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 Február első hetén elkezdő-
dött a regisztrált legidősebbek oltá-
sa, ezzel párhuzamosan február má-
sodik hetében megkezdődött a 60 
év alatti krónikus betegek oltása is. 
Az oltandókat a háziorvosuk értesí-
ti és egyeztet velük az oltás pontos 
időpontjáról és helyszínéről, amely 
lehet a kórházi oltópont, ...

folytatás a 2. oldalon

 Levél Barátainak Egyesülete 
versenyt hirdet, melynek célja fa-
lunk és közvetlen lakókörnyezetünk 
ápolása, szépítése és a környezettu-
datos szemlélet erősítése az itt élők 
összefogásának ösztönzésével...

folytatás a 4. oldalon

 Racionális tervezésre volt 
szükség 2021-ben minden téren. Az 
adóbevételek tekintetében a korona-
vírus járvány hatásait 2021-ben és 
2022-ben fogjuk igazán érezni.  Úgy 
gondolom, annak érdekében, hogy 
az bevételeinket reálisan tudjuk ter-
vezni, a szokásosnál is óvatosabb, 
megfontoltabb szemléletre volt...

folytatás a 10. oldalon
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Információk a koronavírus elleni oltásról 
 Február első hetén elkezdő-
dött a regisztrált legidősebbek oltá-
sa, ezzel párhuzamosan február má-
sodik hetében megkezdődött a 60 év 
alatti krónikus betegek oltása is. Az 
oltandókat a háziorvosuk értesíti és 
egyeztet velük az oltás pontos idő-
pontjáról és helyszínéről, amely le-
het a kórházi oltópont, a háziorvosi 
rendelő, vagy az idős ember otthona 
is. Az oltások ütemét a rendelkezés-
re álló vakcina határozza meg.

Pontosan kiket oltanak most?
Január végén lezárult az egészség-
ügyben dolgozók és az idősotthonok, 
bentlakásos szociális intézmények 
kampányszerű oltása. A második ol-
tások beadása és az esetlegesen elma-
radt első oltások ugyanakkor zajlik.
Február első hetében a védőoltásra 
postai úton vagy interneten  regiszt-
rált legidősebbeket kezdték el oltani. 
Minden háziorvos megkapta és heti 
frissítéssel megkapja a praxisában ed-
dig regisztrált legidősebbek listáját. A 
lista egyben egy prioritási rend is, a 
praxishoz tartozó legidősebbtől halad 
sorban életkor szerint és figyelembe 
veszi az oltandó idős ember doku-
mentált krónikus betegségeit is. Tehát 
az életkoruk és egészségi állapotuk 
alapján legveszélyeztetettebbek van-
nak a lista elején. 
Február második hetében, az 
AstraZeneca vakcinával megkezdő-
dött a regisztrált 60 év alatti króni-
kus betegek oltása is. A háziorvosok 
ehhez is listát kapnak a praxisukhoz 
tartozó 60 év alatti krónikus betegek-
ről. Őket is a háziorvosuk értesíti és 
egyeztet velük az oltás időpontjáról 
és helyszínéről. A háziorvos feladata 

eldönteni, hogy a krónikus betegei 
közül kiket tart indokoltnak elsőként 
beoltani. A háziorvos felelőssége az, 
hogy az oltási rend szerint a listából 
valóban a kockázati krónikus beteg-
séggel jelenleg is küzdő, és veszélyez-
tetett egészségi állapotú személyeket 
részesítse előnyben az oltásnál.

Javasolt az idős embereknek a védő-
oltás?
Egyértelműen igen, hiszen az idős 
kor az egyik legnagyobb kockázat a 
koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásá-
ra. A fertőzéseket kiváltó kórokozók, 
köztük a vírusok okozta fertőzések 
ellen védőoltásokkal lehet a leghaté-
konyabban védekezni. Ez igaz az új 
koronavírus okozta fertőzésekre is.

Krónikus beteg kaphat védőoltást?
Igen. Sőt, nekik kifejezetten javasolt 
az oltás, hiszen az idős kor mellett a 
krónikus betegségek növelik a koro-
navírus-fertőzés súlyos lefolyásának 
a kockázatát. Minden esetben az ol-
tóorvos dönt az olthatóságról, miután 
kikérdezte az oltandót és megismerte 
egészségi állapotát.

Az oltás okozhat koronavírus-fertőzést?
Nem.

Ki értesíti az oltandókat?
Jelenleg a háziorvos értesíti a praxisá-
hoz tartozó oltandókat, hogy ki és mi-
kor számíthat az oltásra. A háziorvos 
dönt arról is, hogy az oltásra jelent-
kezett oltható vagy nem oltható (pl.: 
akut lázas betegség esetén későbbre 
kell halasztani a védőoltást).

Hány ember és hol kapja meg most 
az oltást?
Azt, hogy hetente hány embert tud-
nak oltásra megszervezni a háziorvo-
sok az aktuálisan rendelkezésre álló 
vakcina mennyisége határozza meg. 
A háziorvosok a heti feladataikat és 
az eloltható vakcinák számáról, fajtá-
járól szóló tudnivalókat a NEAK-tól 

és a megyei oltási bizottságoktól kap-
ják meg.

Milyen vakcinával zajlik most az ol-
tás Magyarországon? Melyik vakci-
nával kit oltanak? Melyikből mikor 
kell megkapni a 2. oltást?
Csak a hatóságok által engedélyezett 
biztonságos és hatásos oltóanyagokat 
alkalmazzuk Magyarországon.
Mindig a rendelkezésre álló vakciná-
val zajlik az oltás. Jelenleg ezek a kö-
vetkezők:
A Pfizer-vakcinánál az első oltást kö-
vető 21. napon kell beadni a második 
oltást. Hazánkban 18 év felett alkal-
mazzák.
A Moderna-vakcinánál az első oltást 
követő a 28. napon kell beadni a má-
sodik oltást. 18 év felett alkalmazzák.
A Szputnyik-vakcinánál az első ol-
tást követő a 21. napon kell beadni a 
második oltást. A regisztrált idősebb, 
krónikus betegséggel nem rendelke-
zőket kezdik el vele oltani.
Az AstraZeneca-vakcinánál az első 
oltást követő 4. héten kell beadni a 
második oltást. Ezzel a vakcinával a 
60 év alatti krónikus betegek oltását 
kezdték.
A kínai Sinopharm-vakcinával február 
24-től tudnak oltani a háziorvosok. Az 
első oltást követő 28. napon kell bead-
ni a második oltást. Ezzel a vakcinával 
a regisztrált idősek oltását kezdték.
Az oltóanyagokat nem lehet felcserél-
ni, az első és a második oltást ugyan-
azon oltóanyaggal kell elvégezni. Ha a 
második oltást a tervezett időpontban 
valamilyen oknál fogva nem lehet be-
adni (pl. akut betegség, akadályoztatás 
esetén), akkor az oltóorvossal megbe-
szélt időpontban kell bepótolni.

Gyakorlati teendők a védőoltás előtt
Az ügyintézés gyorsítása érdekében 
kinyomtatva, ha teheti kitöltve hozza 
magával a beleegyező nyilatkozatot. 
Gondolja végig, hogy: van-e krónikus 
betegsége, a közelmúltban volt-e sú-
lyos betegsége (különösen az elmúlt 3 
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hónapban), volt-e az elmúlt 2 hétben 
akut megbetegedése?
Érdemes összeírni, hogy milyen 
gyógyszereket szed. Amennyiben a 
közelmúltban immunrendszert gyen-
gítő kezelésben részesült jelezze azt az 
oltóorvosnak.
A kórházi oltópontra, orvosi rendelő-
be vigye magával a személyazonosító 
iratait és a TAJ-kártyáját!
A védőoltás előtt – a szokásos napi 
ritmusának megfelelően – igyon és 
egyen! Amennyiben vérvételkor, vé-
dőoltáskor vagy injekció beadása 
kapcsán előfordult már ájulás, akkor 
az oltásra vigyen magával egy palack 
vizet és esetleg szőlőcukrot! Ezt min-
denképp jelezze az oltás előtt az oltó-
orvosnak.
Lehetőleg olyan öltözékben érkezzen 
a kórházi oltópontra vagy rendelőbe, 
amiben könnyen szabaddá tudja ten-
ni a felkarját.  

Hogyan zajlik az oltás?
Az oltóorvos az oltást megelőzően 
kikérdezi és fizikálisan megvizsgálja 
az oltandó személyt. Az oltás kapcsán 
néhány dokumentumot ki kell tölteni, 
pl. hozzájárulási nyilatkozatot.
Az oltást a felkarba adják. Az oltást 
követően legalább 15-30 percig a vé-
dőoltásban részesülteket meg kell fi-
gyelni, hogy esetleg fellép-e nála oltá-
si reakció.
Az első oltás során közlik a második 
oltás időpontját is. Az oltásemlékezte-
tő kártyán a védőoltás nevét és gyár-
tási tételszámát az oltóhelyen egyér-
telműen fel kell tüntetni. A kártyát a 
második adag beadásakor az oltandó 
személynek magával kell vinnie, és a 
továbbiakban is megőrizni!

Mikor alakul ki a védettség a koro-
navírus ellen?
A koronavírus elleni védettség kiala-
kulásához általában két oltásra van 
szükség. Már az első oltás is kivált egy 
bizonyos védettséget, de az oltottak 
teljes védelme csak a vakcina máso-
dik adagját követően alakul ki, várha-
tóan 1-2 héten belül.

Mint minden védőoltásnál, a 
COVID-19 fertőzés elleni védőol-
tás esetében is előfordulhat, hogy az 
nem véd meg minden beoltott sze-
mélyt, így kevesen, de lehetnek olya-
nok, akik mégis megfertőződhetnek, 
azonban az oltással nagymértékben 
csökkenthető a súlyos megbetegedés 
kockázata.

Vissza lehet utasítani az oltást, a 
vakcinát?
Az oltás önkéntes, senki sem kötele-
zett a védőoltásra. Az oltást megelő-
zően az oltandónak mindig ki kell 
tölteni egy hozzájáruló nyilatkozatot.

Ki nem kaphat oltást?
Ellenjavallatok idősek esetén:
Akut lázas betegség
A beadandó vakcina bármely össze-
tevőjével szembeni súlyos allergiás 
reakció
Az anamnézisben súlyos, kórházi el-
látást igénylő gyógyszerrel (pl.peni-
cillin) vagy védőoltással kapcsolatos 
anafilaxiás reakció
Egyéb ellenjavallatokat az egyes vak-
cinák alkalmazási előírása tartalmaz-
hat, amelyet az oltóorvosok ismernek 
és aszerint döntenek az olthatóságról.
A vakcina második adagját nem 
szabad beadni azoknak sem, akik 
anafilaxiás reakciót mutattak az első 
oltás alkalmazása során.

Milyen oltási reakciók léphetnek fel? 
Bármelyik védőoltás után jelentkez-
het oltási reakció. Magyarországon 
az eddig beoltottaknál - beleértve az 
időseket is – csak néhány esetben ta-
pasztaltak enyhe oltási reakciót.
A lehetséges oltási reakciókra az oltó-
orvos fogja felhívni a figyelmet. Ezek 
azonban átmeneti reakciók, melyek 
szövődmények nélkül megszűnnek. 
A leggyakoribbak: fájdalom a be-
adás helyén, fejfájás, hidegrázás, fá-
radtság, izomfájdalom, láz, injekció 
beadási helyén jelentkező duzzanat. 
Nagyon ritkán előfordulhat: megna-
gyobbodott nyirokcsomók (hónalji 
nyirokcsomó duzzanata, érzékenysé-

ge), rossz közérzet, végtagfájdalom, 
álmatlanság, viszketés az injekció be-
adási helyén.
Ezek általában enyhék vagy köze-
pesen súlyosak és a vakcina beadása 
után pár napon belül elmúlnak.
A felsorolt reakciók enyhítésére fáj-
dalomcsillapító és / vagy lázcsillapító 
gyógyszerekkel (pl. Paracetamolt tar-
talmazó termékekkel) tüneti kezelés 
alkalmazható.

Regisztráltam a védőoltásra, de még 
nem hívott a háziorvos. Én mikor 
kerülök sorra?
Mindenki sorra fog kerülni, aki je-
lentkezett védőoltásra. Az oltás üte-
mét leginkább a rendelkezésre álló 
vakcinák határozzák meg. A Magyar-
országra érkező vakcinaszállítmányok 
ütemében tudjuk ellátni a háziorvo-
sokat oltóanyaggal, és a háziorvosok 
a praxishoz tartozó prioritási lista 
alapján sorra fogják hívni a regisztrált 
betegeiket a következő hetekben.

Még nem regisztráltam, megtehe-
tem még?
Igen. A regisztráció folyamatos 
a  www.vakcinainfo.gov.hu  honlapon, 
vagy az a 60 év feletti, aki még nem 
tette, akkor postán is visszaküldheti 
a Magyar Államkincstárhoz a jelent-
kezését. A regisztráltak névsorát heti 
rendszerességgel frissítjük és továb-
bítjuk a háziorvosokhoz.
Amennyiben valakinek nincsen in-
ternetes elérhetősége, az interneten 
történő regisztrációban rokona, isme-
rőse is nyújthat segítséget részére, így 
tudnak a leggyorsabban regisztrálni.

