgáltató által kimutatott nyilvántartás alapján a jogosultak részére
megkezdjük a kiosztását.
f.) Kresz táblák kihelyezése
Kiss Béla polgármester: megérkeztek a megrendelt kresz táblák költsége 304.000.-Ft, megkezdjük
a kihelyezésüket.
g.) Sport utcai telkek értékesítése
Kiss Béla polgármester: 30-val lejár az ajánlattételi felhívás a telkek értékesítésére, volt több
érdeklődő, jelenleg egy befektető tájékoztatott, hogy határidőre beadja az ajánlatát.

Kiss Béla polgármester: ha nincs egyéb észrevétel az ülést 19.30 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

