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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 21-én 17.00 órai
kezdettel tartott üléséről.
Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss
Béla, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes, Domonkos Sándor
képviselők.
Nagy László képviselő igazoltan van távol.
Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a
minősített többséget igénylő határozathozatalhoz 6, az egyszerű többséget igénylő
határozathozatalhoz 5 szavazat szükséges. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváth Lajos, Kiss Béla
képviselőket javasolja.
A javaslatot a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendre vonatkozó javaslatát.
Papp Zoltán: a meghívóban szereplő első két napirenddel kapcsolatban kezdeményezem, hogy
vegyük le a mai ülés napirendjéről és a további napirendek tárgyalása után zárt körben beszéljük
meg a felmerült témákat. Indoklásul felhozom, hogy jelen pillanatban, egyik ügyben sem vagyunk
döntésre érett helyzetben. Sok vitatott kérdés van még, amelyeket tisztázni kell a döntéshozatal
előtt. Ismertette a döntést igénylő ügyeket és a tájékoztatókat.
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal és egyhangú szavazással elfogadta a napirendet.
Napirend:
Napirend:
I./ Döntést igénylő ügyek
1. TEUT pályázat (Orgona utca és Ág utca burkolat-felújítása)
2. CÉDE pályázat (Nemzetiségi Általános Iskola, Háziorvosi Szolgálat)
3. Intézmények vagyonvédelme
4. Gyepmesteri szerződés
5. Rendezésiterv módosítás
6. Kullancsirtás
7. Napköziotthonos Óvoda pályázata (eszközbeszerzés)
II./ Tájékoztatók, egyéb ügyek
1. AQUA társasági szerződésének módosítása
2. Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
3. Általános iskolai beíratás rendje
4. Lomtalanítás
5. Rendezvényterv
Napirend előtt:
Papp Zoltán: a Levéli Települési Gyermekönkormányzat a napokban megválasztotta új gyermek
polgármesterét és tagjait. Mandátumuk 2 évre szól, péntek délutánonként a Kultúrházban
elérhetőek. Felnőtt segítőjük Radák Tamás. A választás utáni megbízólevél átadáson a testületet
Erdősi Gyula képviselőtársunk képviselte, ezért kérem mutassa be az új Gyermekönkormányzatot.
Erdősi Gyula: a gyermekpolgármester Németh Viktória, gyermekképviselők: Bartalos Balázs,
Décsei Lajos, Kovács Tamás, Makara Klaudia, Puskás Loretta, Szabó Olivér és Takács Péter.
Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk munkájukhoz.
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Napirendek tárgyalása:
I. Egyéb döntést igénylő ügyek
1./ TEUT pályázat (Orgona utca és Ág utca burkolat-felújítása)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a pályázati kiírások április 15-én jelentek meg. A kiírás szerint egy, vagy több, de
összefüggő út felújítására lehet pályázni. Mi az Orgona és az Ág utca felújítását terveztük, készült is
mindkettőre terv. A támogatás 50%-os. El kell döntenünk, hogy melyikre kívánunk pályázni. Vagy
ha mindkettőre pályázunk, rangsorolni kell, hogy melyik az első. A Gazdasági Bizottság április 10i ülésén megtárgyalta a napirendet, első helyen az Orgona utca burkolat felújítása mellett döntött.
Rajna István: Orgona utca legyen az első helyen.
Rosenberger András: az Orgona utca mellett szól, hogy a környezetében már egységes új
úthálózat alakult ki.
Erdősi Gyula: az Ág utca mellett szól, hogy a Temető miatt nagy a forgalom.
Máté Tamásné: a Háziorvosi Rendelő és a temető miatt az Ág utca felújítása fontosabb lenne.
Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket, szavazzunk az
elhangzottakról.
A Képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-TEUT 2008 támogatására pályázatot
nyújt be, első helyen az Orgona utca burkolat-felújítására.
A pályázat célja: Orgona utca burkolat-felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9221 Levél, Orgona utca
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényel összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. évi
5.134.560,5.134.000,10.268.560,-

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(III.06.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
A Képviselő-testület 7 igen 2 nem szavazati arányban az alábbi határozatot hozta:
22/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-TEUT 2008 támogatására pályázatot
nyújt be, második helyen az Ág utca burkolat-felújítására.
A pályázat célja: Ág utca burkolat-felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9221 Levél, Ág utca
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényel összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2008. évi
4.650.896,4.649.000,9.299.896,-