A 60 év felettiek postai regisztrációja
Amennyiben a postai küldemény eset-
legesen nem érkezett meg a 60 év fe-
letti személyhez, lehetőség van a levél 
újraküldésének kérésére. Ehhez a Ma-
gyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságát szükséges felkeresni az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Te l e f o n s z á m : 0 6 - 8 0 - 2 0 4 - 8 8 4 , 
e-mail: nyufig@allamkincstar.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: H,K,Cs: 7:30-
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15:45, Sze: 7:30-18:00, P: 7:30-13:00
A beazonosításhoz szükséges adatok: 
ellátás folyósítási törzsszáma, név, lak-
cím, anyja neve, születési idő, TAJ szám.

Hogy zajlik az oltás településünkön?
Levélen 2021. március 15-ig  251 re-

gisztrált fő kapta meg a koronavírus 
elleni védőoltást. Az oltás a háziorvo-
si rendelőben és a mosonmagyaróvári 
oltóponton párhuzamosan zajlik. Az 
időskorúak és az egyedülállóak hely-
színre jutásához az önkormányzat 
nyújt segítséget.

Továbbra is arra kérek mindenkit, 
tartsuk be a védekezés szabályait, 
vigyázzunk egymásra és aki még 
nem tette meg, regisztráljon oltásra! 

Kiss Béla
polgármester

Levél Barátainak Egyesülete pályázatot hirdet

„LegszeBB virágos eLőKert és utcafront”
és

„LegszeBB KonyhaKert”
címek elnyerésére

Levél Barátainak Egyesülete versenyt hirdet, melynek célja falunk és közvetlen lakókörnyezetünk ápolása, szépítése és 
a környezettudatos szemlélet erősítése az itt élők összefogásának ösztönzésével.

Pályázati kategóriák:
A verseny során két kategóriában keressük a legszebb virágosítási, konyhakerti ötletek megvalósítóit:

1. a LegszeBB virágos eLőKert és utcafront
2. a LegszeBB KonyhaKert

A versenyre várjuk mindazon magánszemélyek jelentkezését, akik virágos előkertjük vagy
konyhakertjük szépségével és ápoltságával hozzájárulnak Levél szebbé tételéhez. 

A pályázaton való részvételre ajánlani is lehet,
amennyiben az ajánlott személy elfogadja az ajánlást és a pályázati feltételeket.

a jelentkezés feltétele:
A jelentkezéshez jelentkezési lap benyújtása szükséges, amelyet elektronikus úton,

e-mailen a lbe@level.hu   címre lehet küldeni, vagy személyesen a Kultúrházban leadni. 
Jelentkezési lap az egyesület vezetőségi tagjaitól és a Kultúrházban személyesen vagy

az egyesület fenti e-mail címén elektronikusan is kérhető. 
Az eredményhirdetés és díjátadó a 2021. évi Levéli napok rendezvénysorozat keretében lesz,

amely időpontjáról a résztvevőket telefonon és e-mailben értesítjük.

a jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2021. április 30. 24.00.
A jelentkezés alapján az év folyamán három alkalommal megtekintjük a kerteket, és fotókkal dokumentáljuk az álla-

potot. A határidő lejárta után beérkezett jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni.

a pályázatok díjazása:
Minden pályázó emléklapot kap. A legsikeresebb pályázókat virágosítással, kertrendezéssel, kertészkedéssel kapcsola-

tos értékes vásárlási utalványokkal jutalmazzuk.
a kategóriák 1-3. helyezettjét díjazunk: 20 ezer, 15 ezer, 10 ezer ft értékű utalvánnyal.

A kategóriák győzteseit pedig a kategóriának megfelelő „Legszebb virágos előkert és utcafront”,
„Legszebb konyhakert” 2021-es emléktáblával jutalmazzuk.

Az értékelés során az előkert és utcafront, és konyhakert rendezettségét, tisztaságát, igényességét,
a saját kialakítású kert, virágosítás ötletességét értékeljük.

további információ:
Részletes tájékoztatás a 96/229 103-as telefonszámon, vagy a lbe@level.hu kérhető.



2021.I. negyedév
HÍR-LEVÉL

5

Levél Barátainak Egyesülete Fotó pályázatOT HIRDET

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” 
Tamási Áron

A pályázat célja, hogy az alkotók olyan levéli épületet, építményt, táj‐ vagy természeti elemet, illetve eseményt vagy 
személyt mutassanak be új, esetleg szokatlan szempontból, amelyekkel az itt élők találkoznak, számukra az ismerős, 

esetleg hagyományos. Fontos szempont, hogy az alkotó a megörökített környezet,
esemény egyediségére, szépségére, sajátos „levéli vonásaira” hívja fel a figyelmet.  

  
A pályázat kiírója nem köti meg, hogy az elkészült alkotások mikor kerültek felvételre.

A pályázatra elektronikus úton is beküldött képek láthatóak lesznek az egyesület közösségi oldalán.
A pályázaton résztvevő képeket az egyesület a 2021-évi Levéli Napok rendezvénysorozat alkalmával megnyíló

kiállításon mutatja be a Levéli Kultúrházban.
A díjak átadására is a programsorozat keretén belül, ünnepélyesen kerül sor. 

nevezési határidő: 2021. április 30.
A jelentkezéshez jelentkezési lap benyújtása szükséges, amelyet elektronikus úton, e-mailen a lbe@level.hu címre lehet 
küldeni, vagy személyesen a Kultúrházban leadni. Jelentkezési lap az Egyesület vezetőségi tagjaitól és a Kultúrházban 

személyesen vagy az egyesület fenti e-mail címén elektronikusan is kérhető.

Pályamunkák végső leadási határideje: 2021. augusztus 31.  
A pályázati anyagok beadásának helyszíne: Levéli Kultúrház, nyitvatartási időben. 

a pályázat feltételei: 

•	 Pályázati anyag beküldését 240x300 mm-es Klipsz* képkeretbe papírképen kérjük. Cím: 9221. Levél, Fő utca 30. 
A képek mérete A/4-es (210 x 297 mm +‐ öt milliméter megengedett eltéréssel) legyen.
Minden pályamű hátoldalán jól olvashatóan szerepeljen a fotóművészeti alkotás címe és a felvétel helyszíne is.   

•	 Kérjük a képek elektronikus úton való beküldését is, e-mailben vagy adathordozón (CD, pendrive)
Ezek formátuma: jpeg ‐ 72 dpi, 800x600 pixel legyen, és a lbe@level.hu elektronikus címre kérjük küldeni.
file‐névként az alkotó családi neve összevontan a keresztnévvel, külön szóban az alkotás/sorozat címe szerepeljen 
(például: „LevéliBoldizsár Templom”). 

•	 A pályamunkákat zsűri értékeli: díjazott, kiállításra kerülő, kiállításra nem javasolt módon.
•	 A pályázat első három helyezettje 20 ezer, 15 ezer és 10 ezer ft értékű vásárlási utalvány formájában kerül díjazásra. 
•	 A kiállításra nem javasolt képeket visszaadjuk a pályázónak.
•	 A kiállított képeket a kiállítás zárása után adjuk vissza a pályázóknak.
•	 A pályamunkák lehetnek egyedi felvételek és képsorozatok is. Egy‐egy sorozat maximum 3 felvételből állhat. 
•	 Egy pályázó maximum három képpel vagy sorozattal indulhat.   
•	 A képek lehetnek színesek vagy fekete fehérek.
•	 Kizárólag Levélen készült fotókkal lehet pályázni. 
•	 A nevezési díj: nincs 

* Klipsz képkeret: élcsiszolt üvegből és egy MDF hátlapból áll, melyet MDF-be mart fémkapcsok tartanak össze.
A kapcsok az akasztó funkcióját is ellátják, ezért vízszintesen és függőlegesen is felakasztható a falra.
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Testületi ülés
 A Kormány az  élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető tö-
meges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány 
(a továbbiakban: koronavírus vi-
lágjárvány) következményeinek el-
hárítása, a  magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész te-
rületére veszélyhelyzetet hirdet ki 
2020. november 4-én. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésének felha-
talmazása alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. 
E rendelkezések alapján Levél Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének feladat- és hatáskörét gyakorol-
va a polgármester a Képviselő-testület 
tagjaival elektronikus úton történt 
egyeztetések után az alábbi döntése-
ket/ határozatokat hozta:
53/2020.(XI.24.) polgármesteri ha-
tározat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében bizto-
sított hatáskörömnél fogva a fertőző 
betegség terjedésének megakadályo-
zása céljából Boros Csilla óvodaveze-
tő részére - mivel kontaktszemélyként 
hatósági karanténba került - 2020. 
november 24-től 2020. november 
30. napjáig mint munkáltatói jogkör 
gyakorlója elrendelem és biztosítom 
a munkavégzés helyétől eltérően a 
lakóhelyén történő (otthoni Home 
office) munkavégzés lehetőségét.
Az otthoni munkavégzéshez a számí-
tástechnikai háttér, informatika biz-
tonsági és adatvédelmi szempontok 
biztosítottak. 
54/2020.(XI.24.) polgármesteri ha-
tározat
A Katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében biz-
tosított hatáskörömnél fogva az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Levél, 
Szövetkezet u. 15. sz.alatti sport büfé-
re 2021. január 01-től határozott idő-
tartamra 2025. december 31-ig Levél 
Községi Önkormányzat képviseleté-
ben helyiségbérleti szerződést kötök 
a Noltech Hungária Kft. (9221 Levél, 
Fő utca 7.)-vel vendéglátó tevékeny-
ség folytatására.
98/2020.(XII.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Képviselő-testület 2021. évre 
vonatkozó munkatervét a melléklet-
ben foglaltak szerint jóváhagyom. 
99/2020.(XII.11.) polgármesteri ha-
tározat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az AQUA Szolgáltató Kft. 
2021. évi Üzleti Tervét elfogadom. 
100/2020.(XII.11.) polgármesteri 
határozat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján Levél Község Tűzoltó Egye-
sülete részére a Magyar Falu Program 
keretében elnyert támogatáson felül a 
használt gépjármű vásárlásához szük-
séges további 2.000.000.-Ft-ot a 2020. 
évi költségvetés tartaléka terhére biz-
tosítom. 
A támogatás elszámolási kötelezett-
séggel, támogatási szerződés kereté-
ben kerül átadásra.   
101/2020.(XII.11.) polgármesteri 
határozat

Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a Levélen lakó rászoruló gyer-
mekek részére a 2020. évi költségve-
tésben e célra tervezett 75.000.-Ft 
összegről az alábbiak szerint rendel-
kezem: 
15 rászoruló gyermek részére 5.000.-
Ft/gyermek összegű készpénz ajándé-
kot biztosítok,
az ajándékok a Kistérségi Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgáltató 
Központ családgondozója közremű-
ködésével kerül rászorulók részére 
átadásra. 
102/2020.(XII.11.) polgármesteri 
határozat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az önkormányzati intézmé-
nyek 2020. évi belső ellenőrzési tervét 
az alábbiak szerint határozom meg: 
A belső ellenőrzés anyagi és szakmai 
szempontok alapján továbbra is külső 
revizor igénybevételével történik.
2021. évben a 2020. évre vonatkozó-
an a gazdálkodási jogkörök vizsgála-
tát jelöli meg az önkormányzat és a 
Levélfalvi Manók Napköziotthonos 
Óvoda tekintetében.  
Revizori napok száma: a revizorral 
később egyeztetettek ill. szükség sze-
rint.
Felhívom a jegyzőt a határozat végre-
hajtására. 
103/2020.(XII.11.) polgármesteri 
határozat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi döntést hozom: 
a 33/2020.(V.20.) polgármesteri hatá-
rozatom visszavonom, 
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a 2020. évi költségvetésbe nyári nap-
közis tábor szervezésére tervezett 
520.875.-Ft-ot a Levéli Általános Is-
kola Diákjaiért Alapítvány javára, az 
iskolai nevelés feltételeinek anyagi tá-
mogatására biztosítom.
A vissza nem térítendő támogatás 
támogatási szerződéssel, elszámolás 
kötelezettséggel kerül         Alapítvány 
részére átadásra. 
104/2020.(XII.11.) polgármesteri 
határozat
Levél község polgármestere a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján az alábbi döntést 
hozom: az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ 
(4) bekezdése, valamint a helyi esély-
egyenlőségi program elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) 
Korm. rendelet 6.§-a alapján felül-
vizsgáltam, és a melléklet szerinti 
módosítással egységes szerkezetben 
elfogadom.
Felhívom a jegyzőt, hogy a döntés és 
a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt programot küldje meg a Tár-
sadalmi és Esélyteremtési Főigazgató-
ság (TEF) HEP osztálya felé. 
105/2020.(XII.30.) polgármesteri 
határozat
Levél Községi Önkormányzat polgár-
mestere a bölcsőde építéséhez kap-
csolódó költségekre, az előkészítési 
feladatokhoz kapcsolódó kiviteli ter-
vek és tervezői költségbecslés elkészí-
tésére – mely feladatokat az Optimum 
Term KFT végezte el – 2.500.000.- Ft 
+ ÁFA összeget biztosítok a 2020. évi 
költségvetés terhére.
1/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 

