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Jegyzıkönyv
Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 09-én 17.00 órai
kezdettel tartott nyilvános ülésérıl.
Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor, Patakiné
Jarkovits Márta, Erdısi Gyula, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna
István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselık.
Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és
9 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 10. Megállapítja,
hogy a minısített és az egyszerő többséget igénylı határozathozatalhoz is 6 szavazat szükséges.
Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Domonkos Sándor és Horváth Lajos képviselıket javasolja,
jegyzıkönyv-vezetınek Kicsiny Andreát. A javaslatot a testület elfogadta, ezután ismertette a
napirendi javaslatot.
Napirend:
I.
Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása
II.
2010. évi közmődíjak megállapítása (Víz- és csatorna, valamint a hulladékszállítás díja)
III.
Horgász utca közvilágítási hálózat bıvítéshez pótelıirányzat biztosítása
IV.
Egyéb döntést igénylı ügyek
1. Kovatsits Lászlóné fellebbezése lakásfenntartási támogatás ügyében
2. Fink Józsefné panasza kerítés ügyében
3. Tőzoltó Egyesület kérése
4. Kistérségi szociális ellátások igénybevétele+ Társulási megállapodás módosítása
5. Éltes Mátyás Iskola mőködési hozzájárulás 2009. évre
6. Domonkos Péter telek-kiegészítési kérelme
7. Fı u. 16. sz. lakás vételi ajánlat megvitatása
8. AQUA Kft. 2010. évi üzleti terve
V.
Tájékoztatók
1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatott diákjai
2. Településır
3. Helyi pénz bevezetése
4. Hétvégi betörés, károkozás- feljelentés
5. ÁNTSZ ellenırzés EÜ szolgálatnál
Napirend
I. Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati
megállapodása (elıterjesztés mellékelve)

