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LEVÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9221 Levél, Fő utca 10.
Telefon/fax: 96/569 006
www.level.hu
e-mail: polgarmester@level.hu

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rendelet 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 veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. E
rendelet 2021. február 08-án lépett hatályba.
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./ AQUA Kft. 2020. évi beszámolója
2./ Bölcsőde területén fúrt kút üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása
3./ Bölcsődei egyedi gyártású bútorok megrendelése
4./ Bölcsődei informatikai eszközök megrendelése
5./ Bölcsődei fényzáró termékek megrendelése
6./ Szociális rendelet módosítása
7./ Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója
8./ Beszámoló és értékelés a 2020. évi gyermekvédelmi tevékenységről, a gyermekjóléti szolgálat
működéséről
9./ Dovigyel István és neje Levél 1129 hrsz belterületbe vonási kérelme
10./ Konyha bérleti díjának felülvizsgálata, étkezési térítési díj
11./ Rászoruló gyermekek nyári táboroztatása
12./ Magyar Falu Program 2021. évi járdaépítés anyagköltségének támogatása
1./ AQUA Kft. 2020. évi beszámolója
A Kft. megküldte a tavalyi évről szóló beszámolót, független könyvvizsgálói jelentést, mely valós
képet ad a Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
78/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
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módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti
beszámolóját elfogadom és mérlegét az alábbiak szerint hagyom jóvá:
Évi mérleg főösszege:
21.647.265.e-Ft
Mérleg szerinti eredmény, nyereség:
13.835.e.-Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ Bölcsőde területén fúrt kút üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása
Május 3-án döntöttem az épülő bölcsőde udvara zöld felületének gondozásához kút vízjogi
létesítési engedélyezési terv elkészítéséről és az engedélyeztetési eljárás teljes körű ügyintézésének
megrendeléséről, mellyel a Penta-Kör Mérnökszolgáltató Kft-t bíztam meg, ennek költségére
220.000.-Ft+Áfa-t biztosítottam a költségvetés tartaléka terhére.
Most az üzemeltetési engedélyezési dokumentáció összeállítását kell megrendelni, szintén a Kft-től
kértünk ajánlatot, mely tartalmazza a próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, geodéziai bemérés,
akkreditált mintavétel és analitika AVK komponensekre, vagyonkezelői nyilatkozat újbóli
megkérését a vízügytől, engedélyezési dokumentáció összeállítását, engedélyeztetés lebonyolítását
a VIZEK rendszerben. Az ajánlatban szereplő ár összesen 190.000.-Ft+Áfa, mely a fent
felsoroltakat tartalmazza.
79/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a Levél, 525/56 hrsz-on létesítendő vízkitermelő kút
üzemeltetési dokumentáció összeállítását megrendelem a Penta-Kör Mérnökszolgáltató Kft
(9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15.)-től az árajánlatban foglalt 190.000.-Ft+Áfa vállalási
áron, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Bölcsődei egyedi gyártású bútorok megrendelése
A levéli bölcsőde építésénél a Fair-Play Kft-től a korábban megrendelt kötelező eszközbeszerzésen
túl a melegítő konyhába, tápszerkonyhába, személyzeti étkezőbe, vezetői- és nevelői irodába,
gyermekátadóba és a csoportszobai játéktárolóba egyedi méretű beépített bútorokat szükséges
gyártani. A bútorok gyártására vonatkozóan ajánlatot kértem az egyaránt mosonmagyaróvári Buga
és Buga Asztalosipari Bt-től, Bo-Fű Kft-től és Kranko Bt-től.
A gyártásra és helyszíni beépítésre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot a Kranko Bt. tette. Az
ajánlat ára összesen bruttó 2.997.000-Ft, mely a bútorok anyagköltségét elkészítésének munkadíját,
szállítást és beszerelést is tartalmazza.
80/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet
1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen” elnevezésű pályázat

bölcsődei egyedi beépített bútorok készítésével a Kranko Bt-t (9200 Mosonmagyaróvár,
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Hadnagy utca 12.) bízom meg az ajánlatban szereplők szerint bruttó 2.997.000.-Ft ajánlati
árral. A kiadás fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

4./ Bölcsődei informatikai eszközök megrendelése
A levéli bölcsőde építésénél a kötelező eszközbeszerzésen és az egyedi gyártású bútorokon túl
informatikai eszközök beszerzése is szükséges. Hordozható számítógépre (laptop) nyomtatóra,
telefonra ajánlatot kértem a Dirat Bt-től. Az ajánlati ár: laptop 172.000.-Ft+Áfa, nyomtató 136.340.Ft+Áfa, telefon 18.700.-Ft+Áfa.
81/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet
1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen” elnevezésű pályázat

keretében a bölcsőde informatikai eszközeit a Dirat Bt (9024 Győr, Répce u. 15.)-től
megrendelem az ajánlatban szereplők szerint:
- ASUS X515MA laptop nettó 172.000.-Ft+Áfa,
- Brother MFC-T920DW tintasugaras nyomtató nettó 136.340.-Ft+Áfa,
- Panasonic KX-TG6812PDB telefon 18.700.-Ft+Áfa.
A kiadás fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