úgy határozok, hogy a Levél Községi 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
IFA gyártmányú AVE 765 forgalmi 
rendszámú gépjárművet 1.000.000.-
Ft +Áfa vételárért a „Fáklya” 
Tűzoltóegyesület (9146 Rábapordány, 
Szent István u. 3.) részére értékesítem. 
3/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat 
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján, 
a 12/2020. (I.29.) határozattal jóváha-
gyott terem- és eszközök bérleti díjai-
ról szóló határozatot 
az 5/2016.(I.27.) határozatban meg-
állapított Önkormányzati lakásbérleti 
díjakat 
a 9/2016.(VI.30.) a temetőkről és te-
metkezésről szóló önkormányzati 
rendeletet 
a 13/2020.(I.29.) határozatban megál-
lapított Önkormányzati földek bérleti 
díját 
a 12/2011.(VI.27.) önkormányza-
ti rendelettel jóváhagyott és 1/2019.
(I.31.) rendelettel módosított Közte-
rületek használatáról szóló rendelet 2. 
számú mellékeltét
a hivatali helyiségen kívüli, valamint 
a hivatali munkaidőn kívül törté-
nő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként fizetendő díjak 
mértékéről szóló 5/2017.(V.25.) ön-
kormányzati rendeletét
az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 2/2019.(I.31.) ön-
kormányzati rendeletét
felülvizsgáltam
és azok díjait a 2021-es évre vonatko-
zóan változatlan formában és tarta-
lommal jóváhagyom.
4/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján, 
 a Levél Községi Sport Egyesület szak-
osztályai részére az alábbiak szerint 
kerül tervezésre a 2021. évi költségve-
tési támogatás:

•	 labdarúgó szakosztály: 
3.500.000.-Ft

•	 sakk szakosztály működésére: 
320.000.-Ft

•	 karate szakosztály-működésre: 
0.000.-Ft

•	 íjász szakosztály működésére: 
0.000.-Ft

•	 sárkányhajó szakosztály működé-
sére: 

•	 150.000.-Ft

Összesen: 3.970.000.-ft         
•	 az egyesület gondnoka bérére: 

1.135.056.-Ft
•	
5/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján, a 
Levél Barátainak Egyesülete részére a 
Sváb házzal kapcsolatos fenntartási ki-
adásokra a 2021. évi költségvetésében 
100.000.-Ft támogatást biztosítok.
6/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a 
Levél Községi Tűzoltó Egyesület ré-
szére a 2021. évi költségvetésben: 
működési költségre: 500.000.-Ft
Opel fenntartási költségére: 600.000.-
Ft támogatást biztosítok.
7/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
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nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
a Levéli Nyugdíjas Egyesület részére 
a 2021. évi költségvetésben műkö-
désre és programok megvalósítására 
80.000.-Ft támogatást biztosítok. 
8/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a 
Levéli Polgárőr Egyesület részére mű-
ködésre a 2021. évi költségvetésben 
250.000.-Ft támogatást biztosítok. 
9/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
a Levéli Horgász Egyesület részére a 
2021. évi költségvetésben 600.000.-Ft 
támogatást biztosítok. 
10/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
a Levéli Általános Iskola Diákjaiért 
Alapítvány részére a 2021. évi költ-
ségvetésben 200.000.-Ft támogatást 
biztosítok. 
11/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
az egyéb külsős alapítványok részére 
a 2021. évi költségvetésben 80.000.-Ft 
támogatást biztosítok. 
12/2021.(I.06.) polgármesteri határozat

Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a 
2021. évben az önkormányzat dolgo-
zóinak munkabérét illetve illetményét 
a minimálbér és a garantált bérmini-
mum emelkedésének megfelelő mér-
tékben állapítom meg és fedezetét a 
2021. évi költségvetésben biztosítom. 
13/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján a Le-
vél Község Tűzoltó Egyesülete részére 
az Opel fenntartási költségeire a 2021. 
évi költségvetésbe biztosításra kerülő 
keretből 300.000.-Ft összeget megelő-
legezek, utalásáról intézkedem.  
14/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a 
Levél Községi Sportegyesület labda-
rúgó szakosztálya részére működés-
hez a 2021. évi költségvetésbe  
biztosításra kerülő keretből 400.000.-
Ft összeget megelőlegezek, utalásáról 
intézkedem.  
15/2021.(I.06.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
úgy határozok, hogy 
a Levéli Polgárőr Egyesület részére 
az L/343-1/2020. számú támogatási 
szerződéssel, 
a Levél Községi Sportegyesület karate 
szakosztálya, sakk szakosztálya részé-

re az L/343-3/2020. számú támoga-
tási szerződéssel, a Levéli Általános 
Iskola Diákjaiért Alapítvány részére 
az L/343-7/2020. számú támogatási 
szerződéssel, 
a Levéli Nyugdíjas Egyesület részére 
az L/343-5/2020. számú támogatási 
szerződéssel átadott támogatások el-
számolási határidejét 2021. december 
31-re módosítom. 
16/2021.(I.19.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
úgy határozok, hogy Levél Községi 
Önkormányzat az Architektúra Expo 
Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
tulajdonában álló Levél, 611/103 hrsz, 
611/64 hrsz ingatlanokat térítésmen-
tes vagyonátruházási megállapodás 
keretében átveszi. A vagyonátruházá-
si megállapodás elkészítésével megbí-
zom Dr. Palatinus János ügyvédet. 
A kiadás fedezete a 2021. évi költség-
vetése tervezésre kerül.
17/2021.(I.19.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében meg-
határozott hatáskörében Levél község 
településrendezési terv módosításá-
nak (Msz.: Rp.I.175-3) véleményezé-
si szakaszával kapcsolatban az alábbi 
határozatot adom ki:
1. Levél Község Képviselő-testülete 
nevében eljárva nyilatkozom, hogy 
tárgyi dokumentációt és arra érkezett 
véleményeket megismertem. 
2. Felkérem a terv készítőjét, hogy az 
építési hely határának módosításával 
a végső szakmai véleményezési doku-
mentációt a szerződés szerinti formá-
ban és példányban készítse el és küld-
je meg részemre.
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18/2021.(I.19.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében meg-
határozott hatáskörében az alábbi ha-
tározatot adom ki:
1. Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§(1) bekezdés 1. pontjában bizto-
sított feladatkörben eljárva, valamint 
a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 
(6) bekezdése c) pontja alapján ki-
emel fejlesztési területté nyilvánítom 
a Levél, 034, 031/1, 031/2, 031/4, 
031/5 hrsz-ú ingatlanokat. 
2. Levél község módosítja település-
rendezési terveit annak érdekében, 
hogy a 8505 jelű összekötő út, (Mo-
sonszolnoki út) és a Mosonmagyar-
óvár, Alkotmány utca meghosszabbí-
tásának kereszteződésében tervezett 
körforgalom, Levél község közigazga-
tási területére eső szakasza elhelyez-
hető legyen. 
19/2021.(I.19.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
úgy határozok, hogy Kiss Béla pol-
gármester 2021. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbiak szerint hatá-
rozom meg: 
      2020.         2021. évi
január:      0 nap                2 nap
február:     4 nap               2 nap       
március:     4 nap               1 nap
április:                               3 nap
május:                               3 nap
június:                              9 nap

július:                               3 nap
augusztus:                              3 nap
szeptember:                                 3 nap
október:                              2 nap
november                                       3 nap
december                                       5 nap
Összesen:        8 nap            39 nap

22/2021.(I.19.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott hatáskörében az alábbi döntés 
hozom: 
a Levéli Levélfalvi Manók 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
integrált intézmény működési doku-
mentációinak elkészítésére, az azokkal 
összefüggő szakmai vélemények be-
szerzésére, a kormányhivatal illetékes 
szervénél történő eljárásra valamint 
a Magyar Államkincstárnál történő 
törzskönyvi bejegyzés végrehajtására 
felhívom a Hegyeshalmi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Jegyzőjét. 
23/2021.(I.29.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Községi Önkormányzat pol-
gármestere a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján az 
iskolák felvételi körzetét tartalmazó 
2021/2022. tanévre vonatkozó módo-
sításokkal egybeszerkesztett terveze-
tet megismertem, az abban foglalta-
kat tudomásul vettem.
24/2021.(I.29.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében meg-
határozott hatáskörében az alábbi ha-

tározatot adom ki:
3. Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§(1) bekezdés 1. pontjában bizto-
sított feladatkörben eljárva, valamint 
a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ 
(1) bekezdése d) pontja alapján állami 
főépítészi eljárást lefolytatását kezde-
ményezem. 
4. Levél község módosítja település-
rendezési terveit annak érdekében, 
hogy a Levél, belterületen a Petőfi S. 
utca mögötti 90/3 hrsz-ú közterület 
melletti telkek esetében az építési hely 
kijelölésével a beépítést lehetővé tegye. 
5. Levél község módosítja település-
rendezési terveit annak érdekében, 
hogy a Levél, belterület Szövetke-
zet utca és József Attila utca közötti 
245/31-től 245/43 hrsz-ú telektömb-
ben az építési hely a HÉSZ és az 
OTÉK figyelembe vételével kerüljön 
kijelölésre. 
6. Felkérem a Tér-Háló UDS Kft-t 
(9024 Győr, Babits M. u. 17/A) mint 
Levél Község településrendezési terv 
készítőjét a tervdokumentáció elké-
szítésére.  A tervdokumentáció elké-
szítésének költsége a kérelmezőket 
terheli. 
25/2021.(I.29.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott hatáskörében az alábbi döntést 
hozom: 
az államháztartás számviteléről szó-
ló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 17. 
melléklet 4. pont d.) pontja alapján 
levezetett korrigált maradvány össze-
ge viszonyítva a 2019. évi beszámoló 
07/A űrlap 15. sorában szereplő-, a 
zárszámadási rendelettel elfogadott 
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– maradvány összegéhez a korrekció 
összege: - 28.363.416.-Ft, azaz mínusz 
Huszonnyolcmillió-háromszázhat-
vanháromezer-négyszáztizenhat fo-
rint,  a maradvány összege a korrekció 
elvégzését követően: 132.084.588.-Ft, 
mely megegyezik a 2020. évi 12. havi 
időközi költségvetési jelentés 07/K 
űrlapján kimutatott 2019. évi korri-
gált maradvány összegével. 
a korrigált maradványt a könyvelés-
ben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) 
NGM rendelet 1.melléklet XII. Gaz-
dasági események elszámolásai fejezet 
szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ 
(4) bekezdése szerint a 2020. évi költ-
ségvetési rendelet módosításába. 
határozat mellékletét képezi a 2020. 
évi 12. havi időközi költségvetési je-
lentés 07/K űrlapja. 
26/2021.(II.15.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében meg-
határozott hatáskörében az alábbiak 
szerint döntök: 
Weiszdorn László korábbi volt ön-
kormányzati képviselő, gazdasági 
bizottsági tag, nemzetiségi képvise-
lő tevékenységét elismerve emlékét 
kegyelettel megőrizzük, őt a telepü-
lés saját halottjának tekintjük, a ke-
gyeleti és temetési költségek 50%-át 
160.834.-Ft-ot a Levél Községi Ön-
kormányzat 2021. évi költségvetése 
terhére biztosítom.  
27/2021.(II.15.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében meg-
határozott hatáskörében az alábbiak 
szerint döntök: 
a Levélfalvi Manók Napköziotthonos 
Óvoda nyári zárva tartás időpontját 
2021. július 26-2021. augusztus 06. 
napja között határozom meg. 

Felhívom az intézmény vezetőjét, 
hogy az óvoda nyári zárva tartásának 
időpontjáról legkésőbb 2021.február 
26-ig tájékoztassa a szülőket. 
28/2021.(II.15.) polgármesteri hatá-
rozat
Levél Község Polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. 
§-a alapján, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sében meghatározott hatáskörében az 
alábbiak szerint döntök: a megismert 
önkormányzat és irányítása alá tarto-
zó költségvetési intézmények 2021. 
évi költségvetési tervezetében fog-
laltak figyelembevételével kerüljön a 
végleges költségvetési rendelet össze-
állításra, majd jóváhagyásra.  

Azon határozatszámok, melyek hi-
ányoznak a felsorolásból, települési 
támogatások odaítéléséhez kapcso-
lódnak. Az érintettek személyiségi 
jogaira tekintettel nem kerülhetnek 
nyilvánosságra. 

ELFOGADTUK KÖZSÉGÜNK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT
 Racionális tervezésre volt 
szükség 2021-ben minden téren. Az 
adóbevételek tekintetében a korona-
vírus járvány hatásait 2021-ben és 
2022-ben fogjuk igazán érezni.  Úgy 
gondolom, annak érdekében, hogy 
az bevételeinket reálisan tudjuk ter-
vezni, a szokásosnál is óvatosabb, 
megfontoltabb szemléletre volt 
szükségünk. Igaz ez az önkormány-
zat mellett az intézményeinkre is, 
a dologi kiadások csökkentésére is 
szükség volt, de a civil szervezetein-
ket is arra kértük, hogy racionálisan 
tervezzenek. A falu programjainak, 
rendezvényeinek költségvetését is 
át kellett gondolnunk, de az elmúlt 
évek gazdálkodásának köszönhetően 
most a tartalékokra tudnak alapozni. 
 A 2020. novemberében ki-
hirdetett veszélyhelyzet miatt a Kép-

viselő-testület tagjai kizárólag online 
formában tudták megvitatni a költ-
ségvetés előterjesztését. Életünk több 
mint egy éve a koronavírus járvány 
fogságában telik. Mindannyiunk élete 
alapjaiban változott, de alkalmazkod-
nunk kellett az új kihívásokhoz. 