Társulás

Társulási

Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket.
Rajna István: csak, hogy tisztán lássunk a 22.848 ezer forint saját forrást három éves bontásban
2010-ben 25%, 2011-ben 60%, 2012-ben 15% -ot kell a költségvetésbe elıirányoznunk.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 4.§ (1)
bekezdésének a.) pontjára is figyelemmel – az abban meghatározott, szükséges
szavazati aránnyal – jóváhagyja a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep
intenzifikálása jogszabályi követelményeknek megfelelı KEOP. 7.1.2.0-2008-
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0083 program megvalósítására, annak keretében létrehozott Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2009. (XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 10.§(2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 2010.01.01. nappal határozatlan
idıtartamra Kiss Béla (szül. Mosonmagyaróvár, 1972.09.21.an: Csoma Erzsébet)
Levél, Cseresznyés u. 7.sz. alatti lakost, önkormányzati képviselıt választja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
123/2009. (XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja, és egyben vállalja
a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának 4. melléklete szerinti 22.848.000.-Ft saját forrás megfizetését,
valamint ezen összegnek az Önkormányzat költségvetési rendeletében történı
elıirányozását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
II. 2010. évi közmődíjak megállapítása (Víz- és csatorna valamint a hulladékszállítás
díja) (elıterjesztés mellékelve)
II/a.) Víz- és csatornadíj
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk.
Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, s azt az elıterjesztés szerint
javasolja a testületnek elfogadásra.
A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotta a:
9/2009. (XII.11.) számú rendeletét a közüzemi vízbıl szolgáltatott ivóvízért,
illetve a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági
díjak megállapításáról
II/b.) Hulladékszállítási díj
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket.
Rajna István: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, az elıterjesztésben szereplık közül
az elsı variáció elfogadását javasolja a testületnek elfogadásra.
A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotta a:
10/2009.(XII.11.) számú rendeletét a helyi környezet védelmérıl, a
közterületek és ingatlanok rendjétıl, a település tisztaságról szóló 11/2000.
(XII. 22.) számú rendelet módosításáról.
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III. Horgász utca közvilágítási hálózat bıvítéshez pótelıirányzat biztosítása (elıterjesztés
mellékelve)
Papp Zoltán: a képviselık megkapták a hálózatbıvítésre vonatkozó szerzıdés-tervezetet,
árajánlatot, kérem az észrevételeket.
Rajna István: a részletfizetéssel számolna 16 hónapra havi kb. 25.450.-Ft, ami havonta nem
olyan megterhelı, mint most egy összegben félmillió forintot kifizetni, a Gazdasági bizottság
javasolja a részletfizetést.
Papp Zoltán: amennyiben nincs, egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk:
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Horgász utca
közvilágítási hálózat 6 lámpatesttel történı bıvítésére vonatkozó szerzıdést az
EH-SZER Kft-vel (Gyır, Kandó Kálmán u. 13.). Felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására. A 2009. évre esı költséget a pótelıirányzat terhére biztosítja.
Határidı: azonnal illetve a szerzıdés szerint, folyamatos 2011. 04.30.
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
IV. Egyéb döntést igénylı ügyek
1. Kovatsits Lászlóné fellebbezése lakásfenntartási támogatás ügyében
Papp Zoltán: egyedi önkormányzati hatósági ügy, személyiségi jogokat érint a napirend, ezért a
testületi ülés után zárt ülés keretében javaslom tárgyalni.
A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette.
2. Fink Józsefné panasza kerítés ügyében (panasz mellékelve)
Papp Zoltán: a beadvány után újra megtekintettünk a helyszínen, a kerítéssel kapcsolatos
panaszt. Valóban a telek teljes hosszában kell kerítenünk, illetve a meglévıt kijavítani. A 20 db
betonláb a napokban kerül szállításra, a kerítésdrót már megvan. Idıjárás függvényében
elvégezzük a munkát.
Rajna István: régóta húzódó adósságunk, már volt ebbıl kára is a panaszosnak, mielıbbi fel
kell húzni a kerítést.
Wolf Dénes: végsı határidı megjelölését javaslom.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül úgy
döntött, hogy Fink Józsefné kérésére a kerítést az idıjárás függvényében korábbi
ígérete szerint mihamarabb helyreállítja. A helyreállítás végsı határidejének 2010.
március 31-ét határozza meg.
3. Tőzoltó Egyesület kérése (mellékelve)
Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, kérem a javaslatokat, majd szavazzunk.
A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Levél Község Tőzoltó
Egyesülete részére pályázati pénzösszeg kiegészítéseként szivattyú felújítására, új