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(III.06.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
2./ CÉDE pályázat (Nemzetiségi Általános Iskola, Háziorvosi Szolgálat)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a CÉDE pályázati kiírás szerint helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának
javítását eredményező fejlesztésekre lehet pályázni. A pályázaton 60%-os támogatást lehet nyerni.
A gazdasági bizottság ülésén felmerült, hogy a tornacsarnok tetőfelújítására, az iskolának egy
nagyteljesítmémyű takarítógép beszerzésére, valamint a háziorvosi szolgálatnak EKG készülék és
defibrillátor beszerzésére nyújtsunk be pályázatot, ebben a rangsorban. Kérem a javaslatokat.
Horváth Lajos: mindhárom célra javaslom a pályázatot benyújtani, a javasolt rangsor szerint.
A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-HÖF CÉDE 2008
támogatására pályázatot nyújt be, első helyen a tornacsarnok tetőfelújítására.
A pályázat célja: A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnok
tetőfelújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9221 Levél, Fő u. 10.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2008. év
Saját forrás
1.253.151,Hitel
Támogatásból igényelt összeg
1.879-725,Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:
3.132.876,A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(III.06.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
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A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-HÖF CÉDE 2008
támogatására pályázatot nyújt be, második helyen a takarítógép beszerzésére.
A pályázat célja: A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnok részére
takarítógép beszerzése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 9221 Levél, Fő u. 10.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

2008. év
387.360,581.040,968.400,-

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(III.06.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYD-HÖF CÉDE 2008
támogatására pályázatot nyújt be, harmadik helyen EKG készülék és defibrillátor
beszerzésére.
A pályázat célja: a Levéli Háziorvosi Szolgálat részére EKG és defibrillátor
beszerzése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 9221 Levél, Ág u. 1.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

