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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./ Települési támogatások
2./ Óvodai körzethatár meghatározása
3./ 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Bölcsőde kerítés és kertépítés – kivitelező kiválasztása
5./ TH-21-02-03 számú településrendezési tervmódosítás – partnerségi egyeztetésének lezárása
6./ Magyar Falu Program pályázatok
7./ Sport Büfé bérbe adása

2./ Óvodai körzethatár meghatározása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49.§ (3) bekezdése értelmében az
önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét. A törvény végrehajtásáról szóló
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései alapján „22. § (1) Az illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai
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felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt
napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be.
A képviselő-testület utoljára a 53/2019. (II. 27.) határozatával döntött a körzethatárról. Tekintettel
arra, hogy a korábban megállapított óvodai körzethatárban az utolsó módosítás óta eltelt
időszakban olyan jellegű változás nem történt, mely indokolná a módosítást, így a korábbi
határozatban foglaltak változatlan tartalommal történő hatályban tartásáról döntök az alábbiak
szerint:
51/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezem, hogy a Levél Községi
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő, Levélfalvi Manók
Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település
közigazgatási határával (teljes település).
Levél Községi Önkormányzat Polgármestereként megbízom a jegyzőt, hogy a döntést,
valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs
rendszerében.
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző, Kiss Béla polgármester
Határidő: 15 nap
3./ 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
A március 04-én a 34/2021. határozatomban döntöttem hitelfelvételről, a hitelfelvételhez
szükséges iratok a bank részére megküldésre kerültek, melyben kifogásolták, hogy a jóváhagyott
rendelet helyi adók bevételi sora tartalmazta a termőföld bérbeadás utáni szja összegét is, mely nem
tartozik ebbe a tételbe, így a jóváhagyott 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletét
módosítani szükséges, és ezzel szoros összefüggésben az adósságot keletkeztető ügyletről szóló
35/2021.(III.04.) határozatot is visszavonom, új döntés hozok.
52/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak megfelelően,
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel - Levél Községi
Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Bevételek
Megnevezés
Helyi adók

2021

2022

2023

2024

Bevétel

Bevétel

Bevétel

Bevétel

111 000 000

123 700 000

134 600 000

145 600 000

50 000

65 000

65 000

70 000

Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
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Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

39 298 000

Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50%-a

150 348 000
75 174 000

123 765 000
61 882 500

134 665 000
67 332 500

145 670 000
72 835 000

Kiadások
2021.
Hitel felvételéből származó
tőkefizetési kötelezettség
Hitel felvételéből származó
kamatfizetési kötelezettség
Tárgyévi fizetési
kötelezettség:

2022.
0

0

2023.
6 000 000

756 000

1 501 000

1 433 000

756 000

1 501 000

7 433 000

2024.
6 000 000
1 253 000
7

253 000

2. A 35/2021.(III.04.) polgármesteri határozatomat visszavonom, tekintettel arra, hogy
annak a helyi adók bevételi sora tartalmazta a termőföld bérbeadás utáni szja
összegét is. A helyi adókba ez a tétel nem tartozik bele.
Felelős: Kiss Béla polgármester, Dr. Gáli Péter jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Jóváhagyom a mellékelt rendelet tervezetet, ezzel megalkotom a 3/2021.(III.25.) önkormányzati
rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról (rendelet és melléklete csatolva)

4./ Bölcsőde kerítés és kertépítés – kivitelező kiválasztása
2021. március 04-én döntöttem az árajánlat bekérésekről, három cégtől kértem ajánlatot, az
ajánlatok benyújtási határideje március 22-volt. Három ajánlat érkezett határidőben, az eljárás
eredményes, a legkedvezőbb ajánlatot a West-Building Kft. tette nettó 16.152.332.-Ft összegben,
(eljárást lezáró döntés, felolvasó jegy, értékelési jegyzőkönyv, jelenléti ív-bontásról mellékelve) így
az alábbi döntést hozom:
53/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
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Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen”
elnevezésű pályázat udvari kerítés és kertépítési munkák kivitelezésével” a West-Building
Kft-t bízom az ajánlatban szereplők szerint nettó 16.152.332.-Ft ajánlati árral, a kivitelezés
költsége a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
5./ TH-21-02-03 számú településrendezési tervmódosítás – partnerségi egyeztetésének
lezárása
Két tervezési területen szükségessé váltaz az építési hely pontosítása, a tervezett magánerős
beépítés optimális megoldásához. A telek tulajdonosok a 90/3 hrsz-ú közterülettel határos
telkeken az építési hely pontosítását kérték, hogy egyértelmű legyen a beépítés pozíciója. A
245/31-43 hrsz-ú ingatlanoknál az építési hely változik, az optimálisabb tájolás érdekében. A
vonatkozó jogszabályok alapján állami főépítészi eljárás lefolytatásával kerül pontosításra a
változtatási igények. A véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésre március 16-ig volt
lehetőség. Az egyeztetés megtörtént, a veszélyhelyzetre tekintettel a partnerek elektronikus
úton tehettek észrevételt, a rendezési terv módosításával kapcsolatban észrevétel nem érkezett.
54/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Tér-Háló Usd Kft. által TH-21-02-03 munkaszámon
készített településrendezési terv módosítási eljárás, véleményezési szakaszában a partnerségi
egyeztetését lefolytatta.
A partnerségi egyeztetési dokumentáció 2021. március 01-én közzétételre került a település
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete
alapján.
A veszélyhelyzet miatt a partnerek elektronikus úton tehették meg észrevételeiket.
A partnerségi egyeztetés során vélemény, kérés nem érkezett.
Levél Község Polgármestere - Levél Község Önkormányzata Képviselő Testületének
feladat és hatáskörében eljárva- jelen határozatával lezárja a partnerségi egyeztetést.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ Magyar Falu Program pályázatok
A Magyar Kormány 2019-ben elindította a Magyar Falu Programot, mely az idei évben is
folytatódik. Több sikeres pályázatunk is volt már így: egészségügy eszközbeszerzés,
zöldterületkezelés eszközbeszerzés, kultúrház hangtechnikai berendezések, Vasút u. térburkolatú
járdafelújítása stb. A most megjelent pályázatok közül a temetők infrastrukturális fejlesztése, a
útfelújítás, alamint a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatásra
nyújtunk be pályázatot.
55/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021- Önkormányzati
temetők infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázatra
pályázati igényt nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
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56/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021- Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása” elnevezésű MFP-UHK/2021 kódszámú
pályázatra pályázati igényt nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
57/2021.(III.24.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „MFP 2021- közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás” elnevezésű MFP-KEB/2021 kódszámú
pályázatra pályázati igényt nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
7./ Sport Büfé bérbe adása
2020. szeptemberében megszűnt a korábbi bérlővel a bérleti jogviszony, akkor meghirdette a
testület az üzlethelyiséget bérletre, bérbevételre érkezett pályázók közül kiválasztottuk a
legalkalmasabbat, azonban a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel visszalépett az ingatlan bérbe
vételétől. Azóta üresen áll az épület a tetőt szükségszerű volt felújítanunk, jó lenne hasznosítani,
ezért azt a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint bérletre meghirdetem.

58/2021.(III.24.) határozat
Levél Község Polgármestere úgy határozok, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Levél, Szövetkezet u. 15. sz. alatti üzlethelyiségét bérbeadásra
kínálom a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: meghirdetésre azonnal, pályázat benyújtására 2021. április 13., elbírálásra
2021. április 16.
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2021. március 24.

Kiss Béla
polgármester
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