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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HÉSZ módosítás jóváhagyása (Rp.I.175-3)
Döntés hitelfelvételről
2021. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása
Kamerarendszer üzemeltetési szerződés meghosszabbítása
Ingyenes jogi tanácsadás költségének biztosítása 2021. évben
Gyepmesteri tevékenység ellátása 2021. évben
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Rp.I.175-4 településrendezési terv – partnerségi egyeztetésének lezárása
„Bölcsőde építés Levélen” pályázat- eszközbeszerzéséhez ajánlatkérés
„Bölcsőde építés Levélen” pályázat- udvari kerítés és kert építéséhez ajánlatkérés
Növényvédelem 2021.
Sport utcai telkek értékesítése kapcsán megkötendő területfejlesztési megállapodás
tárgyában döntés

1.HÉSZ módosítás jóváhagyása (Rp.I.175-3)
2020. júliusában döntött a testület, hogy a telektulajdonosi, fejlesztői kérést befogadva a
Hegyeshalommal közös igazgatási határ mentén fekvő – az igazgatási határ, az M15 jelű autópálya
és az 1-es számú vasútvonal által határolt – területre vonatkozóan módosíttatja rendezési tervét. A
módosítás célja, hogy a tervezés alá vont területre vonatkozóan a hatályos tervben meghatározott
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1,5 ha nagyságú legkisebb alakítható telekméret 1 ha-nál kisebb mértékű lehessen, a tervek ezen
területre vonatkozóan a tervezett belterületi határ vonalát tartalmazzák. A szakhatóságoknak
megküldésre került előzetes véleményezésre a dokumentáció, azok kifogást nem emeltek, így a
végső szakmai vélemény elkészítését megrendeltem a 17/2021.(I.19.) határozatommal a Regioplan
Kft-től.
A tervező kft. megküldte a határozati tervezetet, melynek 1.számú melléklete a területfelhasználási
terv (fedvény), 2. számú melléklete „Az igazgatási határ, az 1-es számú vasútvonal, valamint az M15
jelű autópálya által határolt, gazdasági, egyéb ipari területként meghatározott terület – a belterületbe
vonásának könnyítése érdekében – tervezett belterület határvonallal határolja”
A rendelet módosítás mellékletét képezi a szabályozási és övezeti helyszínrajz. Ezek ismeretében
az alábbi döntéseket hozom:
33/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere Levél község településszerkezeti tervében a területfelhasználás
rendjét az e határozat 1. számú mellékletét képező Területfelhasználási terv (fedvény) című,
É-1/M jelű, Rp.I.175-3 munkaszámú terven módosítással érintett terület jellel jelölt
területre a 2. számú melléklet szerinti, településszerkezeti terv módosulása című leírásban
foglaltak szerint állapítja meg.
A határozat mellékleteiben foglaltakat a képviselő-testület egyéb határozatainak és
rendeleteinek meghozatalánál figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom az 1/2021.(III.5.)
önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályzatról szóló 3/2009.(V.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet és melléklete csatolva)
2.Döntés hitelfelvételről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:
34/2021.(III.4.) polgármesteri határozat
1./Levél Községi Önkormányzat polgármestere éven túli hitel (célhitel) igénybevételét rendelem el.
A hitel célja: éven túli beruházási hitel (telek-kialakítás, -közművesítés célra)
A hitel összege: 50.000.000,- Ft
A hitel futamideje: 2031. március hó 31-ig.
Hitelfedezet: Levél Községi Önkormányzat polgármestere kötelezettséget vállalok:
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezem és jóváhagyom.
Az Önkormányzat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe
vehető valamennyi költségvetési bevételét a hitel fedezeteként ajánlom fel.
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Levél Községi Önkormányzat polgármestereként nyilatkozom arról, hogy a már
meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves
önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel - a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/
bekezdésében meghatározott korlátozás alapján-, a Kormány hozzájárulásának
megszerzése szükséges.
2./ Az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárok, és a
hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkötöm.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző
3.2021. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Elkészült a 2021. évi költségvetési rendelet tervezet és mellékletei, melyet online egyeztetésre került
a képviselőkkel.
Levél Községi Önkormányzat 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 határozok:

35/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
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

114 000 000

126 900 000

138 000 000

149 200 000

50 000

65 000

65 000

70 000

Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevétel

39 298 000
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Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50%-a

153 348 000 126 965 000 138 065 000 149 270 000
76 674 000

63 482 500

69 032 500

74 635 000

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

2022.
0

0

2023.
6 000 000

2024.
6 000 000

756 000

1 501 000

1 433 000

1 253 000

756 000

1 501 000

7 433 000

7 253 000

Felelős: Kiss Béla polgármester, Dr. Gáli Péter jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
A képviselőkkel történt online egyeztetésen elhangzottak figyelembe vételével készült el a rendelet-tervezet, melyet
jóváhagyok.
Jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom a 2/2021.(III.5.)
önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (rendelet és
mellékletei mellékelve)
4.Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének jóváhagyása
Az előterjesztés megküldésre került e-mailban a képviselőknek, online egyeztettem a képviselőkkel.
A KÖH költségvetést az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyom.
36/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetését az előterjesztésben foglaltak szerint megismertem, azt jóváhagyom.
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a döntésről a székhelytelepülés önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
5.Kamerarendszer üzemeltetési szerződés meghosszabbítása
2016. évtől a község térfigyelő kamera rendszerének karbantartására szerződést kötöttünk a Satelit
Híradástechnikai Kft-vel. A szerződést évek óta meghosszabbítottuk. A rendszer karbantartására,
szervizelésére, a rögzített adatok exportálására folyamatosan szükség van, javasolom a szerződés
meghosszabbítását a korábbi szerződésben foglalt feltételekkel.
A karbantartás díja változatlanul 15.000.-Ft+Áfa/hónap, ebben a rendelkezésre állás
munkanapokon 8-18 óra között biztosított. A rendelkezésre állási időn kívül 3.000.Ft+Áfa/megkezdett óra. A díjak a 2016-os mértékivel megegyeznek.
Az üzemeltetési szerződést meghosszabbítom a 2021. év tekintetében.
37/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
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Levél Község Polgármestere úgy határozok, hogy a község térfigyelő kamera rendszerének
karbantartására 2021.január 01-től 2021. december 31-ig szerződést kötök a Satelit
Híradástechnikai Kft-vel. A karbantartás díját a 2021. évi költségvetésben biztosítom.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
6.Ingyenes jogi tanácsadás költségének biztosítása 2021. évben
A lakosság 2015. januárjától havi kétszeri rendszerességgel jogi segítséget kaphat helyben. Dr.
Szegedi János ügyvéd 2019.évig, nyugdíjba vonulásáig havi 2 alkalommal látta el a feladatot. 2019.
márciusától dr. Palatinus János ügyvéd fogadja a hivatal dísztermében az érdeklődő helyi lakosokat,
akik számára polgári jog, ingatlanjog, öröklési jog, családjog stb. területeken nyújt segítséget. Igény
is van a szolgáltatásra. A szolgáltatás havi díja 40.000.-Ft.
Az igények figyelembevételével a szolgáltatást a 2021. évre megkötöm, költsége a 2021. évbe
folyamatossága szerződés jóváhagyását a testületnek.
38/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere megbízom dr. Palatinus János ügyvédet (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.), hogy a település lakosai részére ingyenes jogi
tanácsadást végezzen.
A megbízás időtartama: 2021. január 01. és 2021. december 31. közötti időszakban havi 2
alkalommal, alkalmanként 2 óra időtartamban, a hivatal termében.
A tanácsadás megbízási díját 40.000.-Ft/hó a 2021. évi költségvetésében biztosítom.
Felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés elkészítésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
7.Gyepmesteri tevékenység ellátása 2021. évben
Kiss Béla polgármester: 2017. évben a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft-vel
kötöttünk szerződés gyepmesteri tevékenységre. Az önkormányzatot terhelik a gyepmesteri
szolgáltatás díjai, de havidíja nincs, és abban az esetben jönnek, amikor bejelentés alapján igény van
rá.
Önkormányzati jelzésre a megbízott a befogott állatokat a mosonmagyaróvári gyepmesteri telepre
