JEGYZŐKÖNYV
Lórév Község Képviselő-testületének
2011. április 28-án megtartott üléséről
Az ülés helye: Községháza
Lórév, Dundity A. u. 43.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az
5 fős testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes.
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének zárszámadás
előtti módosításáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Beszámoló Lórév Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3 / Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
4./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására, egységes szerkezetbe foglalására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
5./ Előterjesztés a Köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
új rendelet megalkotására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
6./ Előterjesztés a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társuláshoz történő csatlakozásról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
7./ Előterjesztés Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
8./ Egyebek
a./ Tájékoztató a falunapi előkészületekről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
b./ Előterjesztés a Belügyminiszterhez történő felterjesztésre
Ráckeve város járási székhely funkciójának támogatása iránt
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
c./ Előterjesztés indítvány küldéséhez Ráckeve Város Képviselő-testületéhez a járási
szintű igazgatási szerepkőr elérése érdekében
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
9./ Szociális ügy ( zárt ülés )
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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1./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
zárszámadás előtti módosításáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a tényleges adatokhoz igazodóan a
zárszámadás előtt módosítani kell a költségvetést. A módosítások zöme saját elhatározásból,
korábbi döntések végrehajtása érdekében, valamint állami támogatások módosítása miatt vált
szükségessé.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2011.( IV.29. ) számú rendelete
Lórév Község Önkormányzata
1/2010.( II.15.) számú rendeletével elfogadott
többször módosított
2010. évi költségvetésének módosításáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
2./ Beszámoló Lórév Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir szóbeli kiegészítőjében elmondotta, hogy a költségvetés nagyon szoros
gazdálkodást követelt. Ha a nemzetiségi kiegészítő normatívát nem kaptuk volna meg csődbe
ment volna az önkormányzat. Várható, hogy idén is kapunk ilyen jogcímen támogatást és
akkor áll helyre az önkormányzat költségvetési egyensúlya. Külön kiemelte a Leader
pályázattal kapcsolatos feladatokat, amelyek úgymint munkában, mint pénzügyi téren komoly
összefogást, feladatot jelent. Folyamatban van a vízminőség javító pályázat előkészítése is,
ennek összegét még nem tudjuk tervezni, de készülnünk kell rá. Ez utóbbi akkora feladat,
hogy még a hitel felvételen is el kel gondolkodni, még akkor is ha a saját erő csak 10 %
kötelezettséget ró ránk. A teljes költség 80 – 100 millió forint körül lesz.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú szavazással hozta meg az alábbi határozatát:
20/2010.( IV.28.) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselőtestülete a közös fenntartásban működő
Árpád Fejedelem Általános Iskola lórévi Tagintézményénél, a
Szivárvány Óvoda lórévi tagintézményénél a 2010. december
31-i, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt elvonja.
Felhívja Ráckeve Város Intézményi Gazdasági Irodáját, hogy
ezen összeget utalja vissza Lórév Község Önkormányzat
költségvetési számlájára
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: május 15.
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A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2011.( IV.28. ) számú rendelete
Lórév Község Önkormányzata
1/2010.(II.15.) számú rendeletével elfogadott
többször módosított
2010. évi költségvetésének végrehajításáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
3 / Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir elmondotta, hogy a Hivatal gazdálkodás visszafogott volt, a bevételek is
ezt követelték, de a szükséges feladatokat a Hivatal elvégezte. Emlékeztetett rá, hogy a 2010.
évi Hivatali költségvetés módosítására már sor került.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2011.( IV.28. ) számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala
2/2010.( II.15.) számú rendeletével elfogadott
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
4./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására, egységes szerkezetbe foglalására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt évi választások után szükséges
módosítani a rendeletet. Részben a testületi létszám változása miatt, részben az Ötv. Elmúlt
évi módosítása miatt. Lényegi változás ezen kívül nincs, bizottságokat most sem javasolunk
létrehozni.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2011.( IV.28. ) számú rendelete
Lórév Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
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5./ Előterjesztés a Köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére, új rendelet megalkotására
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy a régebbi ( 12/2003.(XI.25.) számú
Köztisztaságról szóló rendelet nagyon régi, azóta több szabály módosult. Az elmúlt évben a
dömsödi jegyző gesztorálásával, a Közigazgatási Hivatal közreműködésével elkészült egy új
rendelet. Ezt adaptáltuk a településre.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2011.( IV.28. ) számú rendelete
A Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
