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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. Weiszdorn László korábbi önkormányzati képviselő, gazdasági bizottsági tag Levél saját
halottjává nyilvánítása
2. Óvoda nyári zárva tartása
3. 2021. évi költségvetés beterjesztése
4. Települési támogatások

1.Weiszdorn László korábbi önkormányzati képviselő, gazdasági bizottsági tag Levél saját
halottjává nyilvánítása
Mint mindenki előtt ismert Levél Községi Önkormányzat korábbi képviselője, gazdasági bizottsági
tagja, valamint a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori és jelenlegi képviselője
elhunyt, úgy gondolom, hogy a település méltóképpen búcsúzhatna el egy hosszú időn keresztül a
községért tevő képviselőtől azzal, hogy saját halottjának tekinti, illetve ha hozzájárul a temetési
költségekhez. Felvettük a kapcsolatot a hozzátartozókkal és a Levéli Német Nemzetiségi
Önkormányzattal. A Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat is szeretné saját halottjának
tekinteni, illetve a hozzátartozók is megköszönték és megtisztelőnek tartják, hogy így kívánunk
adózni Weiszdorn László emlékének. Wild Róbert a megyei német önkormányzat elnöke is néhány
szóval búcsúzik tőle a temetésen. Weiszdorn László tevékenységét elismerve, emlékét megőrizve
döntök a képviselő saját halottunknak tekintése tárgyában és egyben a kegyeleti és temetési
költségek 50%-át a 2021. évi költségvetésben biztosítom.
26/2021.(II.15.) 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 az alábbiak szerint döntök:
Weiszdorn László korábbi volt önkormányzati képviselő, gazdasági bizottsági tag,
nemzetiségi képviselő tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megőrizzük, őt a
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település saját halottjának tekintjük, a kegyeleti és temetési költségek 50%-át 160.834.Ft-ot a Levél Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítom.
Határidő: azonnal ill. szükség szerint
Felelős: Kiss Béla polgármester
2.Óvoda nyári zárva tartása
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy
kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról
legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva
tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Ez évben az óvoda 2021. július 26-tól 2021. augusztus 06-ig tervezi. A képviselők megkapták az
óvodavezető beadványát, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
27/2021.(II.15.) 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 az alábbiak szerint döntök:
a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartás időpontját 2021. július 262021. augusztus 06. napja között határozom meg.
Felhívom az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról
legkésőbb 2021.február 26-ig tájékoztassa a szülőket.
Határidő: azonnal, ill. 2020. február 26
Felelős: Kiss Béla polgármester, Boros Csilla óvodavezető
4.2021.évi költségvetés beterjesztése
Kiss Béla polgármester: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§
(3) bekezdésének megfelelően a polgármester a költségvetést tervezetet február 15-éig nyújtja be a
testületnek.
Online konferencia keretében a testülete 2020. január 06-án a 2021. évi költségvetést első körben
megtárgyalta. Jelen előterjesztésbe a januári ülésen elfogadott döntések beépítésre kerültek. A
rendelet-tervezet előkészítéséhez megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények
vezetőivel, ennek megfelelően kerültek kialakításra az önkormányzat bevételei és kiadásai.
A képviselők megkapták az előterjesztést, javasolom az előterjesztés szerint kerüljön a végleges
költségvetési rendelet elkészítésre és jóváhagyásra.
28/2021.(II.15.) 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 az alábbiak szerint döntök: a megismert önkormányzat és
irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési tervezetében
foglaltak figyelembe vételével kerüljön a végleges költségvetési rendelet összeállításra, majd
jóváhagyásra.
Határidő: azonnal ill. 2020. február 26.
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Felelős Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző
4.Települési támogatások
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális
bizottság hatáskörében eljárva a beérkezett kérelmek, valamint a helyi rendelet figyelembe vételével
az alábbi döntéseket hozom:
A települési támogatások nem nyilvános adatok.

Levél, 2021. február 15.
Kiss Béla
polgármester