 A részletes pénzügyi tervezés 
előkészítő munkái intézményi szinten 
már 2020 novemberében elkezdődtek, 
és az önkormányzat költségvetésére 
vonatkozó tervezési folyamat is kez-
detét vette, a 2021. évi költségvetési 
koncepció és a 2020-2025-ös Gazdasá-
gi Ciklusprogram figyelembevételével. 
A 2021. évi költségvetés összeállítá-
sánál alapvető befolyásoló tényező 
az elmúlt években alkalmazott stra-
tégia. Mind rövid-, mind hosszú 
távon az intézmények biztonságos 

működése mellett, a gazdaságosság, 
megbízhatóság, kiszámíthatóság 
elvét kívánjuk követni. Emellett az 
Önkormányzat rendelkezésére álló, 
illetve a jövőben teljesülő saját bevé-
telivel takarékosan kell gazdálkodni, 
megteremtve egy biztonsági tartalé-
kot, az elkövetkező időszak még elő-
re nem ismert gazdasági helyzetére, 
hatására vonatkozóan. 
 A tervezés célja annak biz-
tosítása, hogy a tervezett bevételek 
közgazdaságilag megalapozottan, a 
tervezett kiadások kizárólag a közfel-
adatok megfelelő ellátásához szüksé-
ges mértékben kerüljenek meghatá-
rozásra.
Ezen elvek figyelembevételével Le-
vél község 2021. évi költségvetésé-
nek bevételi és kiadási főösszege 
596.223.238 Ft. A költségvetés ter-
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vezésénél alapvető cél volt, hogy 
csak biztos bevételi forrásokkal ter-
vezzünk. Az elmúlt évek tervezési 
koncepciójával szemben a főösz-
szegbe beépítésre került az előző évi 
pénzmaradványunk és a bölcsőde 
pályázat támogatása is. Ezen felül 
43 millió forint általános tartalékkal 
tervezünk. 
 A Költségvetési Törvényben 
2017-ben jelent meg a „szolidaritási 
hozzájárulás” melyet az önkormány-
zatoktól a központi támogatások terhére 
vonnak el. Esetünkben ez az elvonás a 
2017. évben 8.9 millió forint, 2018-ban 
10.5 millió forint, 2019-ben 16.9 millió 
forint és 2020-ban 14.3 millió forint volt.
2021-ben megváltozott a központi fi-
nanszírozás rendszere és bevételként 
mutatkozik költségvetésünkben 88 
millió forint feladatalapú támogatás, 
ellenben az adóerőképesség miatt közel 
42 millió forint szolidaritási hozzá-
járulás megfizetésére vagyunk köte-
lezettek. 
 A koronavírus járvány okoz-
ta gazdasági recesszió hatását ebben 
az esztendőben fogjuk igazán meg-
érezni. A gazdasági élet szereplőinek 
árbevétele jelentősen mérséklődött 
2020-ban, mely bevétel a helyi ipar-
űzési adó alapja. A kis és középvállal-
kozások iparűzési adóját a Kormány 
a felére, 1%-ra csökkentette, ellenben 
a 25.000 fő alatti települések részé-
re az adókiesést kompenzálja. Ezzel 
együtt is 15% iparűzési adóbevétel 
csökkenéssel terveztünk, mely ese-
tünkben 25 millió forintot tesz ki. 
Ezen túl a gépjárműadó is teljes egé-
szében az Államot illeti meg, melyet 
2021-től a NAV szedi be.
Az idei év fő célja, hogy a bölcsőde 
megnyílhasson. Rendkívül örömteli, 

hogy most már a nyolcosztályos iskola 
és óvoda mellett ez a szolgáltatás is ren-
delkezésre áll majd a faluban. Levél az 
elmúlt időszakban népszerű volt a le-
telepedni vágyók számára, Mosonma-
gyaróvár, a határ, az autópálya közelsé-
ge és a jó tömegközlekedés miatt is. 
A bölcsőde építésen túl az alábbi fej-
lesztések, támogatások megvalósítása 
élvez prioritást költségvetésünkben:
•	 Cseresznyés utca és Sport-telep kö-

zötti területen történt telekalakítás 
közműhálózatának kiépítése. 2020-
ban az áramellátás 13 millió forin-
tos költségét fizettük be az e-on 
részére, 2021-ben az ivóvíz és csa-
tornarendszer tervezés és építés kö-
zel 40 millió forintos kiadását ter-
veztük. A telekértékesítést 2022. év 
elején kezdjük meg.  Amennyiben 
erre a beruházásra sikerülne fej-
lesztési hitelt igénybe vennünk, ezt 
az összeget a József Attila utca fel-
újítására tudnánk fordítani, mely-
nek tervei májusban készülnek el és 
melyet LAKOSSÁGI EGYEZTE-
TÉSRE kívánunk bocsátani. 

•	 Megépítjük a Víztorony utcát a 
terveknek megfelelően süllyesztett 
szegéllyel és aszfaltburkolattal.

•	 15 millió forintot terveztünk mart-
aszfaltos útépítésre. A martaszfalt 
rendelkezésünkre áll, az elmúlt év-
ben vásároltuk.

•	 2 millió forint tartalékot képez-
tünk a koronavírus járvány elleni 
védekezésre. Többek között ebből 
az összegből vásárolunk antigén 
gyorsteszteket, mellyel a háziorvos 
is kiszűrheti a betegeket.

•	 Biztosítjuk az atM üzemeltetési 
költségét. 

•	 Továbbra is biztosítjuk a megszo-
kott szociális ellátási, támogatási 
formákat. Idén is tartunk szűrő-
napot, 40 ezer forint szülési támo-
gatást biztosítunk minden levéli 
újszülött és családja részére, a rota 
vírus elleni védőoltás költségét 100, 
a bárányhimlő ellenit 50%-ban tá-
mogatjuk és ingyenes baba-mama 
elsősegély tanfolyamot szervezünk!

•	 az időskorúak részére év végi aján-
dékként 5000. ft. készpénzt adunk, 
a felsőoktatásban tanulók részére – 
Bursa hungarica- pedig havi 5000 
ft támogatást biztosítunk. Idén 
is sikeresen kívánunk pályázni a 
Magyar falu Program kiírásaira, 
többek között temetőfejlesztésre, 
járda és útépítésre, eszközbeszer-
zésre.

Úgy gondolom, és remélem, egyetérte-
nek velem abban, hogy a községbe be-
folyó adóforintok jó célok érdekében, 
a település minden korosztályát érin-
tően, és az önkormányzat hosszú távú 
gazdasági stabilitását szem előtt tartva 
kerülnek felhasználásra! 

 A Képviselő-testület nevében 
ezúton köszönjük a község minden 
lakójának az önkormányzat, az in-
tézmények, és az egyesületek felé az 
elmúlt években nyújtott támogatást, 
segítséget! 

Kiss Béla
polgármester
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2021. ÁPRILIS 10-ÉN NYIT A HULLADÉKUDVAR LEVÉLEN
Tisztelt Levéli Lakosok!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2021. április 10-én nyit a Levél, 
518/77 hrsz-ú ingatlanon – a temető 
nyugati oldala mellett - a hulladék-
gazdálkodási engedéllyel rendelkező, 
nem veszélyes hulladékok gyűjtését és 
előkezelését biztosító hulladékudvar. 
A telephely bérlője és üzemeltetője: 
JÚLIA-TRANS 2000 Bt.
A telephelyen gyűjthető és előkezel-
hető nem veszélyes hulladékok meg-

nevezése: hulladékká vált növényi 
szövetek, erdőgazdálkodás hulladéka, 
beton, tégla, cserép, fa, bitumen ke-
verék, föld és kövek, kevert építési és 
bontási törmelék.
 Levél Községi Önkormányzat 
az üzemeltetővel kötött szerződés tar-
talma alapján évente 1.5m3 ZÖLD-
HULLADÉK elhelyezését TÉRÍTÉS-
MENTESEN biztosítja minden levéli 
ingatlantulajdonos részére, a lakcím-
kártya bemutatását követően.

nyitva tartás:
szombat: 8-11 óráig

 A működési engedély szerint 
a telephelyen gyűjthető egyéb hul-
ladékok elhelyezésének módjáról és 
áráról a helyszínen tájékozódhatnak.

Tisztelettel:
Kiss Béla

polgármester

 Amíg a veszélyhelyzet fenn-
áll, engedélyezett az avar- és kerti-
hulladék-égetés.

A 2020. december 20-án megjelent 
Kormány Rendelet rögzíti, hogy a 
veszélyhelyzet megszűnéséig – azaz 
jelen állás szerint 2021. május 23-ig 
– az önkormányzatok hatáskörében 
marad az avar és kertihulladék égeté-
sére vonatkozó szabályok rendelettel 
történő megállapítása.
Levél településen az alábbi szabályo-
zás van hatályban:

Avar és kerti hulladék égetése csak 
hétfőtől szombatig tartó időszak-
ban, 07.00-19.00 óra közötti idő-
szakban megengedett. Avar és kerti 
hulladék nem égethető országos tűz-
gyújtási tilalom esetén. Az égetést tel-
ken belül kell végrehajtani és e célra 
közterület igénybevétele tilos.

Megkérek mindenkit, hogy a tevé-
kenységet a tűzvédelmi szabályok be-
tartásával végezze! 

Kiss Béla
polgármester

Tűzgyújtás

A WEST-BUILDING Kft. támogatást nyert a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület által meghirdetett HELYI 
VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE, MINŐSÉGI TERMÉKKÍNÁLAT BIZTOSÍTÁSA című pályázati felhíváson.
A projekt címe: Munkakép beszerzése a WEST-BUILDING Kft.-nek
A támogatás összege: 10 millió Ft
A fejlesztés által a vállalkozás egy modern MECALAC 7 MWR
univerzális gumikerekes munkagéppel bővült.

Sajtónyilvánosság
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Programterv 2021- tavasz
 Egyelőre nagyon foghíjas 
községünk 2021. évi programterve, 
mely tartalmazza az önkormányzat, 
intézmények és civil szervezetek 
idei tervezett programjait, azok idő-
pontjait. A járvány miatt a szervez-
tek még nagyon óvatosan terveznek, 
mindenki kivár.

Akik terveznek is tavaszra, csak felté-
teles módban teszik. Ezért kérjük, az 
alábbi program beharangozót úgy ol-
vassák, hogy a benne lévő programok 
csak a szigorítások enyhítése után le-
hetnek aktuálisak. Hogy ez mikortól 
lesz, nem tudjuk. Tehát, most igazán 
aktuális az a mondat, hogy a szerve-

zők a program változtatás jogát fenn-
tartják.

A programokkal kapcsolatban figyel-
jék a Kultúrház facebook oldalát, illet-
ve érdeklődjenek elérhetőségeinken: 
kulturhaz@level.hu; 06-96-229-103; 
06-20-228-47-79;

Programterv 2021- tavasz

Egyelőre nagyon foghíjas községünk 2021. évi programterve, mely tartalmazza az önkormányzat, intézmények 

és civil szervezetek idei tervezett programjait, azok időpontjait. A járvány miatt a szerveztek még nagyon 

óvatosan terveznek, mindenki kivár. Akik terveznek is tavaszra, csak feltételes módban teszik. Ezért kérjük, az 

alábbi program beharangozót úgy olvassák, hogy a benne lévő programok csak a szigorítások enyhítése után 

lehetnek aktuálisak. Hogy ez mikortól lesz, nem tudjuk. Tehát, most igazán aktuális az a mondat, hogy a 

szervezők a program változtatás jogát fenntartják.

A programokkal kapcsolatban figyeljék a Kultúrház facebook oldalát, illetve érdeklődjenek elérhetőségeinken: 

kulturhaz@le  v  el.hu; 06-96-229-103; 06-20-228-47-79;

Március:

19. Szabadtéri keresztút és evangélikus templomtér takarítás LBE
28. Virágvasárnapi Passió - Katolikus Templom Népdalkör
31. Véradás - 15-18-ig - Kultúrház Vöröskereszt
31. Szabadtéri Keresztútjárás - 17.30 óra Katolikus Egyház

Április:

1-6. Tavaszi szünet (első tanítási nap ápr. 7. szerda) Iskola
2. Nagypéntek - munkaszüneti nap! 
4. Húsvét vasárnap 
5. Húsvét hétfő - Locsolás

10. v. 17. Környezetvédelmi nap - Horgásztó Horgász Egyesület
11. Költészet Napja - Kultúrház Iskola / Kultúrház
23. Labdanap - Iskola Iskola
24. Park és játszótér takarítás Német Önkormányzat
25. Elsőáldozás, Szentségimádás – katolikus templom Katolikus Egyház

Május:

1. Majális - Sportpálya  Kultúrház
5. LKSE családi nap - Horgásztó Karate Szakosztály

4-7. Vizsganapok - 6. osztály, 8. osztály - Iskola Iskola
8. Páros horgászverseny - Horgásztó Horgász Egyesület

15. Környezetvédelmi nap - Horgásztó Horgász Egyesület
19. Országos nyelvi mérés - 6. és 8. osztály - Iskola Iskola
21. Óvodai gyermeknap - Óvoda Óvoda
23. Tímár kupa - Horgásztó Horgász Egyesület

22. v. 29. Kórustalálkozó - 20 éves a Heideboden - Kultúrház udvar NNÖ
23-24. Pünkösd

26. Országos kompetenciamérés - 6. és 8. osztály - Iskola Iskola
28. Gyereknap - iskolai és községi - Játszótér Iskola, Kultúrház
29. Bortúra Borbarátok Köre

Június:

4. Nemzeti Összetartozás Napja - Koszorúzás - Trianon emlékpark Kultúrház
5. Óvodai évzáró, ballagás - Kultúrház Óvoda
5. Horgász háziverseny – Horgásztó Horgász Egyesület
6. Úrnapi körmenet - katolikus templom Katolikus Egyház
7. Pedagógus nap - iskolai és óvodai szünet Iskola / Óvoda

10-11. Osztálykirándulások Iskola
11. Vidám ballagás Iskola
12. Hagyományőrző Nap és Íjász Találkozó - Horgásztó Íjászok
12. Iskolai ballagás - „nagy” Iskola Iskola

12. v. 19. Német Önkormányzat kirándulás - Ausztria NNÖ
16. Nyári iskolai szünet kezdete Iskola
19. Bérmálás – Bezenye - 10.00 óra Katolikus Egyház
19. Környezetvédelmi nap - Horgásztó Horgász Egyesület

21-25. Kézműves Tábor - Kultúrház GYÖK
23. Tanévzáró ünnepély - „nagy” Iskola Iskola
26. Hagyományőrző aratás – Sváb Ház Polgárőr Egyesület
27. László napi búcsú - katolikus templom Katolikus Egyház
27. Tóth Béla emlékverseny és László napi Búcsú - Sportpálya Sportegyesület

Évfordulók 2021-ben:
- 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest, 2021. szeptember 5-12.
- Cziffra György emlékév
- Gulyás Lajos református lelkész exhumálás utáni temetésének 30. évfordulója, 2021. május 11.