2008. év
378.269,567.403,945.672,-

A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről
szóló 1/2008.(III.06.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. A testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. május 15.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
3./ Intézmények vagyonvédelme
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Papp Zoltán: a gazdasági bizottság megtárgyalta az ajánlatokat és a Vatech Security Kft.
ajánlatának elfogadását javasolja.
Kérem az észrevételeket.
Rajna István: nem támogatom a védelmi jelzőrendszer kiépítését, drágának találom, inkább a
megelőzésre kellene fordítani a hangsúlyt pl. polgárvédelem stb.
Papp Zoltán: az elhangzottak után kérem a testületet szavazzunk, ki támogatja a vagyonvédelmi
szerződés megkötését.
A Képviselő-testület 4 igen 5 nem szavazati arányban határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy
nem kívánja az Önkormányzat intézményeiben az vagyonvédelmi jelzőrendszer kiépítését.
4./ Gyepmesteri Szerződés (szerződés-tervezet mellékelve)
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: A szerződésünk lejárt, a gazdasági bizottság is megtárgyalta a témát, a bizottság
javasolja a testületnek, hogy a gyepmesteri tevékenység ellátására ez évben is kössük meg a
szerződést. Kérem a javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2008. (IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti
szerződés alapján megbízza a Xantus János Állatkert Kht-t Levél község területén a
gyepmesteri tevékenység végzésével. Megbízza a polgármestert a szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán polgármester
5./ Rendezésiterv módosítás
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: korábbi döntések alapján több kezdeményezésre megrendeltük a TÉR-HÁLÓ Kft-től
a levéli rendezési terv módosítását. Az ajánlatok alapján:
- logisztikai terület miatti módosítás:
1.440.000.-Ft
- TSZ Major megszüntetés, új major kijelölése
1.340.000.-Ft
- Expo utáni területek módosítása
1.340.000.-Ft
- zártkerti területek módosítása
350.000.-Ft
Összesen:
4.470.000.-Ft+ÁFA, tehát 5.364.000.-Ft.
A megrendelők – kivétel a zártkerti terület rendezésében érintett földtulajdonosok – nyilatkozatban
vállalták a rájuk eső költségek megfizetését. A rendezésiterv módosítás több területet érint,
nagyságrendje, mértéke miatt egy komplett felülvizsgálatnak felel meg, amit egyébként is el kell
végezni bizonyos időközönként. A Gazdasági Bizottság javasolja a szerződésben foglaltak
elfogadását. Lehetővé válik, hogy egyéb apró ügyeinket is felvessük és módosításokat hajtsunk
végre a tervben ott, ahol azt szükségesnek látjuk.
Ehhez kapcsolódik, hogy a Levéli Szélpark AET Kft. is kéri a rendezési terv módosítását, mert a
044/3, 045/7, 045/8 és 045/9 hrsz-ú ingatlanokon egy szélerőmű fogadóállomást, továbbá a levéli
063/2-063-6 területeken szélkerekeket szeretnének létesíteni. Egyéb rendezési terv-módosítást
érintő észrevételek
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Horváth Lajos: Szövetkezet utcai telkek megosztásával lehetséges e telkek kialakítása?
Kiss Béla: a Mező utcát érintő rendezést újra át kell nézni. Az általam 2007. novemberében
megvásárolt 525/43 „kivett területből” 185 m2 nagyságú területet a mai napig nem tudtam a
földhivatalnál bejegyeztetni, mivel ahhoz át kell minősíteni. Szeretném, ha a rendezési tervben a
közterület elnevezésű besorolást kapná, hogy végre hivatalosan is be tudjam jegyeztetni.
Papp Zoltán: a Szövetkezet utcai telkek jelenleg nem oszthatók meg. A következő testületi ülésre
is és folyamatosan várom az észrevételek az esetleges rendezésiterv módosítással kapcsolatosan.
Kérem a képviselőket, hogy a tervezői szerződésben foglaltakról szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testület a mellékelt rendezési terv
módosítására vonatkozó TÉR-HÁLÓ Kft által adott ajánlatot összesen Bruttó
5.364.000.-Ft összegben elfogadja.
Megbízza a polgármestert a tervezői szerződés aláírásával.
Határidő. azonnal
Felelős: Papp Zoltán polgármester
6./ Kullancsirtás
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: tavaly két alkalommal végeztünk kullancsirtást kb. 4 ha területen 15.000.-Ft/ha+ÁFA
díjért. Ez évben is szükséges lenne, hiszen a környékünkön nagy a kullancsveszély. Az AGRONETTÓ Kft, akitől tavaly megrendeltük a szolgáltatást jelezte, hogy hajlandó egyszer elvégezni az
irtást.
Egyben ajánlatot tett a gesztenyefák védelmét szolgáló permetezésre is. A fákat 1.000.-Ft/db áron
permetezné, a védekezést legalább négy alkalommal kell elvégezni. A Gazdasági bizottság is
megtárgyalta a napirendet és javasolja a szúnyogirtás, valamint a gesztenyefák növényvédelmi
permetezésének megrendelését.
Kérem a képviselők javaslatát.
A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az AGRO-NETTÓ
Kft-től az egyszeri szúnyogirtás elvégzését 4 ha területen 15.000.-Ft/ha+Áfa díjért, és
a gesztenyefák négy alakalommal történő növényvédelmi permetezését 1.000.Ft/db+ÁFA áron.
A munka költségét a 2008. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával.
Határidő: 2008.
Felelős: Papp Zoltán polgármester
7./ Napköziotthonos Óvoda pályázat
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a napköziotthonos óvoda pályázatot kíván benyújtani a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közoktatási Alapítvány pályázatára eszközbeszerzésre (csővázas fektető), udvari játékok,
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csoportonként 1-1 homokozó készítésére. A pályázathoz 30%.-os önrészt kell biztosítani. A munkák
