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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./ 2020. évi belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása
2./ 2020. évi költségvetés felülvizsgálata és módosítása
3./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
4./ Nyári napközis tábor megszervezése- költség biztosítása
5./ Konyha bérleti díjfizetés- mentesség
6./ Fogorvosi alapellátás egyedi támogatás
7./ Települési támogatások
8./ SPS Rendezvénytechnika Kft. kérelme
9./ Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlására fedezet biztosítása
1./ 2020. évi belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása
Kiss Béla polgármester: a 216/2019.(XI.20.) képviselő-testületi döntése alapján a belső
ellenőrzés anyagi és szakmai szempontok alapján külső revizor bevonásával történik. A testület
2020. évben a 2019-es év közfoglalkoztatásának ellenőrzését, annak jogszabályi feltételek
betartására tekintettel a felvételi eljárástól a pénzügyi elszámolásig vizsgálja. Az ellenőrzés célja
annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a
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foglalkoztatási tevékenységgel összefüggő igénylések és nyilvántartások vezetése megfelelő-e, mely
kiterjed a munkakörök, a létszám és a tevékenység vizsgálatára.
Elkészült a belső ellenőrzési terv.
Az önkormányzat megkapta Szerencsiné Wayán Katalin belső ellenőr által elkészített az
ellenőrzésről készült jelentést, mely jelentés alapján, az intézkedést nem igényel.
89/2021. (V.27.) 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 Levél Községi Önkormányzat közfoglalkoztatásának
ellenőrzését, annak jogszabályi feltételek betartására tekintettel a felvételi eljárástól a
pénzügyi elszámolásig vizsgálatát a 2019. év tekintetében hozott belső ellenőri jelentést
elfogadja, mely jelentést további intézkedést nem igényel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ 2020. évi költségvetés felülvizsgálata és módosítása
A módosító rendelet tartalmazza az eredeti előirányzatokhoz képest az egyes jogcímek közötti
átcsoportosításokat, amely alapján a 2020. évi rendelet mellékletét képező táblák tartalma is
változott, ezek átvezetésre kerültek.
Levél Községi Önkormányzat polgármestere jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom
az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról. (rendelet
és mellékletei a jegyzőkönyv részét képezik)
3./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés teljesítéséről (zárszámadás)
Az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a
tárgyévet követően éves költségvetési beszámolót kell készítenie. A zárszámadást a számviteli
szabályok szerint a költségvetés végrehajtásáról, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító
módon kell összeállítani. Ezen kötelezettségnek eleget téve kerül az előterjesztés benyújtásra.
90/2021. (V.27.) 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 önkormányzat 2020. évi költségvetés éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a szöveges értékelésben, valamint a rendelet 1-22.
mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Levél Községi Önkormányzat polgármestere jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2021.(V.28.)
önkormányzati rendeletet. (a rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv részét képezik.
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4./ Nyári napközis tábor megszervezése- költség biztosítása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetésről, mint kötelező természetbeni
ellátásról.
A szünidei gyermekétkeztetés szabályai alapján a szülő, törvényes képviselő kérelmére a települési
önkormányzat ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a levéli lakóhellyel, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű vagy
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A települési önkormányzat a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátások keretében biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.
A gyermekfelügyeletet az iskola az utolsó tanítási napjától 2021. július 02-ig, az önkormányzat 2021.
július 05-től július 23-ig (3 hét) megszervezi. 2021. évi költségvetésben terveztünk a feladatra.
91/2021. (V.27.) 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 önkormányzat 2021. évben 3 hét időtartamban (2021. július 5.- 2021. július 23.
között) nyári napközis tábort szervez a 2021. évi költségvetésbe tervezett összeg
keretéig,
- gondoskodunk a tábor lebonyolításáról, a résztvevőkkel a megbízási szerződést
megkötjük.
Határidő: azonnal ill. 2021. július 5.
Felelős: Kiss Béla polgármester
5./ Konyha bérleti díjfizetés- mentesség
A veszélyhelyzeti intézkedések figyelembe vételével, különösen az 52/2021.(II.9.) számú a
bérletidíj-fizetési mentességről szóló Korm. rendelet 2/A.§ (2) bek. 28. pontjára tekintettel az
Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel a fennálló konyha bérletére figyelemmel a bérleti díj 2021.
március és április hónapra eső részének megfizetésétől eltekintek.
