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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 alábbiak tekintetében szükséges döntéshozatal:
1./ Iskolai felvételi körzetek meghatározása
2./ Településrendezési tervmódosítás állami főépítészi eljárásban
3./Költségvetési szerv 2019. évi pénzmaradvány korrekciója

A Győri Tankerületi Központ megküldte az iskolák felvételi körzetének meghatározása
tárgyú tájékoztató levelét, valamint a 2021/2022. tanévre vonatkozó tervezetet.
A 2020-ban hozott testületi döntések alapján elkészített tervezetet a képviselők is
megkapták.
Korábban testületünk évekig a nemzetiségi oktatás tekintetére kérte a körzethatár
kiterjesztését, ám a beterjesztett módosító javaslatot a Győri Tankerületi Központ nem
vette figyelembe, az nem került beépítésre. 2021. február 15-ig a tervezettel kapcsolatos
véleményünket meg kell küldeni a Győri Tankerületi Központ részére.
23/2021.(I.29.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az iskolák felvételi körzetét tartalmazó
2021/2022. tanévre vonatkozó módosításokkal egybeszerkesztett tervezetet megismertem,
az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Határidő: azonnal ill. közlésre 2020. február 15.
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Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ Településrendezési tervmódosítás állami főépítészi eljárásban
Levél Község belterületén két építési övezetben indokolttá vált az építési hely kijelölése illetve
módosítása, melyeket az építési tevékenység megkezdésének érdekében indokolt kijelölni illetve
megváltoztatni.
Az első tervezési területen Plenka Pálné Levél, Petőfi S. u. 46. sz. alatti lakos 2019-ben megvásárolta
telekkiegészítésként az ingatlanjához közvetlenül csatlakozó 90/3 hrsz-ú területből a rendezési terv
által erre lehetőséget biztosító részt. Megosztásra került a 109 hrsz-ú ingatlan, melyre az unoka
Tercz Erik kíván lakóépületet elhelyezni. Mivel a telekkiegészítésként megvásárolt területet három
oldalról közterület határolja a beépíthetőség érdekében szükséges az építési helyet kijelölni. Tercz
Erik ezen eljárás lefolytatására kérte meg az önkormányzatot. A településrendezési terv lehetővé
teszi a beépítést, de az építési hely kijelölése nélkül ez jelenleg nem valósulhat meg.
A második tervezési terület a Szövetkezet utca és József Attila utca közötti un. Sport utcai telkeket
érinti, melyek esetében 2009-ben kijelölésre került az építési hely de nem a HÉSZ előírásainak és a
helyi benapozás sajátosságának figyelembe vételével.
Ezek érdekében településrendezési terv módosítást kell eszközölnünk. A 314/2012. (XI.08.) Korm.
rendelet 32.§ (1). d) bekezdése alapján ezen eljárás állami főépítési eljárás keretében maximum 2
hónap alatt megvalósítható. Ezek ismeretében az alábbi döntés hozom.
24/2021.(I.29.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében az alábbi határozatot adom ki:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§(1)
bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörben eljárva, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (1) bekezdése d)
pontja alapján állami főépítészi eljárást lefolytatását kezdeményezem.
2. Levél község módosítja településrendezési terveit annak érdekében, hogy a Levél,
belterületen a Petőfi S. utca mögötti 90/3 hrsz-ú közterület melletti telkek esetében
az építési hely kijelölésével a beépítést lehetővé tegye.
3. Levél község módosítja településrendezési terveit annak érdekében, hogy a Levél,
belterület Szövetkezet utca és József Attila utca közötti 245/31-től 245/43 hrsz-ú
telektömbben az építési hely a HÉSZ és az OTÉK figyelembe vételével kerüljön
kijelölésre.
4. Felkérem a Tér-Háló UDS Kft-t (9024 Győr, Babits M. u. 17/A) mint Levél Község
településrendezési terv készítőjét a tervdokumentáció elkészítésére.
A
tervdokumentáció elkészítésének költsége a kérelmezőket terheli.
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal
3./Költségvetési szerv 2019. évi pénzmaradvány korrekciója
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A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.)
Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési
maradvány korrekciójára. A maradvány korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az
irányítószervet, a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
25/2021.(I.29.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
meghatározott hatáskörében az alábbi döntést hozom:
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4.
pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019.
évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő-, a zárszámadási rendelettel
elfogadott – maradvány összegéhez a korrekció összege: - 28.363.416.-Ft, azaz
mínusz Huszonnyolcmillió-háromszázhatvanháromezer-négyszáztizenhat forint,
- a maradvány összege a korrekció elvégzését követően: 132.084.588.-Ft, mely
megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján
kimutatott 2019. évi korrigált maradvány összegével.
- a korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM
rendelet 1.melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint,
valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési
rendelet módosításába.
- határozat mellékletét képezi a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K
űrlapja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Levél, 2021. január 29.
Kiss Béla
polgármester

