LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9221 Levél, Fő utca 10.
Telefon/fax: 96/569 006

www.level.hu
e-mail: polgarmester@level.hu

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú kormányrendelet 1.§
értelmében az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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.
E rendelkezések alapján Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntéseket/ határozatokat hozom, melyekhez a
munkaanyagot/előterjesztéseket csatolom.
38/2020. (V.29.) polgármesteri határozat
Levél község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:
- a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést elfogadom.
Megállapítom, hogy:
- a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint
a gyermek családba történő nevelkedésének biztosítása elsődleges fontosságú,
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi
rendszer működése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a
jogszabályban előírtaknak megfelelnek, a kistérségi társulási forma bevezetése
óta az elvárásoknak megfelelően működik.
Az előterjesztésben foglaltakról tájékoztatom a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Levél Községi Önkormányzat a veszélyhelyzetre való tekintettel segítséget nyújt az
Önkormányzatot megkereső, munkájukat elvesztett, álláskeresési járadékban, támogatásban
nem részesülő munkanélkülieknek.
A lehetőségekhez mérten a segítségnyújtás egyik formája a közfoglalkoztatás.
Május 21-én az Önkormányzat segítségét kérte 1 fő levéli lakos, aki a veszélyhelyzet
bekövetkezte óta nem talál munkát. Megélhetése érdekében közfoglalkoztatás keretében kíván
elhelyezkedni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával történt
egyeztetést követően az alábbi határozatot hozom:
42/2020.(V.29.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat polgármestere úgy határozok, hogy 2020. június 02-től,
1 fő a veszélyhelyzet miatt a munkerőpiacon önállóan elhelyezkedni nem tudó levéli
lakost „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program” keretében alkalmazok.
A közfoglalkoztatás megvalósításához a 30 % saját erőt az alábbiak szerint biztosítom
a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére:
K1101 rovat Törvény szerinti illetmény: 146.754.- Ft közfoglalkoztatási bér,
K2 rovat Munkaadót terhelő járulékok: 11.619.- Ft szociális hozzájárulási adó.
Felkérem a gazdálkodási ügyintézőket a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
Levél, 2020. május 29.
Kiss Béla
polgármester