6./ Előterjesztés a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társuláshoz történő
csatlakozásról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy eddig Szigetszentmiklóson működött a 20
településre dolgozó Szakszolgálat. Akkora forgalmat bonyolít le, hogy azt már nem bírták a
szakemberek, de a szolgáltatást igénybe vevők is sokat utaztak és ezt rendszeresen
sérelmezték, az idő veszteség és a nagy költség miatt jogos volt a reklamáció. A Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa a déli települések lakosai részére külön szakszolgálat létrehozását
határozták el, javasolják a testületeknek. A költségeket várhatóan fedezi az állami támogatása,
de erre majd a költségvetés készítésekor kell visszatérni A megállapodás célja, hogy a Csepelsziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 21. és 34. §-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen, kistérségi szinten, magasabb
színvonalon lássák el, közelebb hozzák az ellátottakhoz.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú szavazással hozta meg az alábbi határozatát:
21/2010.( IV.28.) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselő-testülete a csatlakozik A Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei által létrehozott - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 21. és 34. §-ában
meghatározott - pedagógiai szakszolgálati társuláshoz..
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: május 15.
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7./ Előterjesztés Kistérségi Kulturális Stratégia elfogadására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy művelődési szakemberek elkészítették a
kistérségi kulturális stratégiát. Ez felöleli a kistérség kulturális értékeit, a jelenlegi helyzetet és
a követendő irányt. Községünk kulturális feladatai jól illeszkednek ehhez a stratégiához.
A Képviselő-testület vita nélkül, egyhangú szavazással hozta meg az alábbi határozatát:
22/2010.( IV.28.) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselő-testülete a Ráckevei Kistérségben
működő Közkincs Kerekasztal tagjainak közreműködésével
megalkotott — 2011-2014. időszakra vonatkozó — Kistérségi
Kulturális Stratégiát elfogadja.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: azonnal
8./ Egyebek
a./ Tájékoztató a falunapi előkészületekről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy június utolsó szombatján szerveztük
korábban a falunapot. Az utóbbi két évben a szomszédos települések programjai miatt áttettük
más időpontra, de mindig akadt valaki a ki rászervezett. Így idéntől nem igazodunk senkihez,
tesszük a napot a megszokott időpontra. Már tárgyalt Szerbiában művészekkel, valószínű a
két évvel ezelőtti művésznőt tudna jönni újra. Továbbra is Európa hírű művész és az itteni
programja is nagy siker volt. Javaslat érkezett arra, hogy néhány fiatallal tárgyaljunk a
délutáni programokról, mivel ezen időpontban ellaposodott a falunap. Szinte csak a
főzőverseny maradt. A helyszín maradna a Duna melletti terület, kivéve ha ismét jön az árvíz.
Ez esetben ismét a falu elején levő területen tartanánk a rendezvényt.
Vidák Zsigmond a Komp kikötő melletti területen minden kiépített, WC, elektromos
csatlakozás, megvilágítás, stb.
Vásárhelyi Lajos a színházi hét is ekkor szokott lenni, van e ebben döntés.
Alexov Lyubomir a színházi hét a falunapot követő hét közepétől kerülne megrendezésre.
Bogdán Zsigmond jó lenne a reklámban, plakátokon hirdetni e két rendezvényt, biztos több
lenne a látogató.
További beszélgetés után a testület egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát.
23/2011.( IV.28.) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselő-testülete a 2011. évi Falunapot
2011. június 25-én, szombaton délután rendezi meg.
Megbízza a tisztségviselőket a program összeállításával,
szponzori, vagy pályázati támogatások megszerzésével, az
ajánlatot tevő fiatalokkal tárgyaljanak a délutáni program
frissítése érdekében. Vonják be a munkába a két kisebbségi
önkormányzat tagjait.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Vidák Zsigmond alpolgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: június 25.
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8/b. Előterjesztés a Belügyminiszterhez történő felterjesztésre
Ráckeve város járási székhely funkciójának támogatása iránt
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzati koncepció szeriont 2013tól visszaállítanák a járási közigazgatási szintet. A közigazgatási ügyek nagy részét az után ott
intéznék. Így nem mindegy, hogy hol lesz kijelölve a járási székhely, e munka még
folyamatban van a Minisztériumban. Az utóbbi időben felmerült Szigetszentmiklós neve is ez
ügyben, ennek oka az, hogy az agglomeráció, ahova Szigetszentmiklós is tartozik jobban
fejlődik, a lakósság nagyobb része ott lakik. Javaslatunk nem Szigetszentmiklós ellen irányul,
hanem Ráckeve mellett. nem mindegy az itteni lakósságnak, hogy hova járnak majd ügyeket
intézni.
24/2011 (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév község Képviselő-testülete az Önkormányzati
törvény 101.§ (1) bekezdés b./ pontjában biztosított
hatásköre alapján javasolja a Belügyminiszternek, hogy
az Önkormányzati törvény koncepciójában szereplő
- járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló –
jogalkotói szándék eredményes megvalósulása esetén
Ráckeve város korábbi járási székhely szerepkörére,
valamint a még mindig meglevő kistérségi szintű
igazgatási és igazságügyi funkcióinak meglétére, az
érintett települések és Ráckeve közötti kedvező
közlekedési viszonyokra tekintettel Ráckeve várost
járási jogú hatáskőrrel megbízni, járási székhely
településsé nyilvánítani.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 20.

