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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2021.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 13-án tartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyv

Napirend

1./ Fő u. 25/A önkormányzati lakás bérbeadása
2./ Óvoda 2020-2021-es nevelési év beszámolója
3./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
Programjának jóváhagyása
4./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde finanszírozásának módosítása
5./ Főzőüst beszerzése
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat- csatlakozás
7./ MFP temetőfejlesztési pályázat – kivitelező kiválasztása
8./ Önkormányzati telekalakítás útépítés I. ütem- kivitelező kiválasztása
9./ Önkormányzati telekalakítás útépítés- műszaki ellenőr kiválasztása
10./ AQUA Kft. 2021/I. féléves beszámolója
11./Tűzoltó Egyesület tulajdonában álló falubusz működési költségeinek biztosítása

Jegyzőkönyv
Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 13-án 17,30 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről.
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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 Szakál Gyula és Vargáné Herlicska Zsuzsanna 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:
143/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá
Napirend:

1./ Fő u. 25/A önkormányzati lakás bérbeadása
2./ Óvoda 2020-2021-es nevelési év beszámolója
3./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának,
Szakmai Programjának jóváhagyása
4./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde finanszírozásának módosítása
5./ Főzőüst beszerzése
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat- csatlakozás
7./ MFP temetőfejlesztési pályázat – kivitelező kiválasztása
8./ Önkormányzati telekalakítás útépítés I. ütem- kivitelező kiválasztása
9./ Önkormányzati telekalakítás útépítés- műszaki ellenőr kiválasztása
10./ AQUA Kft. 2021/I. féléves beszámolója
11./Tűzoltó Egyesület tulajdonában álló falubusz működési költségeinek biztosítása
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Napirendek tárgyalása

1./ Fő u. 25/A önkormányzati lakás bérbeadása
Kiss Béla polgármester: 2020. május 2-i dátummal kötöttünk lakásbérleti szerződést a Fő u. 25/A
önkormányzati lakásra. Bérlő írásban jelezte, hogy az albérletet 2021. szeptember 15-vel vissza
kívánja adni. A lakás így megüresedik. 2020-ban a bérbeadás előtt teljes felújításon esett át az 1
szobás 38m2-es lakás. A méretére tekintettel 1+1 fő részére szeretnénk bérbe adni piaci alapon. A
lakásrendeletünk ide vonatkozó bekezdése alapján a beérkező és a kiírásnak megfelelő kérelmet
benyújtók közül versenytárgyalás útján kerül kiválasztásra a bérlő. A képviselők megkapták a
mellékelt pályázati felhívást, kérem az észrevételeket majd döntsünk.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a lakás
piaci alapon történő bérbeadását október 01-vel.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nyilvános pályázaton
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő Fő u. 25/A lakást.
Pályázati felhívás e határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
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Felelős: Kiss Béla polgármester
2./ Óvoda 2020-2021-es nevelési év beszámolója
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az óvodavezető 2020-2021. nevelési évre
vonatkozó beszámolóját, melyet a nemzeti köznevelési törvényben foglaltak alapján
véleményezésre meg kell küldeni a fenntartó részére jóváhagyásra. Megismertük a tartalmát, kérem
az észrevételeket, majd döntsünk.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a beszámolót, javasolta az a
testületnek jóváhagyásra.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
145/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Levélfalvi Manók
Napköziotthonos Óvoda 2020-2021. nevelési évéről szóló beszámolót és az a melléklet
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
3./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
Programjának jóváhagyása
Kiss Béla polgármester: elkészült a pályázati támogatással megvalósuló bölcsőde épülete,
folyamatosan készültek az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok,
szabályzatok, melyek a működési engedélyhez elengedhetetlenek, melyeket a testületnek jóvá kell
hagynia. Integráltan az óvodával közös vezetés alatt, külön telephelyen fog működni a 12 férőhelyes
bölcsőde. Az intézmény neve Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde lesz. Mielőbb szeretnénk
megnyitni a bölcsődét, azért is mivel az előzetes jelentkezések alapján igen nagy igény van rá. A
dokumentumokat jóváhagyás után fel kell tölteni egy elektronikus felületen. A képviselő-testület
tagjai megkapták a jóváhagyandó szabályzatot és programot, kérem az észrevételeket, majd
döntsünk.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, mind az SZMSZ
mind a szakmai program átfogó, minden részletre kiterjedően lett kidolgozva, ami a jogszabályi
követelményeknek megfelel, a bizottság javasolta a szabályzat és a szakmai program jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Levélfalvi Manók Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Levélfalvi Manók Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
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4./ Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde finanszírozásának módosítása
Kiss Béla polgármester: az évből vissza lévő néhány hónapra szükségszerű lesz az intézmény
működésére fedezetet biztosítani a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére. A dolgozói bérekről
majd konkrét adatok ismeretében tudunk dönteni. Előreláthatóan a működésre javasolok
2.000.000.-Ft-al tervezni. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a közalkalmazotti jogviszony pályázat útján tölthető
be, a kiírt pályázatra beérkezettek közül az intézményvezető kiválasztotta a szükséges végzettséggel
rendelkező bölcsődei személyzetet, az ő adataik, jogviszonyuk alapján kerül kiszámításra a bér és
járulékai. Az intézményt a működési engedély függvényében, de mielőbb meg szeretnénk nyitni,
melyhez a költség biztosítása is szükséges. A bizottság támogatta a a működési költségek 2021. évi
költségvetés tartaléka terhére történő biztosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levélfalvi Manók Óvoda és
Bölcsőde bölcsőde működésének finaszírozására a 2021. évi költségvetésben biztosított összegen
felül 2.000.000.-Ft-ot biztosít dologi kiadásokra a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére.
A bölcsődei alkalmazottak bére és járulékai tekintetében konkrét adatok ismeretében dönt a
képviselő-testület.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester

5./ Főzőüst beszerzése
Kiss Béla polgármester: tavalyi évben az egyik főzőüst cseréjére került sor a konyhán. A bérlő
megkereste az önkormányzatot, hogy a másik főzőüst cseréje is szükségszerű, erre az árajánlatot is
megküldték. Tájékoztattam bérlőt, hogy önkormányzatunk jelen anyagi helyzetben egyösszegben
nem tudjuk biztosítani az 1.866.900.-Ft-ot.
A konyha havi bérleti díjának fejében – az árajánlatban foglalt összeg erejéig - javasolom, hogy a
bérlő a szükséges eszközt szerezze be, a beszerzett eszközt bérlő vegye nyilvántartásba. Az esetleges
bérleti jogviszony megszűnése esetén az önkormányzat maradványértéken megvásárolja az eszközt.
Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2021.(IX.13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
közétkeztetést végző Egyetem Étterem és Konyha Kft. általi főzőüst beszerzéséhez az
alábbiak szerint:
- bérlő a szükséges főzőüstöt vásárolja meg a Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó
Zrt-től (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.) az árajánlat szerinti összegben. A beszerzésre
kerülő főzőüst a bérlő pénzügyi nyilvántartásaiban kerüljön felvételre, és az
értékcsökkenés elszámolásra,
- az eszköz beszerzését követően a bérlő a konyha bérleti díjának megfizetése alól
mentesül 1.866.900.-Ft erejéig számlamásolat bemutatását követően,
- bérleti jogviszony esetleges megszűnése esetén az önkormányzat könyvszerinti értéken
megvásárolja az eszközt.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos
megállapodás aláírására
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Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat- csatlakozás
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták a tájékoztatót, előző évekhez hasonlóan
lehetőség van a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni. Mi az „A
Típusú” (jelenlegi felsőoktatási hallgatók) -hoz csatlakoztunk eddig, havi 5.000 Ft/hó összeggel 10
hónapig támogattuk pályázóinkat. A 2021. évi költségvetésben erre a kiadásra ilyen nagyságrendig
biztosítottunk fedezetet. Amennyiben a következő csatlakozási szándék kinyilvánításakor ezen
összegen módosítani kívánunk, úgy javaslom, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor ezen
szándékot vegyük figyelembe. A mi támogatásunk mellett szociális rászorultság alapján - amely
sorrendet a Szociális Bizottság állít fel - megyei, illetve állami szinten is kaphatnak hozzá támogatást.
A csatlakozási nyilatkozatot 2021. október 1-ig kell visszajuttatni az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatóságához. A pályázatról
részletes tájékoztatást októbertől a Hivatalban lehet kapni. A pályázat beadásához pályázati
regisztráció szükséges a www.eper.hu honlapon. Kérem a képviselők észrevételeit, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a
csatlakozást, a támogatási összeg biztosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
Az általános szerződési Feltételeket elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 5.000 Ft/10
hó/hallgató- támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
7./ MFP temetőfejlesztési pályázat – kivitelező kiválasztása
Kiss Béla polgármester: a testület július 19-i ülésén döntött róla, hogy a temető térkő burkolatos
gyalogút pályázati támogatással történő megvalósításához mely cégektől kér árajánlatot. A
árajánlatok megérkeztek, melyet a képviselők is megkaptak, a legkedvezőbb ajánlatot a Júlia Trans
2000 Bt. adta. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó vállalkozót támogatta.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

151/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFPÖTIF/2021 kódszámú temetőfejlesztési pályázat – térkő burkolatos gyalogút –
kivitelezési munkáival megbízza a Júlia Trans 2000 Bt-t (9221 Levél, Új utca 4.) az
árajánlatban foglaltak szerint 1.840.913.-Ft+Áfa összegben. A kiadás fedezetét a
pályázati támogatás biztosítja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
8./ Önkormányzati telekalakítás útépítés I. ütem- kivitelező kiválasztása
Kiss Béla polgármester: a testület augusztus 9-i ülésén a 131/2021. határozatában döntött az
önkormányzati 51 db építési telek kialakításához az útkapcsolat biztosításáról. Az útépítés I. fázisa
a földkitermelés, a kavicságyazat elterítése. Három megyei vállalkozótól kértünk rá ajánlatot, a
legkedvezőbbet a Makadám Kft. adta, melyet a képviselők is megkaptak. Kérem az észrevételeket,
majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó vállalkozót támogatta.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