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kiegészítı felszerelések beszerzésére 20.000.-Ft, azaz Húszezer forint támogatást
nyújt a 2009. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidı: azonnal ill. támogatási szerzıdés alapján
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
4. Kistérségi szociális ellátások igénybevétele + Társulási megállapodás módosítása
(elıterjesztés mellékelve)
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd
szavazzunk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
126/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy
Ásványráró község csatlakozzon a családsegítéshez és a gyermekjóléti ellátáshoz
2010. január 1-tıl a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgáltató
Központon keresztül.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
127/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik a gyermekek
átmeneti gondozása ellátáshoz és a családi napközi ellátáshoz 2010. január 1-tıl a
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgáltató Központon (Gyermekek
Átmeneti Otthona) keresztül.
A szolgáltatás igénybevétele a települési önkormányzat részérıl pénzügyi
hozzájárulást nem igényel.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
128/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a módosításokkal együtt
kiegészített Társulási Megállapodást 2010. január 1. hatállyal jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
5. Éltes Mátyás Iskola mőködési hozzájárulás 2009. évre (elıterjesztés mellékelve)
Papp Zoltán: az Éltes Iskola mőködésérıl kértük beszámoló készítését. A 2009. évi
költségvetésünkbe mőködési célú pénzeszköz átadásra az Éltes Iskola fenntartásához 260.000.Ft-ot terveztünk, így a plusz 193.000.-Ft-ról kell döntenünk. A képviselık megkapták az
elıterjesztést, kérem az észrevételeket.
Joanovicsné Kuslics Hedvig: ez tárgyévi hozzájárulás, a következı évben kevesebb várható,
mivel a felsoroltak közül Lencse Helmut már mosonmagyaróvári lakos.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk.
A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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129/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Éltes Mátyás Általános
Iskola és Kollégiuma részére 2009-es évre a társulásban ellátott tanulók után az a
2009. évi költségvetésbe tervezett összegen felül további 193.000.-Ft, azaz
Egyszázkilencvenhárom-ezer forint hozzájárulást fizet, mely összeget a
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A teljes összeg átutalásáról az alábbi számlaszámra a pénzügyi fımunkatárs
gondoskodik.
Számlaszám: 11737076-153669550.
Határidı: 2009. december 30.
Felelıs: Papp Zoltán polgármester, Nagy Istvánné pénzügyi fımunkatárs
6. Domonkos Péter telek-kiegészítési kérelme (kérelem mellékelve)
Papp Zoltán: a testület 98/2008.(X.30.) határozatában úgy döntött, hogy a telek-kiegészítést
2500.-Ft+Áfa/m2 áron értékesíti kérelmezınek, a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem
az észrevételeket.
Domonkos Sándor: bejelentem érintettségemet, a szavazásban nem kívánok részt venni.
A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bejelentést, így az érvényes
szavazatok száma 9.
Kiss Béla: elvi engedélyt nem kapott még az építési osztálytól az építésre, hiszen az egyháztól
megvásárolt terület, csak a most kérelmezett területtel együtt válik építési telekké. Véleményem
szerint ez nem telek-kiegészítésnek minısül, ezért ragaszkodom a korábban meghatározott
árhoz.
Wolf Dénes: szintén a korábbi árral értek egyet.
Rajna István: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet, s javasolja árat áfával 1.500.Ft/m2 áron értékesíteni.
Rosenberger András: a korábbi években valóban 500.-Ft-os áron értékesítettük a telekkiegészítéseket, de telek-kiegészítés és telek kiegészítés között is különbség van. A korábbi árat
sokallom, a Gazdasági bizottság által most javasolt közelebb áll a reálishoz.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk.
A Képviselı-testület 5 igen 3 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a.)
hozzájárul a levéli 31 hrsz-ú önkormányzati terület mőszaki megosztási
vázrajz szerinti területbıl a vázlati tervben jelzett 441m2 nagyságú területet telekkiegészítésként Domonkos Péter Levél, Vasút u. 9. sz. alatti lakos részére az
értékesítéshez. A vételárat 1.200.-Ft+Áfa/m2-ben állapítja meg. A közmővek
kiépítése és az adás-vételi szerzıdés elkészíttetése a vevıt terheli. A vételárat a
vevı az adás-vételi szerzıdés aláírásakor kiegyenlíti folyószámláról átutalással.
Az átutalásról szóló igazolást a vevı köteles bemutatni a szerzıdés aláírásakor
eladónak. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására
b.)
egyidejőleg a 98/2008.(X.30.) határozat hatályát veszti.
Határidı. folyamatos, illetve a mőszaki megosztási vázrajz elkészítése után az
adás-vételi szerzıdés elkészítésére 30 nap
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
7. Fı u. 16. sz. lakás vételi ajánlat megvitatása