5./ Bölcsődei fényzáró termékek megrendelése
A levéli bölcsőde építésénél a kötelező eszközbeszerzésen, az egyedi gyártású bútorokon,
informatikai eszközök beszerzésén túl a fényzáró termékek megrendelése is szükséges. Függöny
karnis beszerzésre a TextílHáz 2003 Kft. összesen bruttó 298.450.-Ft, a szalagfüggönyök és a
szúnyoghálók beszerzésére a Ro-Konzol Kft. bruttó 139.700.-Ft összegben tett ajánlatot.
82/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet
1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében úgy határozok,
hogy TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen” elnevezésű pályázat

keretében a bölcsődei fényzáró termékeket a
- függönykarnist, fényáteresztő függönyt és sötétítő függönyt a TextíHáz 2003 Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Szt. István kir. u. 99.)-től mindösszesen bruttó 298.450.-Ft,
- szalagfüggönyt, szúnyoghálót a Ro-Konzol Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István
Király út 99.)-től mindösszesen bruttó 139.700.-Ft
ajánlati árral megrendelem. A kiadás fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

6./ Szociális rendelet módosítása
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A szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2015. évi rendeletünk két alkalommal - 2016, 2019-ben - került módosításra. A jelenlegi
módosítást a 16.§-t érinti, melyen a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás fenntartásában működő
ellátásformák kerültek kiegészítésre, másrészt új szabályozásként került bele az intézményi
gyermekétkeztetés biztosításának formája, a szünidei gyermekétkeztetés. Ezek kötelezően
szabályozandóak elemek.
Levél Községi Önkormányzat polgármestere jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet,
ezzel megalkotom a 4/2021.(V.20.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatás,
szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2015.(II.24.) rendelet módosításáról
7./ Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója
A Kft. elkészítette a 2020. évről szóló beszámolóját, melyet elfogadást követően közzétesz. A
beszámoló és a mérleg adatai, a közzétételt követően nyilvánosak, azt bárki megtekintheti. A
tőkeállomány stabil.
83/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Közhasznú
Kft. 2020. évi beszámolóját jóváhagyom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
8./ Beszámoló és értékelés a 2020. évi gyermekvédelmi tevékenységről, a gyermekjóléti
szolgálat működéséről
A részletes beszámoló, átfogó értékelés Stencinger Noémi - a Mosonmagyaróvári Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, Hutvágner Attila térségi munkacsoport szakmai
vezetőjének, Meszlényi Judit családsegítője, Fenyvesi Gyöngyi a Levéli Német Nemzetiségi
Általános Iskola igazgatója, Boros Csilla a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda vezetője,
Földesné Varga Eszter védőnő, Babos László rendőr alezredes a Mosonmagyaróvári
Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztály vezetője, valamint Mihályiné Márki Gyöngyi igazgatási
főelőadó beszámolója alapján készült.
84/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. 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,
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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
-

9./ Dovigyel István és neje Levél 1129 hrsz belterületbe vonási kérelme
Kérelmezők a Levél 1129 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonásának
kezdeményezését kéri, az eljárás során felmerülő költségeket vállalja.
85/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy
Dovigyel István és Dovigyelné Horváth Marianna Levél, 1129 hrsz-ú „kivett
zártkerti művelés alól kivett terület”
ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelmét a rendezési terv figyelembe vételével
támogatom.
A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség kérelmező tulajdonosokat
terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
10./ Konyha bérleti díjának felülvizsgálata, étkezési térítési díj
Az Egyetem Étterem és Konyha Kft. megküldte az étkezési térítési díj emelésére vonatkozó
javaslatát. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése
a) pontja alapján a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért
megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve
egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az
ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
A Korm. rendelet alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjában nem lehet érvényesíteni
a jelentős mértékű nyersanyagnorma emelést, így a szülők által fizetendő térítési díjak sem
változnak, rendelet módosítása nem lehetséges. A költségvetésbe tervezett kiadások
finanszírozásához az önkormányzati támogatás emelése lesz majd szükségszerű. 2020. évben az
infláció mértékével arányos emelésről döntöttünk, így 2020. szeptembertől a bérleti díj összege
1.270.000.-Ft/10 hónapra. A járványhelyzetre tekintettel több hónapig zárva is volt a konyha, a
tavalyi évben megállapított díj mértékén nem módosítanék.
86/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel fennálló bérleti
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és szolgáltatási szerződés 7. pontja alapján a konyha bérleti díját felülvizsgáltam és úgy
határozok, hogy a 109/2020.(VII.15.) határozattal megállapított díj mértékét fenntartom,
azon változtatni nem kívánok.
Határidő: azonnal, következő felülvizsgálatra 2022. május
Felelős: Kiss Béla polgármester
11./ Rászoruló gyermekek nyári táboroztatása
Évek óta hozzájárulunk a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához. Ez évben is a
költségvetésbe tervezésre került 70.000.-Ft.
87/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásához 70.000.Ft-ot biztosítok a 2021. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal ill. igény szerint
Felelős: Kiss Béla polgármester
12./ Magyar Falu Program 2021. évi járdaépítés anyagköltségének támogatása
A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”
elnevezésű kiírás keretében a József Attila utcán a Fő utca-tól a bölcsődéig szakaszra
járdaépítéshez pályázatot nyújtunk be.
88/2021.(V.19.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében úgy határozok, hogy a Magyar Falu Program MFP-BJA/2021 kódszámú
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” elnevezésű pályázatra
pályázati igényt nyújtok be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2021. május 19.

Kiss Béla
polgármester

