
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2011. május 17-én 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 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
1./    Tájékoztató a falunapi előkészületekről  
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
2./    Előterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
        Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
3./    Előterjesztés Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési      
        Szabályzatáról 
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
4./    Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervéről 
        Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyz 
5./    Előterjesztés folyó számla hitel keret meghosszabbításáról 
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
         
    A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4  igen szavazattal, ellenszavazat          
   és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
1./    Tájékoztató a falunapi előkészületekről  
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a faluban történt tragédia miatt a 6 hét múlva 
tartandó falunapon a lakósság többsége nem venne részt, egy részük bizonyára rossz néven 
venné a szórakoztató jellegű rendezvényt. Meg kellene fontolni, hogy ennek 
figyelembevételével el kellene halasztani a falunapot.  
         
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
                                                           32/2011 (V.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

Lórév község Képviselő-testülete a 2011. évi Falunapot 
nem kívánja megszervezni. Ennek alapján a megkezdett 
szervező munkákat le kell állítani, az esetleges 
megrendeléseket vissza kell mondani oly módon, hogy 
ennek költségkihatása ne legyen. 
Felelős: Alexov Lyubmir polgármester, 
             Stáhly-Zsideg István körjegyző  
Határidő: azonnal  
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2./  Előterjesztés a társulásban fenntartott intézmények Alapító Okiratainak      
      módosítására 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy az ismertetett előterjesztés alapján 
Ráckeve Város Önkormányzata kérésére kellene módosítani több Alapító Okiratot. 
     
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 

                                                        
                                                          33/2011 (V.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                          1. Lórév Község Képviselő-testülete a kiegészítő és                              
                                                          kisegítő tevékenységek felülvizsgálata, valamint a      
                                                          közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2011. január  
                                                         1-i hatállyal történő, az egyes intézményvezetőket érintő  
                                                         módosítása alapján a Gyermekjóléti és Családsegítő  
                                                         Szolgálat, az Árpád fejedelem Általános Iskola és a  
                                                         Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát 2011. február 1-i  
                                                         hatállyal az előterjesztés  melléklete szerinti tartalommal  
                                                         módosítja, s egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

   2. Felhívja a körjegyzőt, hogy a módosításról értesítse 
Ráckeve Város jegyzőjét.. 

                                                        Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                        Határidő: 2011. május 20. 
 
 
3./    Előterjesztés Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési      
        Szabályzatáról 
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy várható önkormányzati közbeszerzési eljárás 
kiírása a közeljövőben. Ennek szabályait szabályzatban kell rögzíteni, ezen szabályzatot a 
testületnek kell elfogadni. Részletesen ismertette a szabályzatot indokolással együtt. 
Vásárhelyi Lajos elmondotta, hogy ez szakmai kérdés, bizonyára megfelel az előírásoknak. 
Az eljárás során ezeket a szabályokat be kell tartani, a bizottság személyi összetételével 
egyetért. 
  
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 

                                                        
                                                          34/2011 (V.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                          Lórév Község Képviselő-testülete a Közbeszerzési  
                                                          Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 
                                                          Felhívja a tisztségviselőket a szabályzat alkalmazására,  
                                                          megfelelő felkészültségű, megbízható hivatalos  
                                                          közbeszerzési tanácsadó kiválasztására..                             
                                                          Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
                                                                        Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                          Határidő: május 20. 
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4./    Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervéről 
        Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy előkészítés alatt áll a község 
Ivóvízminőség javító pályázata. A terv szerint legkésőbb szeptemberben benyújtásra kerül a  
pályázat, amelyet csak jogerős vízjogi engedély birtokában lehet benyújtani. Ehhez komoly 
tervek kellenek, várható, hogy a tervezéshez közbeszerzési eljárásban kel kiválasztani a 
tervezőt. Ezt egy meghívásos formában lehetne lebonyolítani. Benyújtás után, egy sikeres 
pályázat esetén a beruházás kivitelezőjének kiválasztására is közbeszerzési eljárást kellene 
lebonyolítani, ennek várható értéke 80 – 90 millió forint. 
A terv szerint május 31-ig Közbeszerzési Tervet kell elfogadni a testületnek, ha a terv szerint 
ilyen feladatokat kell végrehajtani az évben. 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 

 
                                                        

                                                          35/2011 (V.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                          Lórév Község Képviselő-testülete a melléklet szerinti  
                                                          2011. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. 
                                                          Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
                                                                       Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                          Határidő: 2011. december 31.                              

 
 

5./    Előterjesztés folyó számla hitel keret meghosszabbításáról 
        Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy az évek óta érvényes, és évente 
meghosszabbítandó folyószámlahitel határideje lejárt. Az OTP jelezte, hogy hozzájárul a 
meghosszabbításhoz, de ezt kérni kell. 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
 
                                               36/2011.(V.17.) számú  h a t á r o z a t : 
                                               Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete   
                                               6.000 eFt összegű  folyószámla hitel felvételéről döntött. 
                                               A hitel futamidejét 2011. június 27-től – 2012. június 26-ig   
                                               határozza meg. 
                                               A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az                       
                                              önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. 
                                              Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel        
                                              visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a                
                                              futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat  
                                              megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,  
                                              illetve költségvetési előirányzat módosításai során  
                                              figyelembe veszi. 
 

-  24  - 
 



  

                                              A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a  
                                              körjegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank  
                                              Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben  
                                              megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat  
                                              képviseletében. 
                                              Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                           Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                              Határidő: június 15.                                                   
 
 
 
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
     
                                                                                                      

Kmft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexov Lyubomir                                         Stáhly-Zsideg István 
                            polgármester                                                      körjegyző    
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