szállítja, és a hatályos állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 14 napi
megfigyelés alatt tartja, illetve gondoskodik ellátásukról. Ha a kutya gazdája megbízottnál 14 napon
belül jelentkezik, az állat kiadása kizárólag abban az esetben történhet meg, amennyiben a gazda
Levél Községi Önkormányzat részére megtérítette a szolgáltatás során felmerült költségeket, és
erről az önkormányzattól igazolást visz megbízott részére. Amennyiben a kutya gazdája
megbízottnál 14 napon belül nem jelentkezik, akkor megpróbálja az állatot kiközvetíteni, vagy igény
hiányában gondoskodik elaltatásáról.
A szolgáltató ez évre is megküldte ajánlatát, változás sincs a szerződés tartalmában.
39/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a Városüzemeltető és Fenntartó Kft-vel (9200
Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.) szerződést kötök 2021. évre Levél község
területén a gyepmesteri tevékenység ellátására.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
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8.Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás alapdokumentuma a Társulási Megállapodás, amely
tartalmazza a tagok számát, lakosságszámát, székhelyét, a társulásra átruházott feladat- és
hatásköröket, a szolgáltatások ellátási módját, a társulási tanács szervezetére és működésére
vonatkozó szabályokat, a gazdálkodásra, kötelezettségek gyakorlására vonatkozó
rendelkezéseket. A Társulási Megállapodásban rögzítettek biztosítják a tagok részére nyújtott
szolgáltatások legitimitását és a hozzájuk kapcsolódó állami támogatásokat. A Társulási
Megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez a társulásban
részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
(2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés.
A Társulási Megállapodás módosítását az alábbi okok teszik szükségessé: Jánossomorjai
Idősek Klubja telephelyének változása, a megállapodás 21. pontja kiegészül a szociális
törvényben szabályozottaknak megfelelően, így Mosonmagyaróvárnak rendeletet kell alkotnia,
erről a társult települések tájékoztatást kapnak. A megállapodás 1. 2. mellékletei a tárgyi
eszközök és a vagyonkezelt ingatlanok kimutatása aktualizálása szükséges. Ezek ismeretében
az alábbi döntést hozom:
40/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:
1. Jóváhagyom a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Jánossomorjai Idősek
Klubja telephely változásának átvezetését a Társulási Megállapodás 8.) és 9.)
pontjában 9241 Jánossomorja, Óvári út 4. címről 9241 Jánossomorja, Iparos utca
26. címre.
2. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 21.) pontja az alábbiak szerint
egészüljön ki:
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet,
melyet tájékoztatásul megküld a Társulás tagjainak.”
3. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen
határozat 1. sz. melléklete lépjen
4. Hozzájárulok, hogy a Társulási Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe jelen
határozat 2. sz. melléklete lépjen.
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását jelen határozat 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyom és aláírom.
6. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a
törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.
7. A döntésről a Társulás elnökét tájékoztatni szükséges.
Felelős: Kiss Béla polgármester
Határidő: azonnal
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9.Rp.I.175-4 településrendezési terv – partnerségi egyeztetésének lezárása
Mosonmagyaróvár város polgármesterének megkeresését követően megrendelésre került a
mosonszolnoki úti körforgalmat érintő településrendezési terv megrendelése. Az ügy
fontosságára való tekintettel a 314/2012.(IX.8.) Korm. rendelet 42.§-a szerint az eljárás
tárgyalásos formában kerül lebonyolításra. A településrendezési terv készítője a Regioplan Kft.
elkészítette a végső szakmai véleményezési tervdokumentációt. A partnerségi egyeztetés
helyben megtörtént. A veszélyhelyzetre való tekintettel a partnerek elektronikus úton tehettek
észrevételt. A rendezési terv módosításával kapcsolatban észrevétel nem érkezett.
41/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzata a REGIOPLAN Kft által Rp.I.175-4 munkaszámon
készített településrendezési terv módosítási eljárás, véleményezési szakaszában a partnerségi
egyeztetését lefolytatta.