nagy részét szülők segítségével társadalmi munkában végeznék. Egyben szeretnék megjavítani a
kerítést, egy szülő vállalta, hogy bevakolja, csak anyagot (homok, cement és mészhidrát) kellene
biztosítani hozzá. Összesen kb. 160.000,-Ft-ot kellene biztosítani. Kérem a Képviselők
észrevételeit.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Levélfalvi Manók
Óvoda pályázatát és eszközbeszerzésére (csővázás fektető, udvari játékok készítésére
és kerítés javítására) 160.000.-Ft-ot, azaz Egyszázhatvanezer forintot a 2008. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal illetve a pályázattól függően
Felelős: Papp Zoltán polgármester
II./ Tájékoztatók, egyéb ügyek
1./ AQUA társasági szerződésének módosítása
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a korábbi társasági szerződés 3. pontja változik, a tevékenységi körök 08-as TEAORra történő átkódolása miatt.
Kérem a szerződés módosítás jóváhagyását.
A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2008.(IV.21.) határozat
Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AQUA Kft Társasági
Szerződés (3.pont TEAOR-ra történő átkódolás) módosításával egyetért, azt
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán polgármester
2./ Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetésével Horváth Csaba r. alezredes
helyett 2008. február 01-től Dr. Csokán Csaba r. alezredest bízta meg a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. A Képviselő-testületnek az előterjesztéssel kapcsolatosan
állásfoglalást kell adni. Ismertette az új kapitány szakmai életrajzát. Kérem a képviselő
észrevételeket.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül úgy
döntött, hogy Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetőjének Dr. Csokán Csaba
r. alezredes kinevezését támogatja.
3./ Általános Iskolai beíratás
Ea: Papp Zoltán polgármester
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Papp Zoltán: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. végrehajtásáról kiadott 11/1994.(VI.8.)
számú MKM rendelet a fenntartó döntési jogkörébe utalja az általános iskolai és óvodai beíratások
időpontjának és módjának meghatározását. A Német Nemzetiségi Általános előterjesztette az ez évi
beíratásról szóló tervezetet, melyet javaslok a testületnek elfogadásra.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadja és
hozzájárul az előterjesztésben foglaltak szerint az általános iskolai beíratás közzétételéhez.
4./ Lomtalanítás
Ea: Papp Zoltán polgármester
Papp Zoltán: a Gazdasági bizottság ülésén határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a Sport utcai
beépítetlen területen legyen a lomtalanítás. A fémhulladékot külön kell gyűjteni. A Rekultív Kft-vel
sikerült időpontot egyeztetni, így a lomtalanítást május 6-7-8-ra hirdetjük meg. A fémhulladék
őrzését, a lomtalanítás felügyeletét meg kell addig szervezni.
Kérem a képviselőket a tájékoztatás tudomásul vételére, és a hulladék őrzésére kérjük a
jelentkezéseket.
5./ Rendezvényterv
Ea: Papp Zoltán
Papp Zoltán: 2008. január 21-i ülésünkön a 2008. évi rendezvények eseménynaptárát előzetesen
áttekintettük, megtörténtek a végleges egyeztetések a civilekkel, szervezetekkel. Kérem az így
összeállt terv elfogadását.
Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét.
III./ Képviselői és egyéb észrevételek
Papp Zoltán: kérem a jelenlévőket, tegyék meg esetleges észrevételeiket.
Erdősi Gyula: az Ág utcában épített családi házak lakói a keresztút járdáját használják bejárónak.
Valamit tenni kellene, mert így tönkre fog menni a járda.
Nagy Attila: a Hegyeshalom felé eső benzinkútnál lévő földútra nagy mennyiségű bontási anyag és
beton törmelék lett hordva. Hasonló módon a focipálya mögötti földútra nagy mennyiségű agyagot
hordtak. Hogy történhetett ez, ki engedélyezte és miért?
Radák Tamás: A tavaly kezdett park-takarítási akció mikor várható?
Papp Zoltán: az Ág utcai telkek kialakításánál annak idején a testület nem volt kellően
körültekintő, mert nem biztosítottak helyet a bejáróknak. Vagy megerősítjük a járdát, vagy új
bejárókat kell létesíteni a zöldterületen keresztül és így biztosítunk bejárást az ott lakóknak. Ebben
az esetben csak keresztezik a járdát. Ezt az építész kollégával és az érintettekkel is egyeztetni kell.
Addig is esetleg korláttal lehetne lehetetlenné tenni a járda használatát és levélben felhívni a
figyelmüket, hogy ne használják a járdát.
A benzinkúti földút feltöltését én engedélyeztem a benzinkútnál kialakított kamionparkolóból
kiemelt kaviccsal. A célunk az volt, hogy az addig szinte járhatatlan földút szintjét megemeljük,
lefolyjon róla a csapadékvíz és így járható lesz. Az út most magasabb és járható.
A Szövetkezet utcában építkező Máté Tibor kérésére szintén én engedélyeztem, az előbbiekben már
elmondott okból, hogy a pincekiemelésből származó kavicsos földet a telkük hátsó feléhez vezető
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földútra vigyék. Sajnos utólag én is látom, hogy a kihordott anyag nem kavics, hanem agyag. Az út
most magasabb, rendezett, lefolyik róla a víz. Ha később még kaviccsal meg tudjuk hordani, akkor
beáll és jól használható lesz.
A park takarítás május 24-ére van ütemezve.
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést 20,55 perckor berekesztem.
Kérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására.
K.m.f.
Papp Zoltán
polgármester

Kiss Béla
Jkv. hitelesítő

Nagy István
jegyző

Horváth Lajos
jkv. hitelesítő