Évfordulók 2021-ben: 
- 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest, 2021. szeptember 5-12.
- Cziffra György emlékév
- Gulyás Lajos református lelkész exhumálás utáni temetésének 30. évfordulója, 2021. május 11.
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 Aki gazdálkodó szervezet 
székhelyének, telephelyének tulaj-
donosa – akár családi házról, akár 
társasházi ingatlanról van szó –, kö-
telezett a kéményseprés megrende-
lésére, elvégeztetésére és a munkadíj 
kifizetésére.

 A kéményseprői szolgáltatás 
igénybevétele tehát a székhelyre és 
telephelyre egyaránt vonatkozik. Ha 
a székhely vagy telephely nem tár-
sasházban van, hanem egy különálló 
ingatlanon akkor a vállalkozás tu-
lajdonosa vagy az egyéni vállalkozó, 
az egymással piaci versenyben álló 

kéményseprőipari szolgáltatók bár-
melyikétől, írásban rendelheti meg az 
égéstermék-elvezető ellenőrzését, szi-
lárd fűtőberendezések esetén évente, 
gázüzemű berendezéseknél kétévente.

 Ebben a tekintetben az ön-
kormányzatok intézményei (hivatal, 
oktatási-, egészségügyi intézmények 
stb.) ugyanolyan kötelezettséggel ren-
delkeznek, mint a vállalkozások, azaz 
a szolgáltatás megrendelése a részük-
ről szintén kötelező a fentiek alapján.
A szolgáltatás megrendelése 
kéményseprőipari szolgáltatóktól 
lehetséges, akik nem tartoznak a ka-

tasztrófavédelem szervezetébe, mert 
egymással versenyben álló vállalko-
zásokról van szó. Fontos tehát tudni, 
ha egy ilyen cég szakembere-meg-
rendelés nélkül-becsönget egy vál-
lalkozáshoz vagy hivatali intézmény-
hez, érdemes meghallgatni mit óhajt, 
azonban az általa kínált szolgáltatást 
elfogadni nem kötelező. Ugyanis a 
gazdálkodó szervezet a piaci szerep-
lők közül szabadon válaszhat, viszont 
egyet mindenképpen választania kell. 

 A Győr-Moson-Sopron Me-
gyében munkavégzésre jogosult szol-
gáltatók listája:

Fontos tudnivalók a kéményseprésről gazdálkodó szervezetek,
egyéni vállalkozók, és magánszemélyek részére

 A fenti lista jelenleg érvényes 
változata, a szolgáltatás megrende-
lésének módja, a kéményseprésről 
szóló részletes tájékoztató a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság honlapján elér-
hető. https://gyor.katasztrofavedelem.
hu/ A szolgáltatók listája a https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat elérhetőségen is 
megtekinthető.
 Jogilag más a helyzet a társas-
házakban vagy többlakásos lakóingat-
lanokon lévő vállalkozások szék-, vagy 

telephelyeivel. Ezekben az ingatlanok-
ban csak a katasztrófavédelem kémény-
seprői láthatják el a feladatot, azonban 
ez a vállalkozások esetében díjköteles, 
míg a szolgáltatás magánszemélyek ré-
szére ingyenes. Mivel a kéményseprés 
és -ellenőrzés, társasházak esetén sor-
munka keretében történik, azt meg-
rendelni nem kell, a kéményseprőipari 
szolgáltatást a kéményseprőipari szerv 
végzi, mely a Katasztrófavédelem szer-
vezetének része.
 Nem társasházakban, azaz egy-
lakásos lakóépületek (családi házak) 

esetében, a kéményseprés megrendelé-
se nem kötelező, amennyiben oda vál-
lalkozás székhelye vagy telephelye nincs 
bejelentve. A megrendelés ennek elle-
nére nagyon ajánlott legalább 2 évente, 
szilárd tüzelés esetén (is.)

 A megyei kéményseprőipari 
szerv elérhetősége: Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Ellátási Cso-
port,9022 Győr, Batthyány tér 4. Tel: 
0670 4581088 vagy 1818-as hívószá-
mon a 9.1-es menüpont.

KÉTÜSZ Győr Kft. KÉTÜSZ Kapuvár Kft. KÉTÜSZ Sopron Kft. Magyar Kéményseprő Kft. Nekuti Zoltán
egyéni vállalkozó

9024 Győr,
Kéményseprő u. 3.

9330 Kapuvár,
Damjanich u. 9.

9400 Sopron,
Várkerület 27.

7282 Fiad,
Kossuth u. 37.

9300 Csorna,
Prépost u. 12.

info@ketuszgyor.hu ketusz.kap@enternet.hu ketusz.sop@enternet.hu magyarkemenysepro@gmail.com nekuti.zoltan@citromail.hu

Országos Kémény 
Ellenőrző Szolgáltató Kft.

Főkétüsz Fővárosi 
Kéményseprő-ipari Kft.

Filantrop Környezetvé-
delmi és Fűtéstechnikai 

Nonprofit Kft.

Prevent Kéményseprő Ipari és 
Szolgáltató Kft.

Ferenczi János
egyéni vállalkozó

1043 Budapest,
Nyár utca 33. 9. em. 36.

1455 Budapest,
Szugló u. 9-15.

6000 Kecskemát,
Ipar u. 2.

2724 Újlengyel,
Határ út 12.

9400 Sopron,
Gyóni G. u. 5. fsz. 2.

okeszkft@gmail.com www.kemenysepro.hu filantrop@filantrop.org preventkemeny@gmail.com ferenczi1015@gmail.com

2019. június 19. Forrás: http://gyor.katasztrofavedelem.hu
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Óvodai Hírek
  Az idei év 
zökkenőmentesen in-
dult. Az óvodai életet 
továbbra is a korona-
vírus járvány hatá-
rozza meg. A szülők 
csak maszkban és 

kézfertőtlenítés után léphetnek be 
az intézménybe. Az öltözőkben cso-
portonként egy időben három szülő 
tartózkodhat. Kérünk mindenkit, 
hogy ezeket az előírásokat továbbra 
is tartsák be.
 Február 10-én tartottuk az 
óvodások hagyományos farsangi bál-
ját, idén rendhagyó módon az óvodá-
ban, szülők nélkül. Bevételünk ugyan 
nem származott az eseményből, de 
a gyermekek nagyon jól érezték ma-
gukat. Köszönjük a sok süteményt és 
szörpöt.

 

Januárban kivágásra került három 
hársfa az első udvarrészen. Sajnos na-
gyon korhadtak voltak már veszély-
forrást jelentettek a gyerekek számá-
ra. De nem teljesen tűntek el. Kicsit 
átalakulva megőrizzük őket az utókor 
számára.

 A fák kivágását Németh Gá-
bor egyéni vállalkozó végezte csa-
patával. A gyerekek számára nagy 
élményt jelentett, hogy megfigyelhet-
ték, hogyan dolgoznak a favágók.

 A megmaradt csökökből Var-
ga Michel faragott gombákat és egy 
széket. A csiszolást követően még vár 
rájuk a festés, hogy szép és esztétikus 
díszei legyenek udvarunknak.
Mivel a homokozó így teljesen árnyék 
nélkül maradt, ezért a következő fel-
adatunk egy árnyékoló beszerzése lesz. 

terveink az elkövetkező időszakra:
Mivel a veszélyhelyzetet március 15 
után újabb 90 nappal meghosszabbí-
tották, így a hagyományos jótékony-
sági bálunkat nem tudjuk megren-
dezni. Ezzel újabb bevételtől esünk el.  
Március 15-ről óvodán belül megem-
lékezünk, illetve elsétálunk a kopja-
fához is. A hagyományos oviolimpia 
is elmarad. Gyereknapot szervezünk, 
de előre láthatólag zárt körben, szülők 
nélkül.  Ismét szervezünk elektromos 
hulladékgyűjtést, melynek időpont-
ja 2021.03.16-21. Ezeken a napokon 
reggel 6 órától délután 4 óráig várjuk 
az elektromos készülékeket, melyeket 
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az óvoda udvarán helyezhetnek el.  
Kérjük, hogy a kerítésen kívül ne rak-
janak le hulladékot.

Óvodai beíratás
Idén tavasszal azokat a kisgyermeke-
ket kell beíratni az óvodába, akik ez 
év augusztus 31-ig a harmadik élet-
évüket betöltik és rendelkeznek beje-
lentett levéli lakcímmel. 
A beíratáshoz szükséges okmányok a 
következők:

•	 születési anyakönyvi kivonat
•	 TAJ kártya
•	 lakcímkártya
•	 személyigazolvány (ha van)
Felhívom a szülők figyelmét arra, 
hogy az óvodaköteles gyermekeket 
kötelező beíratni az óvodába. A ma-
gas létszám miatt előjegyzésre je-
lenleg nincs lehetőség. Tehát azokat 
a kisgyermekeket, akik szeptember 
elseje után töltik be harmadik élet-
évüket sajnos nem áll módomban fel-

venni.  (Ha változás történik, jelezni 
fogom.) Megértésüket köszönöm.
A jelentkezés pontos idejéről és mód-
járól később adok tájékoztatást.
Kérdéseikkel keressenek bátran az 
alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 20/228 47 70
vezetékes: 96/229-006
e-mail: levelovi@gmail.com

Boros csilla
óvodavezető

Kedves olvasók! 
 Mint ahogy minden, sajnos mi 
is korlátozva lettünk, ami azt jelenti, 
hogy minden programunk törölve lett 
határozatlan ideig. 
 Nagyon nehéz számunkra 
is ez az időszak, mint csapat. Mert 

mindenki tudja, egy igazán jó csapat 
a közös élmények, kalandok, felada-
tok és találkozások által tud igazán 
jól működni, együtt dolgozni. Termé-
szetesen mi is próbálkozunk tartani 
a kapcsolatot ONLÁJN de az nem az 
igazi, ebben egyetérthetünk. Persze 
vannak tagok, akik kutyasétáltatás 
mellet akár megoldják a találkozókat. 
Mindenesetre nehéz helyzet ez min-
denkinek, de bízzunk benne, hogy 
hamar vége lesz. Természetesen így 
sem állhat meg az élet, vannak kö-
zöttünk olyanok is, akikre rá talált a 

szerelem, új házikedvenccel gazdago-
dott, új hobbiba kezdett vagy a soka-
dik könyvét olvassa ki. Próbáljuk mi-
nél hasznosabban tölteni ezt az időt, 
reméljük mindenkinek sikerül. 

Kitartást, együtt ezt is átvészeljük! 

farkas Kevin 
a Levéli Gyermek- és Ifjúsági

Önkormányzat polgármestere

Következzen néhány fotó, hogy mivel 
is töltjük ezt a nehéz időszakot.

Gyök hírek 2021. I. negyedév
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Bevallom neked március 15-e,
Hogy lelkem Petőfi hazaszeretetével 

van tele.

Szívből vágytam már
ünnepelni e napot,

Hogy megünnepeljem azt,
mit Petőfi alkotott.

Ő vert lelket beléd,
te szunnyadó magyarság, 
Hogy jusson eszedbe már

az áldott szabadság.

Lángoló fáklyaként Ő járt legelöl, 
Akárcsak a vihar, mi zúz és öldököl.

Termelt is bosszút, vígságot, örömöt,
Hiszen mindig csak a nagyokkal 

küszködött.

Nem tűrt lustaságot,
a szenttől rettegett,

Fennhéjazó népet, Ő mindig megvetett.

Csak érted küzdött mindig
te szegény magyarság,

Hogy ne uraljon téged örökké
a zsarnokság.

De küzdött Ő
minden elnyomóval szemben,

Azért mondják most is,
hogy ő volt igaz ember.

Tüzelt Ő mindenkit, ki el volt maradva,
Úgy nézett ki mindig,

mint Isten haragja.

Egyformán beszélt honvédhez,
polgárhoz,

De legszebben azért
csak jó Bem apánkhoz.

Ez volt néki eszmény, az volt az ideál,
Óh, miért is jött oly hamar

az átkozott Segesvár.