8./c. Előterjesztés indítvány küldéséhez Ráckeve Város Képviselő-testületéhez a járási
szintű igazgatási szerepkőr elérése érdekében
Előadó: Alexov Lubomir polgármester
Alexov Lyubomir elmondotta, hogy e javaslat kapcsolódik az előző napirendhez.
A Ráckevei Újságból értesülhettünk róla, hogy a Ráckevei Képviselő-testület az ott már
működő térségi szintű intézmények kéréseit nem mindig kezeli megfelelő szinten, néha
kicsinyesnek tűnő okokkal húzza az időt, vagy gazdasági előnyt akar húzni egyes esetekben.
Ráckevének sem mindegy, hogy a lakói hova járnak ügyeket intézni, furcsa lenne, ha a
ráckeveiek Szigetszentmiklósra utazhatnának igazgatási ügyeket intézni, egészségügyi
ügyekben sajnos már most is oda kell utazni. Mi a Ráckeve kőrnyéki települések ügye miatt
emeljünk szót.
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25/2011 (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév község Képviselő-testülete az Önkormányzati
törvény 101.§ (1) bekezdés b./ pontjában biztosított
hatásköre alapján javasola a Belügyminiszternek, hogy
az Önkormányzati törvény koncepciójában szereplő
- járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék eredményes megvalósulása esetén
Ráckeve várost járási jogú hatáskőrrel bízzák meg
nyilvánítsák járási székhely településsé.
Felkéri Ráckeve Város Képviselő-testületét, hogy a város
és az érintett települések lakosainak, vállalkozóinak, civil
szervezeteinek érdekében mindent tegyen meg e cím
elnyerése érdekében. E körben igyekezzen segíteni,
elősegíteni a még meglevő, jelenleg kistérségi szintű
igazgatási, igazságügyi intézményeinek megtartását.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 20.

9./ Szociális ügy ( zárt ülés )

Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta

Kmft.

Alexov Lyubomir
polgármester

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
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