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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2021.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 23-án tartott
nyilvános üléséről készült
Jegyzőkönyv

Napirend
1./ HÉSZ módosítás RP-I-175-4
2./ 2021. évi költségvetés módosítása
3./ Partnerségi egyeztetés lezárása TH-21-02-23
4./ Óvodai csoportlétszám emelése
5./ MFP- UHK 2021 kódszámú pályázat
6./ MFP-UHK 2021 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladat ellátása

Jegyzőkönyv
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Készült: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 23-án 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, Zabolay Gábor képviselők, továbbá: a jelenléti ív szerint felsoroltak.
Vargáné Herlicska Zsuzsanna képviselő igazoltan van távol az ülésről.
Kiss Béla polgármester: megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 6 tag jelen van, így az határozatképes. Az
érvényes szavazatok száma 6 a minősített többséget igénylő szavazáshoz 4, az egyszerű többséget igénylő
döntéshez 4 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Dorfinger Károly László és Zabolay Gábor képviselőket javasolja.
A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.
Kiss Béla polgármester: javaslatot tett a napirendre.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
136/2021.(VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá
Napirend:
1./ HÉSZ módosítás RP-I-175-4
2./ 2021. évi költségvetés módosítása
3./ Partnerségi egyeztetés lezárása TH-21-02-23
4./ Óvodai csoportlétszám emelése
5./ MFP-UHK 2021 kódszámú pályázat
6./ MFP-UHK 2021 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri felad ellátása
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Napirendek tárgyalása
1./ HÉSZ módosítás RP-I-175-4

Kiss Béla polgármester: 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.
Ezért 2021. március 04-én polgármesteri határozatban lezártam a partnerségi egyeztetést, mely
megküldésre került az Állami Főépítész részére. Ezután 2021. május 26-án online, skype-n
tárgyalásos eljárás keretében a szakhatóságok részvételével folytatódott az eljárás, ahol szintén
érdemi észrevétel nem történt. Június 02-án az Állami Főépítész megküldte végső szakmai
véleményét, a településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselő-testület elé
terjesztése ellen kifogást nem emelt. Most elkészült a rendelet tervezet, és a mellékletét képező
SZ-2-M jelű terület szabályozásának tervlapja. Kérem az észrevételeket, majd javasolom a
rendelet elfogadását.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság javasolta a rendeletmódosítás jóváhagyását.
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal
megalkotta a 8/2021.(VIII.24.) önkormányzati rendeletét Levél község helyi építési
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szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2009.(V.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ 2021. évi költségvetés módosítása
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az írásos előterjesztést, rendelet-tervezetet,

valamint annak mellékleteit. A gazdasági valamint az ügyrendi bizottság megvitatta a napirendet. A
2021. évi költségvetés eredeti előirányzata 596.223.238.-Ft volt, a július 31-i gazdálkodás alapján
5.023.913.-Ft módosítás vált szükségessé, így az önkormányzatunk módosított előirányzata
601.247.151.-Ft. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a központi intézkedések miatti, a saját
hatáskörben történ változások miatti előirányzat változásokat. A tartalék javára 6.878.365.-Ft
előirányzat módosítás történt. Az óvoda előirányzatának módosítására a 2020. évi pénzmaradvány
felhasználása, valamint a bérkompenzáció áttétele miatt került sor. A bizottságok is megvitatták a
módosítását, kérem az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a 2021.
évi költségvetés gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, rendelet tervezetet a testületnek jóváhagyásra.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a
rendelet-tervezetet és mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyásra.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2021.(VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2021. évi költségvetésének január-július havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a
szöveges értékelésben, valamint a rendelet 1-16. mellékleteiben foglaltakkal megegyező
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2021.(VIII.23.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) 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

111 000 000

116 800 000

122 600 000

128 400 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
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Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