92/2021. (V.27.) 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 52/2021.(II.9.) számú a bérletidíj-fizetési
mentességről szóló Korm. rendelet 2/A.§ (2) bek. 28. pontjára tekintettel az Egyetem
Étterem és Konyha Kft-vel a fennálló konyha bérletére figyelemmel a bérleti díj 2021.
március és április hónapra eső részének megfizetésétől eltekintek.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ Fogorvosi alapellátás egyedi támogatás
Levél Községi Önkormányzat Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatával kötött feladatellátási
szerződés alapján biztosítja a kötelező fogorvosi alapellátást. Hegyeshalom Önkormányzata
megszűntette dr. Tóth Attila fogorvos közalkalmazotti munkaszerződését. 2021. májusától a
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lakosság és az általános iskolai fogorvosi alapellátást dr. Nyikovics Bálint fogorvos egyéni
vállalkozóként látja el. A vállalkozásban történt ellátás önkormányzatunkra eső költsége
alacsonyabb lesz mint a közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott fogorvos esetében volt.
dr. Nyikovics Bálint pályakezdő ambiciózus orvos. Színvonalas munkavégzésének támogatása
érdekében javasolom egyszeri 200.000.-Ft támogatást biztosítani részére, melyet a szükséges fogyó
és tárgyi eszközök beszerzésére fordíthat a levéli lakosok ellátása során. Az összeget feladatellátás
biztosítását szolgáló támogatási szerződés keretében, elszámolási kötelezettséggel biztosítjuk a
fogorvos részére.
93/2021. (V.27.) 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 dr. Nyikovics Bálint e.v. fogorvos (9200
Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós u. 4.) részére a körzeti fogorvosi alapellátás
biztosításához szükséges fogyó- és tárgyi eszközök beszerzéséhez 200.000.-Ft támogatást
biztosítok a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére.
A támogatási összeg feladatellátás biztosítását szolgáló támogatási szerződés keretében,
elszámolási kötelezettséggel kerül átadásra.
Határidő: azonnal ill. szerződésben foglaltak szerint
Felelős: Kiss Béla polgármester
7./ 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:
94/2021.(V.27.) polgármesteri határozat
95/2021.(IV.27.) polgármesteri határozat
96/2021.(IV.27.) polgármesteri határozat
8./ SPS Rendezvénytechnika Kft. kérelme
2021. április 19-én az SPS Rendezvénytechnika Kft. és Levél Községi Önkormányzat
helyiségbérleti szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában lévő Szövetkezet u. 15. sz. alatti
rendezvényterem és büfé bérlésére vonatkozóan. A szerződés 6. pontja lehetővé teszi, hogy bérlő
bérbeadó hozzájárulásával a büfé használati jogát harmadik fél részére továbbadhassa. Bérlő 2021.
V. 25. napján kelt kérelmében e pontra hivatkozva kéri, hogy a büfé helyiség használati jogát Nyul
Martin ev. részére átadhassa.
97/2021. (V.27.) 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 SPS Rendezvénytechnika Kft-vel 2021. április 19-én
kötött helyiségbérleti szerződés 6. pontja alapján hozzájárulok, hogy a bérlő a bérlemény
106m2 alapterületű büfé, konyha, iroda és mosdó helyiségeinek használati jogát Nyul
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Martin egyéni vállalkozó (9023 Győr, Földes Gábor utca 8/B 10 em. 40a.) részére átadhatja
2021. június 1-től.
Bérleti díj és közüzemi díjak fizetésének kötelezettsége továbbra is az SPS
Rendezvénytechnika Kft-t terheli. Fent jelzett épületrész Nyul Martin e.v. általi használati
joga az SPS Rendezvénytechnikai Kft. bérleti jogának megszűnésével automatikusan
érvényét veszti.
A szerződés egyéb pontjai változatlan feltételekkel maradnak érvényben.
Határidő: 2021. június 1-től folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
9./ Közfoglalkoztatottak részére munkaruha vásárlására fedezet biztosítása
Önkormányzatunk kettő fő közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatás számottevő
lehetőséget jelent az álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű,
határozott időtartamú foglalkoztatására. A parkfenntartási feladatok ellátásában vesznek részt,
fűnyírás stb. amelyhez a biztonságos munkavégzés feltételeit jelenti pl. munkavédelmi cipő stb. A
közfoglalkoztatottak garantált bére 2021. március 1-től bruttó 110.815.-Ft, azaz nettó 73.692.-Ft.
Javasolom a két fő részére 50-50.000.-Ft-ot biztosítani a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére
munkaruha vásárlására.
98/2021. (V.27.) 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 Levél Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott 2 fő
közfoglakoztatott részére 50.000.-Ft/fő összeget biztosítok munkaruházat vásárlására a
2021. évi költségvetés tartaléka terhére elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2021.május 27.

Kiss Béla
polgármester