7
Papp Zoltán: 2008. október 30-i ülésünkön a korábban meghatározott vételárat csökkentettük
18.000.000.-Ft+Áfára. Sajnos érdeklıdı sem nagyon volt az ingatlanra, a napokban 16,5 millió
Ft-os ajánlatot kaptunk az önkormányzati ingatlanra. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a
napirendet, véleményük szerint ez nem tárgyalási alap.
Rajna István: amennyiben csökkentjük az árat, újra meg kell hirdetni.
Kiss Béla: az épület állaga csak romlik, véleményem szerint mielıbb szabadulni kell tıle.
Domonkos Sándor: rossz állapotban van, de megér egy hirdetést áfával 18.000.000.-Ft
ármegjelöléssel.
A Képviselı-testület rövid vita után 7 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
131/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a.)
a 46/2008.(V.27.) valamint 99/2008.(X.30.) sz. határozatát hatályon kívül
helyezi
b.)
értékesíti a Fı u. 16. sz. alatti 51 hrsz-ú 1126m2 területő ingatlanának Fı
utcai beépített részét.
Az ingatlan árát bruttó 18.000.000.-Ft árban állapítja meg. Az ajánlattétel
határideje: 2010. január 31., eredménytelenség esetén a testület újratárgyalja a
napirendet. Megbízza a polgármestert a hirdetmény közzétételével.
Határidı: azonnal ill. 2010. január 31.
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
8. AQUA Kft. 2010. évi üzleti terve (elıterjesztés mellékelve)
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést. Kérem az észrevételeket.
A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2009.(XII.09.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az AQUA Szolgáltató Kft.
2010. évi Üzleti Tervét az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Papp Zoltán polgármester
V. Tájékoztatók
1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatott diákjai (névsor mellékelve)
Papp Zoltán: a Szociális Bizottság felállította a rangsort a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Ösztöndíjpályázatra benyújtott hallgatók között. Összesen 13 fı kap az önkormányzattól 3-3 ezer
Forint támogatást 10 hónapon keresztül. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
2. Településır
Papp Zoltán: 4 pályázat érkezett a településır kiírásra, mely közül kettı személy felelt meg a
szakmai végzettség alapján. Fehér Attilával és Novitz Istvánnal december 01-tıl december 31-ig
határozott idıre már megkötöttük a munkaszerzıdést, valamint megkapták a munkaköri
leírásukat, mobiltelefonnal és az elıírás szerinti felszereléssel is elláttuk illetve látjuk ıket.
Wolf Dénes: a polgármester szájából úgy hangzott el a pályázat benyújtás tárgyalásánál, hogy 2
munkanélküli embernek tudunk munkát adni.
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Papp Zoltán: félreértés, hiszen nem szociális jellegő pályázati kiírásról volt szó. A szakmai
feltételeket a minisztérium írta elı. A pályázók amennyiben megkerestek volna a pályázat
benyújtása elıtt, úgy tájékoztattam volna ıket a szakmai elıírásról részletesen.
Rajna István: a pályázati kiírás nem volt egyértelmő, ott csak jogszabályhelyre hivatkozással
volt megjelölve a szakképesítés.
Domonkos Sándor: örülnünk kell annak, hogy erre a munkakörre kettı, tapasztalattal
rendelkezı munkaerıt sikerül legalább egy évig alkalmazni állami finanszírozással.
Joanovicsné Kuslics Hedvig: a gyermekjóléti szolgálat képviseletében együttmőködésükre
számítok.
Fehér Attila: elég nagy vitát váltott ki az alkalmazásunk. Fiatalon, viszonylag jó nyugdíjjal
mentünk el mindketten a határırségtıl, ahol kellı tapasztalatra tettünk szert. A mostani hétvége
is megerısítette, hogy szükséges a felügyelet, hiszen az éjszakai betörés, rongálások, kiskorú,
fiatalkorú gyerekek jelenléte az utcán, illegális szemétlerakások felszámolása mind megoldásra
váró feladat. Kérjük a lakosságot, hogy jelezzék felénk bármilyen problémájuk van.
Telefonszámaink: Fehér Attila: 06-20-538-2022, Novitz István: 06-20/538-1203
Papp Zoltán: kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
3. Helyi pénz bevezetése (tájékoztató mellékelve)
Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem annak tudomásul vételét.
4. Hétvégi betörés, károkozás - feljelentés
Papp Zoltán: december 04-én éjszaka betörtek a Kultúrházba, kisiskolába illetve a
tornacsarnokba. A feljelentést megtettük ismeretlen tettes/ek ellen. A Kultúrházban a rongálással
okozott kár kb. 15.000.-Ft, az iskolában kb. 150.000.-Ft. El kellene gondolkodnunk ismét,
megfigyelı kamera vagy biztonsági rendszeren. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
Domonkos Sándor: a kultúrház mögötti terület nagyon sötét az épületre, mozgásérzékelı lámpa
felszerelését javasolom.
A képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
5. ÁNTSZ ellenırzés EÜ szolgálatnál
Papp Zoltán: az ÁNTSZ ellenırzést tartott az egészségügyben. Kifogásolták a személyi
dokumentáció tárolását, 30 napon belül zárttá kell tenni a tárolásukat. Június 30-ig el kell
végeztetni a fertıtlenítı meszelést is. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést 18.50 perckor berekesztem. Felkérem a
jegyzıkönyv hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására.
K.m.f.
Papp Zoltán
Polgármester

Nagy István
jegyzı

Domonkos Sándor
Jkv. hitelesítı

Horváth Lajos
jkv. hitelesítı