39 298 000

Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50%-a

150 448 000
75 224 000

116 950 000
58 475 000

122 750 000
61 375 000

128 550 000
64 275 000

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

0

2022.
0

2023.
6 000 000

2024.
6 000 000

86 500

1 705 000

1 900 000

1 700 000

86 500

1 705 000

7 900 000

7 700 000

b.) az 52/2021.(III.24.) polgármesteri határozatát visszavonja.
Felelős: Kiss Béla polgármester, Dr. Gáli Péter jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal
megalkotta a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet
július 31-i módosításáról szóló 9/2021.(VIII.24.) önkormányzati rendeletét. (rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ Partnerségi egyeztetés lezárása TH-21-02-23
Két tervezési területen – a település északi részén, és egy központi belterületi ingatlan esetében
szükségessé vált az építési hely kijelölése, a telkek optimális beépíthetőségének biztosítása
érdekében. A 744-791 hrsz-ú telektömböt, valamint a 243/2 hrsz-ú saroktelket érinti konkrétan.
A vonatkozó jogszabályok alapján állami főépítészi eljárás lefolytatásával kerül pontosításra a
változtatási igények. A véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésre 2021. augusztus 2-16.
között volt lehetőség. A rendezési terv módosításával kapcsolatban észrevétel nem érkezett.
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Javasolom a partnerségi egyeztetés lezárásának jóváhagyását. Kérem az észrevételeket, majd
döntsünk.
Papp Zoltán az ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a
képviselő-testületnek a partnerségi egyeztetés lezárását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2021.(VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Gyárfás Henriett településtervező által TH-21-02-23
munkaszámon készített településrendezési terv módosítási eljárás, véleményezési
szakaszában a partnerségi egyeztetését lefolytatta.
A partnerségi egyeztetési dokumentáció 2021. augusztus 2-án közzétételre került a település
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete
alapján.
A partnerségi egyeztetés során vélemény, kérés nem érkezett.
Levél Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával lezárja a partnerségi
egyeztetést.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
4./ Óvodai csoportlétszám emelése
Kiss Béla polgármester: a képviselők megkapták az óvodavezető kérelmét aki jelen van
körünkben, kérem ismertesse a kérést.
Boros Csilla óvodavezető: 75 férőhelyes az óvoda, csoportonként a maximális létszám 25 fő.
Szeptemberi kezdésnél átlépjük a maximálisan megengedett létszámot, az Nkt. 25.§ (7) bekezdése
szerint a fenntartó engedélyével az óvodai csoportra megállapított maximális csoportlétszám (25
fő) a nevelési év indításakor legfeljebb 20%-kal túlléphető. Így csoportonként 30 fő lenne a
felvehető gyermekek száma.
Papp Zoltán képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke: bizottság a törvényi lehetőség
figyelembe vételével támogatta a bővítés, örülünk, hogy fejlődik a falu és nő a gyermeklétszám.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése, valamint a 25. § (7)
bekezdése alapján a következő döntést hozta: a képviselő-testület a 2021/22-es nevelési
évben a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszámának 20%-al
történő túllépését mindhárom csoport tekintetében engedélyezi.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
5./ MFP-UHK 2021 kódszámú pályázat

Kiss Béla polgármester: az MFP-UHK 2021 kódszámú pályázaton útfelújításra nyertünk
23.733.687.-Ft támogatást. Július 19-i ülésen döntött a testület az árajánlatok bekéréséről. Az
ajánlattételre felkért cégek határidőre benyújtották árajánlatukat. A három ajánlatot benyújtó cég
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közül a legkedvezőbb ajánlatot a Makadám Kft. adta, melynek összege 18.725.984.-Ft+Áfa. Kérem
az észrevételeket, majd döntsünk.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a bizottság megvitatta a napirendet, javasolta a
testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Makadám Kft-től rendeljük meg az útfelújítási
munka elvégzését.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFP-UHK 2021
pályázat megvalósítását megrendeli a Makadám Útépítő- és Úthelyreállító Kft-től (9028
Győr, Külső Sági u. 20.) az ajánlatban foglalt 18.725.984.-Ft+Áfa értékben. A kiadás
fedezetét a pályázati támogatás és az önkormányzat 2021. évi költségvetésének K 62
rovatára a 045120 út- autópálya építése COFOG-ra tervezett összeg biztosítja.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: Kiss Béla polgármester
6./ MFP UHK 2021 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladat ellátása

Kiss Béla polgármester: a Magyar Falu Program pályázat keretében megvalósítani kívánt
Víztorony utcai útépítés és Orgona utca-Dózsa György utca- Szövetkezet utcai szakasz
útfelújításánek műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozóan ajánlatot kértünk a Nyék Soft
Tervező Kft-től a cég és tervezőjük Nyitrai Zsolt az elmúlt években is megfelelő szakmai
színvonalon látta el a hasonló feladatokat. Az ajánlat összege 350.000.-Ft+Áfa. Javasolom a
műszaki ellenőri feladat megrendelését, várom a képviselői észrevételeket.
Szakál Gyula a gazdasági bizottság elnöke: a Víztorony utcai útépítési engedélyes kiviteli tervét
is a Nyék Soft Kft. készítette, ismerik a település sajátosságait és közmegelégedésre látták el eddig
is a műszaki ellenőri feladatokat. A kiadásra fedezetet nyújt a 2021. évi költségvetésbe a műszaki
ellenőri feladatokra tervezett összeg. A bizottság támogatta a Nyék Soft Kft. megbízását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
142/2021. (VIII.23.) határozat
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFP UHK 2021
pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását megrendeli a NYÉK SOFT
Tervező Kft.(9023 Győr, Fehérvári út 28/A)- től az ajánlatban foglalt 350.000.-Ft+Áfa
értékben. A kiadás fedezetét a 2021. évi költségvetésben műszaki ellenőri feladatokra
tervezett összeg biztosítja.
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
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Dorfinger Károly László
képviselő, jkv. hitelesítő

Zabolay Gábor
képviselő, jkv. hitelesítő