Levél, 1948. március

id. Domonkos Vince: Március 15-e
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ünnepi megemlékezés

Satelit fejlesztések Levélen
  
  
  
  
  
 Távközlési szolgáltatóként a 
kialakult vírushelyzetben a ránk ne-
hezedő egyik legna-gyobb feladat a 
hirtelen megnövekvő igények kiszol-
gálása volt, amit többnyire sike-resen 
tudunk kezelni, de ehhez szükség volt 
Ügyfelink megértő türelmére is. Év 
kö-zepére a meglévő hálózatot az év 
első felében hirtelen végrehajtott bő-
vítések során alkalmassá tettük az 500 
mbit/s csomagok kiszolgálására is.

ezzel egyidejűleg Levél településen 
egy több éves tervezési folyamat

megvalósítása is elindult:

egy új, színtiszta üvegszálas hálózat 
került megépítésre

a koax hálózat helyett.ű

Azért döntöttünk a házig tartó opti-
kai hálózat megépítése mellett, mert 
bár a meglé-vő koax hálózat verseny-
képes és megbízható technológia, 
amiben bőven van még lehetőség, a 
koax hálózat fejlesztésének követke-
ző lépcsője helyi vállalkozásként nem 
lenne gazdaságos.

az optikai hálózat birtokba vételéhez 
a következő feladat,

hogy előfizetőinket fel kell majd 
keresnünk

és a háztartásokat át kell kapcsolni
az új hálózatra.

ez nekünk háztartásonként
1-2 óra munkával,

Előfizetőnknek pedig némi
kényelmetlenséggel fog járni,
hiszen új kábelt kell behúzni

a régi helyére.
az átkapcsolás költségeit mi viseljük,

de Előfizetőink megértésére és
türelmére is nagy szükségünk lesz,
hogy az új kábelt és az új optikás 

modemet be tudjuk üzemelni.

Ügyfeleinket 2021. áprilisától fogjuk 
utcánkként felkeresni

az átkapcsolások miatt.

Ez a folyamat egy lassú folyamat lesz, 
hosszú hónapok fognak eltelni, mire 
minden háztartás átkerülhet az új há-
lózatra.

Bízunk benne, hogy az új hálózaton 
még sokáig magas színvonalunk
tudjuk kiszolgálni Ügyfeleinket!

“hej, tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám.
ide jöttem világra, remélem, nem hiába.”

Ünnepi  megemlékezés
online

a Levéli Kultúrház facebook oldalán.

2021. március 14-én, vasárnap 16.00 órakor
„1848 te csillag”

címmel, a 2016. évi,
2021. március 15-én, hétfőn 16.00 órakor

„...az égen egy új csillag...”
címmel, a 2018. évi ünnepi műsor és koszorúzás látható

a ,48-as forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából.

a műsorokban közreműködnek:
a Levéli Iskola 5. osztályos diákjai,

A Pacsirta kórus,
A Levéli Huszárkórus,

A Kislapátos Népzenekar,
Széll Veronika és Németh Csaba.

A felvételeket Kovács Péter Pici készítette.
Koszorúzás a vírushelyzet miatt nem lesz, 

Levél Községi Önkormányzat egész közösségünk nevében 
helyez el koszorút és az emlékezés virágait a Kopjafánál.  

A műsorokban közreműködnek: 
 

a Levéli Iskola 5. osztályos diákjai,  
a Pacsirta kórus,  

a Levéli Huszárkórus,  
a Kislaptáros Népzenekar,  

Széll Veronika és Németh Csaba. 
A felvételeket Kovács Péter Pici készítette. 

2021. március 14-én, vasárnap 16.00 órakor 
„1848 te csillag” 
címmel, a 2016. évi,  

 

2021. március 15-én, hétfőn 16.00 órakor  
„... Az égen egy új csillag ...” 

címmel, a 2018. évi ünnepi műsor és koszorúzás látható 
 

a ’48-as forradalom és szabadságharc  
173. évfordulója alkalmából. 

a Levéli Kultúrház Facebook oldalán.  

Koszorúzás a vírushelyzet 
miatt nem lesz, Levél Köz-
ségi Önkormányzat egész 

közösségünk nevében helyez 
el koszorút és az emlékezés 

virágait a Kopjafánál.
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Egyházi hírek 2021. I. negyedév
húsvéti szertartások:
Nagycsütörtök: április 1.
Nagypéntek: április 2.
Nagyszombat: április 3.
Húsvétvasárnap és -hétfő: április 4-5.

Katolikus templom:
Nagycsütörtök: „A harangok Rómába mennek...” oltár-
fosztás 8.00 óra
Nagypéntek: keresztút és csonka mise 18.30 óra;
Nagyszombat: szentmise és 18.30 óra; feltámadási kör-
menet nem lesz.
Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise 11.00 óra; 
Húsvéthétfő: ünnepi szentmise 11.00 óra;

Evangélikus Templom: 
Nagypéntek: istentisztelet 9.00 óra; 
Húsvétvasárnap: ünnepi istentisztelet 9.00 óra; 
Húsvéthétfő: ünnepi istentisztelet 9.00 óra;
Az istentiszteleteken úrvacsora osztás nem lesz!

Református Imaház: 
A zsinat döntésétől függenek az időpontok, melyek ol-
vashatóak lesznek a Jánossomorjai Református Egyház-
község Facebook oldalára.

Figyelem! A szertartások időpontjait a covid járvány elleni 
intézkedések megváltoztathatják, vagy azok akár el is marad-
hatnak. Kérjük, figyeljék a megszokott hirdetményeket is! 

Új Tanácsadó Testület

2021. január 10-én, vasárnap, a szent-
mise keretében iktatták be a Levéli 
Katolikus Egyházközség új Tanácsadó 
Testületét.

Feladata és célja az egyházközség és a 
lelkipásztor munkájának segítése, tá-
mogatása.
Mandátumuk 5 évre szól.

A Levéli Katolikus Egyházközség 2021-ben beiktatott Tanácsadó Testülete: 
Felső sor: Imre Gábor rendes tag, Závori Róbert rendes tag, Butsy Lajos plébá-
nos - elnök, Tompa Lajos alelnök, Radák Tamás titkár, Pollreisz  Csaba temp-
lomatya; alsó sor: Boros Csilla rendes tag, Vargáné Herlicska Zsuzsanna ren-
des tag, Nagy Istvánné számvizsgáló, Levéli Mátyásné számvizsgáló, Lakner 
Péterné pénztáros, Rális János rendes tag - karitász felelős.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a fogorvosi

alapellátást Hegyeshalom és 
Levél tekintetében

2021. március 1. napjától
ideiglenesen

dr. Kuta danuta
végzi Mosonmagyaróváron,

a Terv utca 31. 
szám alatti rendelőben, az 

alábbi időpontokban:
hétfő: 18:15-19:15
Kedd: 13:15-17:45

szerda: 13:15-17:45
csütörtök: 18:15-19:15

Péntek: 06:45-11:45

Előzetes időpont
egyeztetés szükséges! 

Telefonszám: 
217-003

+36 (20) 9452227
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 egy hűtővel ajándékozta meg 
levéli vállalkozók egy csoportja a mo-
sonmagyaróvári hospice-házat. 
 Édesanyámat két hétig ápol-
ták a mosonmagyaróvári hospice-
házban, ahol a dolgozók mindent 
megtesznek, hogy az ellátottak életé-

nek utolsó pillanatait széppé tegyék. 
Ekkor fogalmazódott meg bennem, 
hogy szükség lenne még egy hűtőre 
– avatott be Imre Gábor, aki levéli is-
merőseivel összefogva vásárolta meg 
a berendezést. Társult mellé Vargá-
né Herlicska Zsuzsanna, Blümmel 

Ottó, Czakó Csaba és Domonkos 
Sándor. Így a napokban át is adták a 
gépet, mellette egy karácsonyi aján-
dékcsomaggal. Az ajándékot Miksó 
Henrietta ápolási igazgató vette át, 
megköszönve az ellátottak és hozzá-
tartozóik nevében is az adományt. 
Mint elmondta, nincs olyan nap, hogy 
ne érkezne adomány a megye egyedü-
li hospice-házába: egy csomag pelen-
kától a tisztító- és tisztálkodószerekig 
mindent köszönettel elfogadnak. Egy 
pénzintézettől nemrég több mint 
hatszázezer forint értékben többek 
között ózongenerátort és germicid 
lámpát kaptak a fertőtlenítésre. Hoz-
zátette: jelenleg hét gondozottja van 
az intézménynek. Egyelőre nincs telt 
ház a tízágyas intézményben.

 A dolgozók közül is többen 
voltak már karanténban a koronaví-
rus-járvány miatt, a ház működését 
biztosítani tudják, a betegellátás za-
vartalan.

Mészely réka

Hűtőt adományoztak a hospice-háznak

Im Memoriam Weiszdorn László
“Megszólalt a lélekharang,
búcsúzásra hív bennünket.” 

 
Levél Községi Önkormányzat és a 

Levéli Német Nemzetiségi
Önkormányzat fájó szívvel búcsúzik 

a 72 éves korában
2021. február 7-én elhunyt 

 
Weiszdorn Lászlótól. 

 
“Csillag volt, mert szívből szeretett, 

S mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él

és örökké ott marad.” 
 
Valami vigasztalót, valami lélekeme-
lőt kellene most írnom, de csak csu-
pa vidám dolog jut eszembe: a segítő 

munkája a park takarításában, a Gu-
lyás Lajos kopjafájának rendben tar-
tása, a közös borozgatások, a közös 
kártyázások, a sok jó beszélgetés, a 
közös kirándulások, a sok közös bálo-
zás, a falu disznóvágása... 
 
Laci bácsi - ahogyan sokan szólítot-
ták - tanulmányai után 1970-től a He-
gyeshalmi Kavicsbányában dolgozott 
2009-ig nyugdíjazásáig. 
 
Pollreisz Róbert felkérésére tagja lett 
a Németajkúak Klubjának, majd a 
rendszerváltást követően megalakult 
a Levéli Német Önkormányzat mely-
nek azonnali képviselő tagja lett, ha-
lála napjáig. 
 
1990-1999-ig az Önkormányzat Kép-
viselő-testület, 1994-1998-ig alpol-
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2020-ban született gyermekek 2020-ban elhunytak

Bakó Lajos
Bölcskei László

Buti Ernőné
Csizmazia Genovéva

Dienes Bálintné
Fischer Péter
Glaser János

Imre Gáborné
Izsó Attila

Kiss Roland
Kutrucz Béla

Kutrucz Béláné
Magyar Mária
Máté Albert

Máté Albertné
Németh Lajosné

Platzer István
Smodics Attila György

Szabó Béláné
Szakács András
Takács László

Zaitsits Pál

Nyugodjanak békében,
emléküket kegyelettel megőrizzük!

Bektas Ábel Máté
Bogdán Rikárdó

Boros Hunor
Danis Emma
Fekete Zalán 

Galeková Sandra
Horváth Nolen

Horváth Olivér József
Juhász Kristóf Dominik

Kajtár Gergő
Kollár Hanna

Kovács Benett Attila

Kovács Hunor
Kovács Jázmin

Máté Áron László
Mészáros Lénárd

Németh Evelin Anna
Olaj András

Papp Dominik
Szalai Kincső Fruzsina

Szüts Dominik
Turoci Noemi Lara
Vanová Ellie Mia

Végh Jonáh Marinus

Szeretettel köszöntjük településünk legifjabb lakóit! 

gármester és 2010-2019-ig a Gazda-
sági Bizottság tagja volt. 
 
Alapító tagja és első elnöke (1990-
1992) volt a Levél Barátainak Egye-
sületének. Az elnökségről lemondott 
sok egyéb elfoglaltsága miatt, de osz-
lopos tagja maradt az Egyesületnek. 
Lelkes tagja volt még a Levéli Hor-
gászegyesületnek, a Levéli Borbará-
toknak és a Huszárkórusnak is. 
 
2000-ben megalakult a német nyelvű 
Heideboden Énekkar, melynek ala-
kulása óta aktív tagja volt. Nagyon 
sok dallal és kottával szolgált, melyek 
mind a Levélen élő Heidebauerek, a 
kitelepített svábok hagyományairól, az 
élet örömeiről és bánatairól szólnak. 
 
A Levéli Katolikus Egyházközség Tanács-
adó Testületének (korábban Képviselő 
Testület) elnöke volt 2009-től haláláig. 

 Meg szeretném említeni, hogy nyug-
díjba vonulása óta, 2009-től önzetlen 
munkájával mindent meg tett annak 
érdekében, hogy a Sváb Tájház Múze-
um olyan állapotban legyen látható, 
amilyenben jelenleg van. 
 
Hatékonyan részt vett a falu és a civil 
szervezetek által rendezett programo-
kon és az egyház feladatainak meg-
valósításában, ezért 2013-ban Levél 
Községért kitüntetést kapott. 
 
Megtalálta a hangot fiatallal és időssel 
egyaránt. Személyét mindenki ismer-
te és elmondhatjuk, hogy tisztelték és 
szerették. 
 
2020. augusztusában a Megyei Né-
met Nemzetiségiek Önkormányzata 
kitüntetésben, a Levéli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat pedig elisme-
résben részesítette. 

“A valóság az, hogy veled Laci bá-
csi már nem találkozhatunk, s nem 
válthatunk szót, nem hallhatjuk 
hangodat. 

De nem felejtünk, szívünkben tovább 
létezel. 
A különbség annyi, hogy most már 
külön-külön járjuk útunkat. 
Nyugodjál békében hited szerint új 
otthonodban, a levéli temetőkertben. 
Isten veled.” 
 

“Küzdöttél, de már nem lehetett, 
A csend ölel át és szeretet. 

Csak az hal meg kit elfelednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.” 

 
Weiszdorn Lászlót Levél Községi Ön-
kormányzat és a Levéli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat saját halottjá-
nak tekinti. 

Burda éva
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Levéli szlovákok hírei
Kedves Levéliek!

 Örömmel tölt el minket, hogy 
már harmadszor is megszólíthatunk a 
hír-Levél rovatán keresztül, köszönhe-
tően a falu vezetőségének.