152/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél, 51 db
építési telek kialakításához kapcsolódó útépítés – 1. ütem földkitermelés úttükörből
- kivitelezési munkáival megbízza a Makadám Útépítő és Helyreállító Kft-t (9028
Győr, Külső Sági u. 20.) az árajánlatban foglaltak szerint 2.168.141.-Ft+Áfa
összegben. A kiadás fedezetét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
9./ Önkormányzati telekalakítás útépítés- műszaki ellenőr kiválasztása
Kiss Béla polgármester: az előző napirendhez kapcsolódóan az útépítéshez szükséges a műszaki
ellenőri feladatokra megbízást adni. A Víztorony utca útépítési munkáinál a műszaki ellenőri
feladatok ellátásával megbíztuk a Nyék Soft Kft-t, aki a település sajátosságaival a korábbi tervek
készítése kapcsán is tisztában van. A helyszín megtekintése után az önkormányzati telkeknél
kialakuló utcák műszaki ellenőri feladataira tett ajánlatot Nyitrai Zsolt. Ez évben az előkészületi
munkálatok, így munkaterület átadása+ fölmunka tekintetében 220.000.-Ft költséget jelent a 2021.
évi költségvetésben. A befejező munkálatok, így aszfaltozás műszaki átadás tekintetében szintén
ilyen összegű ajánlatot tett, azonban ez jövőre lesz aktuális. A gazdasági bizottság is megvitatta a
napirendet, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta Nyitrai
Zsolt megbízását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2021. (IX. 13.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél, 51 db építési
telek kialakításához kapcsolódó Levél, Cseresznyés utca útépítése, előkészületi
munkálatok, munkaterület átadás, földmunka kivitelezés közbeni műszaki ellenőri
feladatok ellátását megrendeli Nyitrai Zsolt E.V. (9084 Győrság, Lalka utca 14.) -től az
árajánlatban foglalt bruttó 220.000.-Ft értékben. A kiadás fedezetét a 2021. évi
költségvetésben műszaki ellenőri feladatokra tervezett összeg biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
10./ AQUA Kft. 2021/I. féléves beszámolója
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Kiss Béla polgármester: a kft-ben érintett tulajdonosoknak is jóvá kell hagyni a beszámolót,
melyet a képviselők is megkaptak. A 2021. I. féléves időszakot 6 701 e.-Ft üzemi eredménnyel zárta
a kft., mely kis mértékben kevesebb az időszakra tervezett értéknél. A társaságnak nincs fennálló
kölcsöne vagy hiteltartozása, törvényi előírási kötelezettségének eleget tesz.
Kérem az észrevételeket, majd javasolom a beszámoló jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

154/2021. (IX. 13.) határozat

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. I. félévi üzleti
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

11./Tűzoltó Egyesület tulajdonában álló falubusz működési költségeinek biztosítása
Kiss Béla polgármester: a pályázati támogatással beszerzett gépjárműnél az 5. évig az
ajánlattevőnek kellett biztosítania a CASCO, kötelező biztosítás, szervízdíj költségeit. Járművünk
életkora elérte a 6 évet. Ettől az évtől kezdődően a tulajdonosnak kell biztosítania fenti kiadásokat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 600.000 forint támogatást adtunk erre a célra az egyesületnek.
Az összegből már csak 70.000 forint van. A CASCO és kötelező biztosítás összege 180.000 forint.
Műszakira megy a jármű október 13. előtt. Fékbetétek és tárcsát kell cseréni, melynek becsült
összege 150.000 forint. Az üzemeltetést is biztosítani kell 2022. márciusáig. Javasolnék 500.000
forint összeget támogatási szerződés keretében átadni a tulajdonos tűzoltó egyesület részére a 2021.
évi költségvetés tartalék terhére. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a gépjárművet a település egyéb szervezetei is
szükség szerint használják, a használatból eredő szükséges javítási költségek és a műszaki
érvényesség megléte felétele a biztonságos és szabályos közlekedésnek. A bizottság javasolta a
szükséges működési költség biztosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

155/2021. (IX. 13.) határozati javaslat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Levél Községi
Tűzoltó Egyesület részére az egyesület tulajdonában álló Opel gépjármű fenntartási,
működési költségére a 2021. évi költségvetési rendeletében biztosított támogatáson felül
további 500.000.-Ft támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére.
Az összeg támogatási szerződés keretében, elszámolási kötelezettséggel kerül
átadásra.
Határidő: azonnal ill. támogatási szerződés függvényében
Felelős: Kiss Béla polgármester
Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést 19.10 órakor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv
hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására.
k.m.f.
Kiss Béla
polgármester

dr. Gáli Péter
jegyző
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Szakál Gyula
jkv. hitelesítő

Vargáné Herlicska Zsuzsanna
jkv. hitelesítő

