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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./ Óvodai beíratás
2./ Bölcsőde eszközbeszerzése – kivitelező kiválasztása
3./ Bölcsőde udvari eszközök beszerzése és telepítése – kivitelező kiválasztása
4./ Települési támogatás

1./ Óvodai beíratás
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerint április 20. és május 20. között kell az óvodai beíratás
időpontját meghatározni és a beiratkozást megtartani. Az óvodavezető április 26-át és április 27-ét
jelölt meg a beíratás időpontjaként. A jelenlegi kialakult járványhelyzetre tekintettel, online felületen
keresztül történik majd a beiratkozás, erről helyben szokásos módon, valamint online felületen,
minél több fórumon is értesítjük a lakosságot.
58/2021. (IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat Polgármestere az óvodai beíratás időpontját az alábbiak
szerint hagyom jóvá:
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2021. április 26.
2020. április 27. online felületen keresztül.
Intézkedem a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény község honlapján történő
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ Bölcsőde eszközbeszerzése – 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 Fair Play Trade Kft. tette nettó 4.438.364,92.-Ft összegben,
(eljárást lezáró döntés, értékelési jegyzőkönyv, jelenléti ív-bontásról mellékelve) így az alábbi
döntést hozom:
59/2021.(IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen”
elnevezésű pályázat 1 csoportos bölcsőde eszközbeszerzésével a Fair Play Trade Kft-t (1171
Budapest, Lokátor u. 7.) bízom meg az ajánlatban szereplők szerint nettó 4.438.365.-Ft
ajánlati árral. Az eszközbeszerzés költsége a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Bölcsőde udvari eszközök beszerzése és telepítése – 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 Vargáné Lőrincz Lívia e.v. tette nettó 1.376.504.-Ft
összegben, (eljárást lezáró döntés, értékelési jegyzőkönyv, jelenléti ív-bontásról mellékelve) így az
alábbi döntést hozom:
60/2021.(IV.07.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen”
elnevezésű pályázat bölcsőde udvari eszközök beszerzésével és telepítésével Vargáné
Lőrincz Lívia e.v-t (9200 Mosonmagyaróvár, Szegfű u. 6.) bízom meg az ajánlatban
szereplők szerint nettó 1.376.504.-Ft ajánlati árral. A kivitelezés költsége a 2021. évi
költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
4./ Települési támogatás

Levél, 2021. április 07.
Kiss Béla
polgármester