 Nagyra értékeljük, hogy Levél 
keresi a rendezvények, hagyományok 
szervezésének módját úgy hogy, a jár-
ványügyi előírásoknak megfeleljen.
2021. február 6-án a faluban hagyo-
mányos töpörtyűsütő verseny zajlott, 
idén online formában.
Idén először képviseltettük magun-
kat a szlovák “Három Séf ” csapattal a 
versenyen.
 A csapatba tartozott Martin 
Čavoš, Andrej Matyáš és Szedlár Szi-
lárd, akik kipróbálták a töpörtyűsütés 
varázsát és bár életükben először csi-
nálták a “telefonos segítség” stílusban 
a töpörtyű valóban nagyon finom 
volt.
A zsűri hetedik helyezéssel méltatta 
sikerüket, amire mindannyian igazán 
nagyon büszkék vagyunk és gratulá-
lunk! Meggyőződésünk, hogy jövőre 
is részt veszünk, és nagyon boldogok 
leszünk, ha csatlakoztok hozzánk.
Egy év telt el azóta, hogy a járvány 
életünkbe avatkozott. Szilárd meg-
győződésünk, hogy ez a helyzet sok 
szempontból egyesített bennünket, 

hogy fokozatosan erős és stabil közös-
séget építsünk ki, minek célja minden 
szomszéd tájékoztatása és segítése.
A szlovák közösség 2020 elején kezdett 
alakulni, még a világjárvány beköszön-
te előtt, amikor egyikünk sem tudta, 
mennyit fog változni a 2020-as év.
 2020 márciusában szerettük 
volna megünnepelni annak létre-
hozását egy hivatalos találkozón a 
lakosokkal és az önkormányzat ve-
zetőségével, és így hivatalossá tenni 
közösségünket.
Sajnos a hivatalos létrehozást hatá-
rozatlan időre elhalasztottuk, mert 
a járvány miatti intézkedések és ez a 
helyzet a mai napig tart.
 2020 folyamán és 2021 elején 
folyamatosan figyelemmel kellett kí-
sérni az új szabályozásokat, és figye-
lemmel kellett kísérni a határátkelők 
helyzetét. Ezennel nagy köszönet a 
szomszédainknak és a szlovák kö-
zösség tagjainak, Paľo Hudecnek és 
Monika Kollárovának, akik fáradha-
tatlanul információkat gyűjtöttek és 
közzétették a weboldalunkon.
 Ugyanúgy szomszédunknak, 
Szabó Andrejkának, akinek köszön-
hetően nagyon fontos információkat 
kaptunk az óvodai előírásokról és a 
nyugdíjas egyesület fánksütéséről, 
mely hihetetlenül finom volt!
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Darinka Mikolášovának, 
aki a Radio Regina rádióban készített 
riportjában bemutatta a Magyar ha-
tár mentén élő szlovák állampolgárok 
együttélését.
Nagyon sok munkát fektettünk bele 
ebben az évben, és megmutattuk, 
hogy közösen létrehozhatunk egy 
erős közösséget, amely segíthet egy-
másnak.
Meggyőződésünk, hogy a közösség 
fenntartja ezt az állapotot 2021-ben 
is. Reméljük, hogy ebben az évben 
képesek leszünk együtt újra megszer-
vezni a gulyásfőzést a tóparton és a 
sárkányeregetést ősszel, és ha a hely-
zet megengedi, további közös ren-

dezvényeket szeretnénk szervezni és 
csatlakozni a Levél község által szer-
vezett rendezvényekhez is.
A kerti munkák kezdetével arra kérjük 
Önöket, hogy az egész közösség nevé-
ben tartsa be az FB oldalunkon talál-
ható közösségi együttélés szabályait.

 Tiszteljük egymást és próbál-
junk hozzájárulni ennek a gyönyörű 
falunak a békés légköréhez!

szlovák Közösség Levél

ingyenes Jogi 
tanácsadás

Tisztelt Levéli Lakosok!
Levél Községi Önkormányzat 

2015. januárjától biztosít
ingyenes jogi tanácsadást a 

lakosság részére.
A tanácsadás ellátására

vonatkozóan önkormányzatunk 

dr. Palatinus János ügyvéddel
kötött megbízási szerződést.

tájékoztatom
a tisztelt Lakosságot,

hogy 2021. március, április, 
május hónapjaiban

a koronavírus járvány elleni 
védekezés miatt

a személyes ügyfélfogadás 
szünetel.

Jogi tanácsadással
kapcsolatban

az alábbi telefonszámon
fordulhatnak

dr. Palatinus János
ügyvéd úrhoz:

+36 30 997 7363

Tisztelettel:
Kiss Béla, polgármester
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Levéli szlovákok hírei
Milí Levelčania,

teší nás, že sa vám už po tretí krát 
môžeme prihovoriť prostredníctvom  
Levelských noviniek, za čo patrí veľká 
vďaka nášmu vedeniu obce. 

Veľmi oceňujeme, žetak malá dedinka 
Levél, hľadá spôsoby, ako pokračovať 
v tradícii a zorganizovať podujatia tak, 
aby boli v súlade s epidemiologickými 
nariadeniami.

Dňa 6. februára 2021 sa v  dedine 
konala tradičná súťaž vo vytápaní 
oškvarkov, toho roku v online forme.
 
V súťaži sme mali prvý krát zastúpenie 
aj so slovenským tímom „Három Séf “.

Súčasťou tímu boli Martin Čavoš, 
Andrej Matyáš a   Szilárd Szedlár, 
ktorí si vyskúšali vytápanie oškvarkov 
a  hoci robili oškvarky prvý krát 
v živote štýlom „kamarát po telefóne“, 
boli naozaj famózne. 

Porota ich úspech ocenila siedmim 
miestom, na ktoré sme naozaj 
všetci veľmi hrdí a  gratulujeme! 

Pevne veríme, že budúci rok sa opäť 
zapojíme a budeme veľmi radi, ak sa 
pridáte.

Už je to rok, odkedy nám pandémia 
zasiahla do našich životov. Pevne 
veríme, že aj táto situácia nás dokázala 
v  mnohom stmeliť, aby sme mohli 
postupne vybudovať silnú a  stabilnú 
komunitu. 

Jej účelom je informovať a  pomáhať 
všetkým susedom.Slovenská 
komunita sa začala formovať už 
začiatkom roku 2020, ešte pre 
príchodom pandémie, kedy nikto 
z  nás netušil, ako veľmi sa rok 2020 
zmení. 

V marci 2020 sme chceli na oficiálnom 
stretnutí s  občanmi a  vedením obce 
osláviť jej vznik a takto našu komunitu 
zoficiálniť. 

Žiaľ, oficiálne založenie sa odložilo 
na neurčito, pretože zasiahla epidé-
mia, jej opatrenia a táto situácia trvá 
dodnes. 

Počas roku 2020 a začiatkom roka 2021 

bolo potrebné neustále sledovanie 
nových nariadenía sledovanie stavu na 
hraniciach. Týmto patrí veľká vďaka 
susedom a ďalším členom slovenskej 
komunity Paľovi Hudecovi a Monike 
Kollárovej, ktorí neúnavne zbierali 
/ zbierajú informácie a zverejňujú ich 
na našej stránke. 

Rovnako veľká vďaka patrí našej 
susedke Andrejke Szabóvej, vďaka 
ktorej sa ku nám dostali veľmi 
dôležité informácie ohľadom 
nariadení v  škôlke a  tiež dôležité 
informácie ohľadom šišiek šikovných 
žien zo spolku dôchodcov, chutili 
neskutočne!

Taktiež by sme radi poďakovali 
Darinke Mikolášovej, ktorá v  svojej 
reportáži na rádiu Regina ukázala 
spolunažívanie slovenských občanov 
v pohraničí. 

Za tento rok sme spravili veľký 
kus práce a  ukázali sme, že spolu 
dokážeme vytvoriť silnú komunitu, 
ktorá si vie navzájom pomôcť. 
Pevne veríme, že tento stav si 
komunita zachová aj v roku 2021.
Dúfame, že aj v  tomto roku sa nám 
podarí zorganizovať spolu guláš 
na jazere a  šarkaniádu a  pokiaľ 
nám to situácia dovolí, radi by sme 
zorganizovaliaj viacej spoločných 
akcií a  pridali sa k  akciám 
organizovaných dedinou Levél.

Keďže začína obdobie prác na 
záhrade, radi by sme vás v  mene 
celej komunity chceli požiadať 
o dodržiavanie pravidiel a dedinských 
nariadení, ktoré nájdete na našej FB 
stránke.

Rešpektujme sa navzájom a  snažme 
sa prispieť k pokojnej atmosfére tejto 
krásnej dedinky!

slovenská komunita Levél.
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szeptember 17-én meghívást kap-
tunk az autópálya pihenőben épült új 
McDonald’s étterem szűkkörű  meg-
nyitására. Az étteremlánc ez alka-
lommal 250.000 Ft-tal támogatta az 
egyesületünk munkáját. Ez úton is 
köszönjük ezt a nemes támogatást!

október elején a Sváb ház előtti sze-
keret az őszi időszaknak megfelelően 
díszítettük fel.

október 22-én az 1956-os forradalom 
emlékére szervezett megemlékezésen 
a Református Imaháznál az egyesü-
letünk koszorúját Nagy Erzsébet és 
Erdősi Gyula helyezte el Gulyás Lajos 
emléktáblájánál. 

novembertől a Korona vírus járvány 
miatt ismét elrendelt szükséghely-
zetben egyesületünk tevékenysége is 
kényszerszünetelt.

december elején az ádventi és a ka-
rácsonyi hangulathoz kapcsolódva 
ismét feldíszítettük a Sváb ház előtti 
szekeret. Köszönjük a lelkes munkát 
Erdősiné Ildinek, Weiszdornné Erzsi-
nek és a Máté gyerekeknek. 

december közepén a Levéli Karitász 
tagjai Kocs községbe szállították a 
túrkálóból az összeállított használt 
ruhákat. Sajnos a fennálló vírushely-
zet miatt még mindig nem tudjuk a 
használt ruhákat gyűjteni. A meglévő 
készletből néhány holmit az asszo-

nyok a Sváb ház kapualjába felakaszt-
va és dobozokba téve az érdeklődők 
rendelkezésére bocsájtja. Igy próbá-
lunk segíteni és a szigorú vírushely-
zethez igazodni.

az idei falinaptárunk csak januárban 
készült el. Nagyon gyorsan minden 
háztartásba sikerült eljuttatni. Re-
méljük, hogy ebben a nehéz időszak-
ban egy kis vidámságot sikerült be-
csempészni az otthonokba. A gyors 
kihordást köszönjük az Erdősi há-
zaspárnak, Vargáné Herlicska Zsu-
zsának és férjének, Molnár Gáborné 
és férjének, Weiszdornné Erzsinek, 
Tompáné Jutkának, Nagy Erzsébet-
nek, Békésiné Nagy Máriának és Má-
téné Ibolyának. 

2021 januárban elkészítettük és le-
adtuk a pénzügyi elszámolásokat az 
Önkormányzattól és a képviselői fel-
ajánlásokból 2020-ban kapott támo-
gatásokról.

Koronavírus járvány miatt elrendelt 
szükséghelyzetben a hagyományos 
januári farsangi maskarás batyus bá-
lunkat és a hagyományőrző disznó-
vágásunkat sem tudtuk megtartani. 
Kárpótlásul és emlékeztetőül a tavalyi 
képeket  tettük közzé a közösségi ol-
dalunkon, ott lehetett legalább emlé-
kezni az elmúlt évi szép eseményekre.

Március 2-án online vezetőségi ülést 
tartottunk, ahol átbeszéltük az ak-
tuális tennivalókat. Döntöttünk ar-
ról, hogy készítettünk egy köztéri 
műanyag kupakgyűjtőt és tervezzük 
egy fotópályázat és egy új típusú 
virágosítási verseny meghirdetését, 
ezekről még bővebben lesz szó.

Döntöttünk arról is, hogy két személy 
részére pénzügyi támogatást ad egye-
sületünk. Átbeszéltük a 2021-es évre 
készült programjavaslatot is, amely 
azonban nagyon sok bizonytalansá-
got tartalmaz. 

Többek között szeretnénk március 
19-én délután 14 órakor a Keresztutat 
és az evangélikus templom környékét 
kitakarítani. Mivel ez a szabadban 
van, talán megoldható. Aki szeretne 
egy kicsit mozogni a szabadban szer-
számokkal felszerelve, szívesen látjuk 
és előre is köszönjük a segítséget. 

A tóparti piknik, a kirándulások és 
túrák, civil nap stb. időpontjai még 
bizonytalanok.

Máté tamásné 

LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE HÍREI

KérJÜK

támogassa személyi jövedelemadója

1 %-ával
Levél Barátainak egyesületét

Adószámunk:

18528817-1-08
Támogatását köszönjük!
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tisztelt Levéli Lakótársaink! 
 sajnos az előző újságcikkről 
lemaradtunk, de ígérjük ezúttal né-
hány gondolattal most bepótoljuk. 

szeptember 11-én tartottuk az össze-
vont vizesgyakorlatot melyen rajtunk 
kívül a Hegyeshalom ÖTE és Rajka 
ÖTE vettek részt. A gyakorlat hely-
színe a levéli Sportpálya öltözője volt, 
melyben papírforma szerint a sportru-
házat kapott lángra. Egyesületünk az 
öltöző bejáratánál szemből megkezdte 
az oltást, a Hegyeshalmi ÖTE a tűz-
csapról való táplálást biztosította, míg 
a Rajkai ÖTE az épület hátsó felén lét-
ráról megkezdte az épület tetőszerke-
zetének esetleges kigyulladása esetén 
annak a védelmét biztosította.   Az el-
lenőrző személy Szabó András tűzoltó 
alezredes, a Mosonmagyaróvári Hiva-
tásos Tűzoltóság parancsnoka volt. A 
gyakorlat során mindent rendben ta-
lált és jónak minősítette. Ezt követően 
vendégül láttuk a csapatokat. 

