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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2021.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 09-én tartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyv

Napirend
1./ AQUA Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása
2./ MFP-KEB/2021. pályázat
3./ Önkormányzati telkek ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerének kiépítése
4./ Önkormányzati telkeknél lakóutca útépítése- I. fázis
5./ 115/2021.(VII.19.) határozat visszavonása, új döntés

Jegyzőkönyv
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Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 09-én 17,30 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Kiss Béla polgármester, dr. Gáli Péter jegyző, Dorfinger Károly László alpolgármester, Fehér
Attila, Papp Zoltán, Szakál Gyula, Vargáné Herlicska Zsuzsanna, Zabolay Gábor képviselők, továbbá: a
jelenléti ív szerint felsoroltak.
Kiss Béla polgármester: megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 7 tag jelen van, így az határozatképes. Az
érvényes szavazatok száma 7 a minősített többséget igénylő szavazáshoz 4, az egyszerű többséget igénylő
döntéshez 4 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Fehér Attila és Szakál Gyula képviselőket javasolja.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Kiss Béla polgármester: javaslatot tett a napirendre.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá
Napirend:
1./ AQUA Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása
2./ MFP-KEB/2021. pályázat
3./ Önkormányzati telkek ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerének kiépítése
4./ Önkormányzati telkeknél lakóutca útépítése- I. fázis
5./ 115/2021.(VII.19.) határozat visszavonása, új döntés
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Napirendek tárgyalása

1./AQUA Kft. Gördülő Fejlesztési Terv
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az írásos anyagokat, a gazdasági bizottság megvitatta
a napirendet. A 2011. évi CCIX. törvény írja elő a gördülő fejlesztési terv készítését, melyet testületi
határozattal kell jóváhagyni. A Kft-nek szeptember 30-ig kell benyújtania a tervet a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal részére. A 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben
Levél vonatkozásában is vannak vízvezetékhálózat felújítására vonatkozó beruházási tervek.
Kérem az észrevételeket, majd javasolom a határozatban foglaltak jóváhagyását.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet
javasolta azt az előterjesztés szerint jóváhagyásra.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
128/2021.(VIII.09.) határozat
1. Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős - a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.
§ (2) bekezdése alapján megbízza az Aqua Szolgáltató Kft-t a víziközművek
felújítására, pótlására és beruházására a 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési terv elkészítésével.
2. Képviselő-testület megbízza az AQUA Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy helyette és
képviseletében önállóan eljárjon és a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos
valamennyi dokumentumot, beadványt és nyilatkozatot önállóan megtegye.
3. A Képviselő-testület kikötés nélkül jóváhagyja az Aqua Szolgáltató Kft. által készített,
a viziközművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2022-2036. évi
gördülő fejlesztési tervet.
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4. A Képviselő-testület megbízza Aqua Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a viziközmű rendszerek
2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervét.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével
értesítse az AQUA Szolgáltató Kft-t, egyben felhatalmazza a határozatban foglaltak
végrehajtásához szükséges meghatalmazás aláírására.
Felelős: Csapó Imre ügyvezető
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Kiss Béla polgármester az 5. pont vonatkozásában
Határidő: 2021. szeptember 16.
2./ MFP-KEB/2021. pályázat