A partnerségi egyeztetési dokumentációt a község 2021. február 01-én közzétette 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
10.„Bölcsőde építés Levélen” pályázat- eszközbeszerzéséhez ajánlatkérés
Levél Község Önkormányzatának TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen”
elnevezésű projektje támogatásban részesült. A beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet. Az
építés befejezésének végső határideje 2021. július 31. Esedékessé vált a működési feltételekhez
kötelezően szükséges eszközök beszerzése. A beszerzésre vonatkozóan három árajánlat kérése
szükséges.
42/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde építés
Levélen” elnevezésű pályázat bölcsődei eszközeinek beszerzéséhez az alábbi cégektől
árajánlatot kérek:
- Hor Zrt. (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7.)
- Bocskó Kft. (2060 Bicske, Akácfa u. 60.)
- Fair Play Trade Kft. (1171 Budapest, Lokátor u. 7.)
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
43/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen
elnevezésű pályázat” udvari eszközök beszerzésére és telepítésére az alábbi cégektől
árajánlatot kérek:
- Haász Kft. (6725 Szeged, Kálvária sugárút 87.)
- Tóth Gábor ev. (9200 Mosonmagyaróvár, Tarcsai utca 11.)
- Vargáné Lőrincz Lívia ev. (9200 Mosonmagyaróvár, Szegfű u. 6.)
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
11.„Bölcsőde építés Levélen” pályázat- udvari kerítés és kert építéséhez ajánlatkérés
Levél Község Önkormányzatának TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde építés Levélen”
elnevezésű projektje támogatásban részesült. A beruházás elérte az 50%-os készültségi szintet. Az
építés befejezésének végső határideje 2021. július 31. Esedékessé vált az udvari kerítés és kertépítés
megrendelése. A megrendelésre vonatkozóan három árajánlat kérése szükséges.
42/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-0001 „bölcsőde építés
Levélen” elnevezésű pályázat udvari kerítés és kertépítési munkák kivitelezéséhez az alábbi
cégektől árajánlatot kérek:
- Júlia-Trans 2000 Bt. (9221 Levél, Új u. 4.)
- West-Building Kft. (9221 Levél, Vasút u. 8.)
- Trusbau Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Gyep u. 9.)
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. március 22.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
12.Növényvédelem 2021.
Évek óta a Május 1. liget utcai vadgesztenyefák, a temetői puszpángok növényvédelmét
elvégeztetjük, a növények egészségének megóvására.
43/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere megrendelem Kovács László ev. (9200 Mosonmagyaróvár,
Vágóhíd u. 15.) -tól a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a növényvédelmi
szolgáltatást, melynek költsége a 2021. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
13.Sport utcai telkek értékesítése kapcsán megkötendő területfejlesztési megállapodás
tárgyában döntés
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2020.(X.28.) határozatában döntést
hozott a pályázat útján meghirdetett tulajdonában álló 12 db telek értékesítése tárgyában.
Döntést megelőző ajánlattételi kiírásban valamint az adás-vételi szerződésben kritériumként
szerepelt az, hogy a leendő vevő a szintén önkormányzati tulajdonban álló 245/35 hrsz alatt
felvett 1964 m2 területű „kivett önkormányzati közút” megnevezésű ingatlanon legkésőbb 2023.
december 31. napjáig közterület fejlesztést hajt végre. A leírtak végrehajtása érdekében a
jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel döntést kell hoznom ezen cél megvalósítása érdekében
megkötendő megállapodás aláírására vonatkozóan. A leírtak alapján az alábbi határozatot
hozom:
44/2021.(III.04.) polgármesteri határozat
Levél Község Polgármestere a 181/2020.(X.28.) határozathoz kapcsolódóan a vevő
kötelezettségeként megjelölt - az önkormányzat tulajdonában álló 245/35 hrsz alatt
felvett 1964 m2 területű „kivett önkormányzati közút” megnevezésű ingatlanon -,
megtervezendő és kivitelezendő önkormányzati közútra vonatkozó
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közterületfejlesztést részletesen magában foglaló jelzálogszerződéssel vegyes
területfejlesztési megállapodást az önkormányzat feladat és hatáskörében eljárva
megkötöm és aláírom.
Továbbá e határozatban foglaltakon túl még szükséges jognyilatkozatokat megteszem.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2021. március 04.
Kiss Béla
polgármester