Riasztásainkról röviden: 
09.10. Mosonmagyaróvár, Lucsony 
utca 15-17. Tűzjelző bejelzett, ide 
nem vonultunk.
09.12. Levél, M1 autópálya 165-ös 
km-nél közlekedési baleset, nem 
vonultunk.
09.26. Levél, M1 autópálya 165-ös 
km-nél közlekedési baleset, nem 
vonultunk.
10.02. Méhe irtás a kultúrház udvarán.
10.22. Levél, 1-es főút 170-es km-
nél kamion baleset, az üzemanyag az 
útra folyt, a fokozott tűzveszély miatt 
a szertárban készenlétet tartottunk, 
hogy szükséges-e vonulnunk.
10.23. Koszorúzás, díszőrség.
11.06. Levél, Tó utca 14. Kazánház-
tűzhöz kaptunk riasztást, a helyszín-

re egyesületünk érkezett elsőként 5 
fővel. Az oltást megkezdtük, a hiva-
tásos állomány kiérkezése után a tűz 
oltását átadtuk. Az utómunkálatok-
ban segítséget nyújtottunk.
12.03. M1-es autópálya 166-os km-nél 
közlekedési baleset, nem vonultunk.

Egyesületünk jótékonysági célból fel-
ajánlott 1-1 köbméter fát, Izsó István-
né és Szükösdi Barna részére. Idén a 
korlátozásokra való tekintettel az az 
ötletünk támadt, hogy szeretnénk 
meglepni községünk lakóit. Ezt meg 
is valósítottuk, ezúton szeretnénk 
megköszönni mindazon emberek se-
gítségét, akik hozzájárultak ehhez a 
kis meglepetéshez. 

december 21-én a kis Benjámin álmát 
váltottuk valóra. A Fogadd Örökbe 
Egy Gyermek Karácsonyi Álmát jó-
tékonysági szervezet által jutottunk el 
Ujvári Benjáminhoz, akinek álma egy 
játék tűzoltóautó volt, ami szirénázik. 
Nos mi úgy gondoltuk teljesítjük ezt, 
Benji és családja beülhetett a tűzol-
tóautóba, Máté Péter gépkocsi veze-
tő elvitte őket egy sétakocsikázásra, 
majd ezt követően egy tűzoltó sisakot 
ajándékoztunk a kisfiúnak és egy kis 
süteménnyel kedveskedtünk.
Végezetül pedig örömmel tájékoz-
tatom a község valamennyi lakóját, 
hogy egyesületünk a Magyar Falu 
Program pályázaton 5 millió forintot 

nyert használt gépjárműfecskendő 
beszerzésére.
Az autót, melynek típusa STEYR, 
2021.02.06-án Kelinhain településről 
hoztuk el. Köszönet Horváth Erika 
tanárnőnek, aki eljött velünk és végig 
fordított nekünk.
Köszönjük az Önkormányzatnak is, 
hogy kiegészítette a pályázaton nyert 
összeget. Nélkülük nem tudtuk volna 
megvásárolni az autót.
Ez a gépjármű már alkalmas külön-
böző oltóanyaggal történő oltásra, 
így vízzel, mely gyorsbeavatkozóval 
és négy alapvezetékre szerelt sugárral 
is működhet, továbbá habbal oltásra, 
és a felszerelések elhelyezése lehetővé 
tesz több porral oltó tűzoltó készülék 
szállítását is. További beavatkozást 
segítő és biztosító felszereléseknek is 
van helye, így a közúti baleseteknél 
való beavatkozáshoz feszítő-vágó be-
rendezés, aggregátor, vagy szellőztető 
gépezet. Ezek az utóbbiak beszerzése 
és kezelésük oktatása még az előttünk 
álló feladatok sorát képezik.
Reméljük ez a gépjárműfecskendő 
sok évre biztosítja községünk megfe-
lelő tűzvédelmét.
A jármű honosítása, majd készenlétbe 
állítása jelenleg még zajlik, de remél-
jük hamarosan rendelkezésünkre áll.

Tisztelettel:
finna Lilla

Elnök

Tűzoltó EGYESÜLET HÍREI
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 ezúton szeretnénk Önökkel 
a Levéli horgász egyesület 2021-es 
programtervét és aktuális híreit meg-
osztani. a járványhelyzetnek köszön-
hetően rendkívüli intézkedéseket kel-
lett bevezetnünk az év eleji teendőink 
tekintetében.

 A jegykiadást február elejétől 
várhatóan március 1-ig miden szer-
dán majd április és május hónapban 
minden második szerdán 5 órától 
végezzük, szigorúan a járványügyi 
előírások betartása mellett. A jegy-
váltáshoz előzetes időpontfoglalás 
szükséges.
A korlátozások miatt év eleji közgyű-
lésünk 60 napos elhalasztásra került. 

A 60 nap leteltét követően közgyűlé-
sünk valószínűleg online formában 
kerül lebonyolításra, melyről min-
den tagot időben értesítünk.

 Néhány fontosabb információt 
szeretnénk Önökkel megosztani a hor-
gászrend változásával kapcsolatosan.  

 Az idei évtől megszüntetjük 
éves általános vendég jegyünket. 
Vendég horgászaink számára ked-
vező árú éves sport célú jegyet ve-
zettünk be, mely hal elvitelére nem 
jogosít fel. Emellett továbbra is kap-
ható sport célú napijegyünk is Levé-
len a lottózóban.

 Fontos horgászrendi válto-
zás, hogy idéntől a ponty és az amur 
maximálisan elvihető méretét 4 kg-
ra limitáltuk. 

Az elmúlt hetekben egyesületünk az 
év eleji nádvágást, és tavaszi karban-
tartást elvégezte.
 
 Szeretettel várunk minden 
horgászni, kikapcsolódni vágyó la-
kost a Levéli tó partján.

Kovács gábor
médiafelelős

 időarányosan jól halad az 
olimpiai felkészüléssel sastin Marian-
na világbajnok birkózó, aki az elmúlt 
hetekben a kijevi és a római nemzetkö-
zi versenyen is dobogóra állhatott a 62 
kilogrammos kategóriában.

 „Szerintem nagyjából ott tar-
tunk, ahol ebben az időszakban kell. 
A birkózás jól ment, persze voltak hi-

bák is, de azt gondolom, hogy egy év 
nem versenyzés után nem rossz ez” 
– nyilatkozta az MTI-nek Magyaror-
szág eddigi egyetlen női vb-győztes 
birkózója.

 A Vasas sportolója a 2019-es 
kazahsztáni világbajnokságon elért 
ötödik helyével szerezte meg a kvó-
tát az idei nyárra halasztott játékok-

ra, melyre hosszú idő után az utóbbi 
hetekben tudott először nemzetközi 
versenyeken készülni. Az ukrán fő-
városban harmadik lett, míg Olasz-
országban második. A fináléban a ka-
nadaiak 2017-es vb-ezüstérmesétől, 
Michelle Fazzaritól kapott ki 2:1-re.

 Sastin Marianna azt is el-
mondta, hogy az edzésekkel jól haladt 
az elmúlt időszakban, komolyabb sé-
rülések nem hátráltatták, így a tervek 
szerint folytatja tovább a munkát.

 „A héten Balatonbogláron le-
szünk táborban, a jövő heti budapesti 
olimpiai kvalifikációs viadalig. Az én 
következő versenyem az Európa-baj-
nokság lesz április 19. és 25. között 
Varsóban” – beszélt a közeljövőről a 
klasszis birkózó, aki az olimpia előtt 
még várhatóan Madridban és Varsó-
ban is versenyez majd.
Levél Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy Ma-
rianna olimpiai felkészülését 500.000 
forinttal támogatja.

Kiss Béla Sastin Marianna úgy érzi, jó ütemben halad a felkészülése (Fotó: Török Attila, archív)

Sastin Marianna úgy érzi, jól halad az olimpiai felkészülése

Horgász hírek
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2021-évi rendezvény és verseny naptár

2021.01. 23-24.    08.00 Nádvágás Tó és környéke Nyílt 
2021.02. 26.         17.00 H.E. közgyűlés Kulturház Tagoknak
2021.04. 10-17.    08.00 Környezetvédelmi  nap Tó és környéke Nyílt
2021.05. 22.         08.00 LKSE Családi nap            Félsziget               Meghívásos
2021.05. 08.         07.00 Páros horgászverseny Horgászpark Nyílt
2021.05. 15.         08.00 Környezetvédelmi  nap Tó és környéke Nyílt 
2021.05. 23.         05.30 Tímár kupa Horgászpark Nyílt
2021.06. 05.         07.00 Háziverseny egyéni   Horgászpark Tagoknak
2021.06. 12.         06.00 Íjász verseny            Horgászpark Íjászok 
2021.06. 19.         08.00 Környezetvédelmi  nap Tó és környéke Nyílt
2021.06. 26.         08.00 Foci Tábor záró  Félsziget Meghívásos
2021.07. 03-04.    08.00 Magyar-Szlovák halfogó  Levél Meghívásos
2021.07.18.           06.00 Levéli Versenycsapat Horgászpark Meghívásos
2021.07. 24-25.    17.00 24-órás horgászverseny  Horgászpark Nevezéses
2021.07. 30.          08.00 Környezetvédelmi  nap  Tó és környéke Nyílt
2021.08. 02.          08.00 LBE Piknik  Félsziget Meghívásos
2021.08. 21.          08.00 Magyar-Osztrák halfogó  Ausztria  Meghívásos
2021.08. 14.          08.00   Gyermek horgászverseny        Horgászpark Nyílt
2021.08. 14.          11.30 Csónakázás            Horgászpark Nyílt
2021.09. 04-05.     08.00 Környezetvédelmi  nap  Tó és környéke Nyílt
2021.09. 04.          06.00 Jótékonysági  családi nap        Horgászpark Nevezéses
2021.09. 19.          05.00 Tímár Mix úszós verseny         Horgászpark Nevezéses
2021.09. 18.          05.30 Íjász verseny  Horgászpark Íjászok
2021.10. 16.          14.00 Civil Nap   Kultúrház Nyílt
2021.11. 20.          19.00 Horgászbál   Kultúrház Nyílt
2021.12. 23.          09.00 Halászlé főzés             Tó part Meghívásos
2021.12. 31.          08.00 Ó-év búcsúztató horgászat   Horgászpark Nyílt
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2021.12. 31. 08.00 Ó-év búcsúztató horgászat horgászpark nyílt
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tisztelt Levéliek!
Labdarúgócsapataink közül először a 
felnőtt, valamint az u19-es alakulatok 
ébredtek fel téli álmukból.

 A közös edzések január kö-
zepén kezdődtek, keddenként a levéli 
sportpályán tartott futóedzést Németh 
Jenő vezetőedző, csütörtökönként pe-
dig a MITE fedett műfüves „arénájá-
ban” labdás technikai gyakorlatokat 
végeztek játékosaink. Az edzések mel-
lett árgus szemekkel figyeltük a Koro-
navírus-járványról szóló híreket, mert 

az őszi szezon végét sikerült „leharap-
nia” a vírusnak és nem szerettük vol-
na, ha újabb halasztásokkal kezdjük a 
tavaszi mérkőzéseket.  
 Az időjárás enyhülésével 
hazaköltöztünk és a levéli füves pá-
lyán folytatódtak az edzések, tehet-
tük mindezt már megvilágosodva, 
ugyanis a NOLTECH HUNGÁRIA 
KFT. jóvoltából öt lámpatesttel gyara-
podott a már meglévő pályavilágítás.
Február közepén az utánpótlás csapa-
tok is megkezdték a munkát. A Bozsik 
programban szereplő U7,U9,U13-as 

alakulatok mellett a megyei bajnok-
ságban vitézkedő U14-es csapat is 
edzésbe állt.
 Február 27-én a felnőtt csapat 
lejátszotta az első idei tétmérkőzését a 
Püski ellen, a helyszín az MTE műfü-
ves pálya volt - ez a bajnoki mérkőzés 
az egyik az ősszel elhalasztott két ösz-
szecsapás közül – nagy reményekkel 
és győzelmi esélyekkel érkeztünk a 
meccsre, ami nem kezdődött rosszul 
hiszen már 3-0 -ra is vezetett a csapat 
a vége azonban 3 -3 –as döntetlen lett. 
Bízunk a sikeresebb folytatásban.
Március 1-én kaptuk meg a Megyei 
Szövetség tájékoztatóját, miszerint a 
romló járványügyi mutatók miatt ha-
tározatlan ideig felfüggesztik a Bozsik 
program rendezvényeit.
 A felnőtt, U19-es, valamint az 
U14-es csapatainkat nem érinti a szi-
gorítás így ők –igaz zárt kapus mér-
kőzéseken - de elkezdhetik a tavaszi 
mérkőzéseket.

 Az első tavaszi bajnoki 
mérkőzés március 14-én lesz meg-
rendezve hazai pályán, Levél KSE-
Mosonszentmiklós SE 13:00 órától az 
U19-es csapat játszik, a felnőtt csapat 
15:00 órakor lép pályára a zárt kapus 
mérkőzésen.

Minden levéli lakosnak jó egészséget 
kívánok a Levél Kse nevében!

hajrá Levél!

zabolay gábor 
szakosztályvezető

impresszum
Levél Községi Önkormányzat Időszaki lapja
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Felelős kiadó: Kiss Béla, polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Tördelés: Sonkolyos-Nagy Mária

Megjelenik negyedévente 800 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen.
Nyomda: Monocopy Nyomda, Mosonmagyaróvár

Levél KSE, Labdarúgó Szakosztály