Kiss Béla polgármester: Levél Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az MFPKEB/2021. kódszámú pályázati kiírásra. A pályázaton 1.998.980.-Ft támogatást nyertünk
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre. A támogatásból egy professzionális
minőségű alumínum vázas 14x 6 m-es rendezvénysátrat kívánunk vásárolni. A megvalósítás
érdekében árajánlatot kértünk az SPS Rendezvénytechnika Kft-től, a FEBOBO Bt-től és a PMM
INVEST Kft-től, akik rendezvénysátor gyártással, forgalmazással, bérbeadással foglalkoznak. A
legkedvezőbb árajánlatot 1.574.000.-Ft+Áfa értékben az SPS Rendezvénytechnika Kft. tette.
Javasolom az eszköz beszerzését a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégtől. Kérem az észrevételeket,
majd döntsünk.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet az
árajánlat megegyezik a támogatás nagyságával, így javasoljuk az SPS Rendezvénytechnika Kft-től a
sátor beszerzését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFPKEB/2021. kódszámú pályázat megvalósítása érdekében az SPS Rendezvénytechnika
Kft-től (9221 Levél, Fő u. 31.) megrendeli az ajánlatban szereplő 1.574.000.-Ft+Áfa
áron a 6x14 m-es rendezvénysátrat.
A kiadás fedezetét a pályázati támogatás biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Önkormányzati telkek ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerének kiépítése
Kiss Béla polgármester: Levél Község Önkormányzata 51 db építési telek kialakítását
kezdeményezte 2019-ben. A telkek 2020. decemberében kerültek önálló helyrajzi számra. Ezt
követően megterveztettük az ivóvíz és szennyvíz elvezető hálózat engedélyes kiviteli tervét, mely
2021. májusára elkészült. Annak érdekében, hogy az ütemtervnek megfelelően tudjunk haladni,
árajánlatokat kértünk a beruházás megvalósítására. A tervezői költségbecslés alapján a tervezett
beruházás nagysága nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így elegendő 3 árajánlat kérése.
Mindhárom ajánlattevő, a Wege-Bau Kft., KU-MÉ-RO Bt., és az AQUA szolgáltató Kft.
határidőre megtette árajánlatát a kiviteli terv szerinti építés megvalósítására vonatkozóan. A
legkedvezőbb ajánlatot az AQUA Szolgáltató Kt. tette 26.000.000.-Ft+Áfa értékben. Ezen felül a
cég opcionális tételként 30 db vízmérő akna telepítésére 3.000.000.-Ft+Áfa árajánlatot adott. A
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beruházás megvalósításának érdekében kérem az észrevételeket, majd döntsünk a megrendelés
tekintetében.
Szakál Gyula képviselő, a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet.
2021. évi költségvetésünkben a beruházás megvalósítására 29.000.000.-Ft+Áfa összeget
terveztünk, adóbevételeink kedvezőtlen alakulása miatt egyenlőre csak a vízközművek kivitelezését
támogatja a bizottság, a vízmérő aknák elhelyezésével kapcsolatban vélhetően a jövő év elején
tudunk érdemi döntést hozni. Javasoljuk a kivitelezés megrendelését az AQUA Szolgáltató Kft-től.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél, 51 db
építési telek vízellátó és szennyvízelvezető rendszerének engedélyezési
tervdokumentáció és műszaki leírás szerinti megvalósítását megrendeli az AQUA
Szolgáltató Kft-től az árajánlatban szereplő 26.000.000.-Ft+Áfa összegben. A kiadás
fedezetét a 2021. évi költségvetés biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
4./ Önkormányzati telkeknél lakóutca útépítése- I. fázis
Kiss Béla polgármester: az 51 db építési telek kialakításához az útkapcsolat biztosításának
érdekében szükséges megkezdeni a tervezett lakóutca útépítését. Jelen esetben az építés első fázisa
a humusz letermelés és a kavicságyazat elterítése szerepelne a tervekben. Az előző napirendi
pontban megrendelt közműépítés 2021. októberében kezdődhet el, előtte szükséges az útépítést
megkezdeni az engedélyes tervdokumentáció figyelembe vételével. A megvalósításra javasolom
ajánlat kérését az ARVIA Építő Kft, a Makadám Kft., a Lang-Szolg. Kft. Az ajánlattétel határideje
augusztus 31. lesz. A beérkezett ajánlatokat követően, amennyiben szükséges rendkívüli testületi
ülés keretében döntsünk a beruházó kiválasztásáról. Ezzel párhuzamosan, mivel a terület
örökségvédelem alatt áll, megkezdtük az egyeztetést és az együttműködési megállapodás
megkötését a területileg illetékes Mosonmagyaróvári Hansági Múzeummal is.
Fehér Attila képviselő: a polgármester előterjesztésében szereplő cégek mind ismert és komoly
referenciákkal rendelkező megyei vállalkozások, javasolom, hogy tőlük kérjünk árajánlatot a munka
elvégzésére.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
131/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél, 51 db
építési telek kialakításához az útkapcsolat biztosításának érdekében a tervezett lakóutca
útépítésére az alábbi cégektől kér árajánlatokat:
1.Makadám Kft. (9028 Győr, Külső Sági u. 20.)
2.Lang-Szolg Kft. (9081 Győrújbarát, István út 213.
3.ARVIA Építő Kft. (9024 Győr, Bartók Béla u. 8/A).
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
5./ 115/2021.(VII.19.) határozat visszavonása, új döntés
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Kiss Béla polgármester: az SPS Rendezvénytechnikai Kft. áprilistól bérli az önkormányzattól a
sport büfét, annak felújítására és korszerűsítésére nagy összeget költöttek. Kérte, hogy a bejárai ajtó
cseréjét a bérleti díj arányos elengedésével térítsük meg részére, melyet a testület a benyújtott számla
alapján támogatott is. Azonban a határozatban az elengedésre kerülő összeg tévesen került
meghatározására 177.482.-Ft összegben – az előleg összege 199.999.-Ft, mely a számlán is szerepel
nem lett figyelembe véve csak a számla összesen sora - , a tényleges összeg 377.482.-Ft. Kérem
döntsünk a korábban hozott határozat visszavonásáról, a számlán szereplő tényleges összeg
arányában a bérleti díjban való jóváírásról.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2021.(VIII.09.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
- a 115/2021.(VII.19.) határozatot visszavonja,
- az SPS Rendezvénytechnika Kft. által bérelt önkormányzati ingatlan (Levél,
Szövetkezet u. 15 sport büfé) bérleti díjának megfizetéséről 377.482.-Ft erejéig
eltekint, a helyiség bejárati ajtójának cseréje beszámítása miatt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést 18.30 órakor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv
hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására.
K.m.f.
Kiss Béla
polgármester

dr. Gáli Péter
jegyző

Fehér Attila
képviselő, jkv. hitelesítő

Szakál Gyula
képviselő, jkv. hitelesítő

