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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./ Óvoda intézményátszervezése bölcsődével együtt integrált intézményi formában-szükséges
okiratok elkészítése
2./ Május 1. liget utcai játszótér elemeinek felülvizsgálata
3./ Bölcsőde udvarán fúrt kút engedélyezése
Figyelemmel a jelenlegi járványhelyzetre, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az
alábbi döntéseket hozom:
1./ Óvoda intézményátszervezése bölcsődével együtt integrált intézményi formábanszükséges okiratok elkészítése
Április 15-én hozott döntésem mellett az alábbi, az intézményátszervezéshez szükséges okiratok,
így alapító okirat, módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, jognyilatkozatok, aláírások saját
hatáskörben történő megtétele.
A fentiek megvalósulása érdekében az alábbiak szerint rendelkezem:
75/2021.(V.3.) polgármesteri határozat
1. 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, összhangban a 67/2021.(IV.15.) polgármesteri határozattal, figyelembe véve
a véleményezésre jogosult szervek véleményét az alábbi döntés hozom:
a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda intézményátszervezését határozom el oly
módon, hogy az óvoda az újonnan megépülő bölcsődével együtt, 2021. szeptember 1.
napjától integrált intézmény működési formában funkcionál tovább.
A bölcsődei intézményrész telephelyként (9221 Levél, József Attila utca 40.) kerül
létesítésre.
Az óvoda 9221 Levél, Fő utca 15. szám alatt működik tovább, mint a Levélfalvi Manók
Óvoda és Bölcsőde integrált intézmény székhelye.
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2. Levél Község Polgármestere elfogadja az ezen határozat mellékleteiben szereplő Levélfali
Manók Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosító okiratát és a Levélfalvi
Manók Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Az alapító okirat és az intézményátszervezés 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.
3. A módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat kiadmányozásáról és
záradékolásáról saját hatáskörben gondoskodom.
4. A Levél Községi Önkormányzat Polgármestereként az átszervezéshez szükséges
jognyilatkozatok megtételéről, aláírásáról, és az esetleges módosítások aláírásáról saját
hatáskörben gondoskodom.
Megbízom a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő: 2021. május 31. és folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző
2./ Május 1. liget utcai játszótér elemeinek felülvizsgálata
Minden évben felülvizsgálásra kerülnek a Május 1 liget parkban lévő játszótéri eszközök. Az idei
évben úgy tapasztaltuk, hogy több eszköz állapota nem megfelelő, javításra szorul. A szakszerű
javítás érdekében árajánlatot kértünk a játszótér telepítőjétől Vargáné Lőrincz Lívia e.v-tól a
javításra és a felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozóan, melynek ára 640.200.-Ft+Áfa.
Annak érdekében, hogy a játszótérre kilátogató gyermekek a játékokat biztonságban tudják
használni, elengedhetetlen a javítás megrendelése.
76/2021.(V.3.) 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 döntök, hogy a Levél, Május 1. ligeti játszótéri eszközök javítását
megrendelem Vargáné Lőrincz Lívia e.v-tól (9200 Mosonmagyaróvár, Szegfű u. 6.) az
ajánlatban foglalt 640.200.-Ft+Áfa összegben, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Bölcsőde udvarán fúrt kút engedélyezése
Az épülő levéli bölcsőde udvarának zöld felületét automata öntözőrendszerből kívánjuk locsolni.
A locsolást gazdaságosabban lehet biztosítani fúrt kút kialakításával. Az 1995. évi LVII. törvény
figyelembe vételével a megépítéshez vízjogi engedély szükséges. A vízkitermelő kút kialakításához
szükséges engedélyezési tervdokumentáció valamint engedélyezési eljárás teljes körű ügyintézésére
vonatkozóan árajánlatot kértünk a Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft-től, melynek vállalási ára
220.000.-Ft+Áfa.
77/2021.(V.3.) 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 a Levél, 525/56 hrsz-on létesítendő vízkitermelő kút
vízjogi létesítéséi engedélyes terv elkészítését és az engedélyeztetési eljárás teljeskörű
ügyintézését megrendelet a Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő
u. 15.) az ajánlatban foglalt 220.000.-Ft+Áfa vállalási áron, melynek fedezetét a 2021. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Levél, 2021. május 03.
Kiss Béla
polgármester

