
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
Ráckeve Város Képviselő-testületével együttesen 

2011. június 17-én megtartott üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
                         Ráckeve, Szt. István tér 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a Ráckevei Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. 
Megállapította, hogy az 5 fős Lórévi testület 3 tagja jelen van, a testület határozatképes. 
 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
1./ Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatói állása betöltése iránt  
     beérkezett pályázatok elbírálásáról 
     Mesterné Veszeli Mária jegyző 
 
2./ Előterjesztés Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna      
     Tisztítómű Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező társulás  
     megszüntetéséről 
     Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
 
 
 A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
1./ Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatói állása betöltése iránt  
     beérkezett pályázatok elbírálásáról 
     Mesterné Veszeli Mária jegyző 
Mesterné Veszeli Mária tájékoztatta a testületeket a pályázat megjelenésétől történt eljárási 
cselekményekről. A megfelelő időben két pályázat érkezett. A döntés előkészítő szakaszban  
az iskola vélemény nyilvánításra jogosult szervezetei ülést tartottak, megküldték a 
polgármester részére írásos véleményüket, üléseztek a kisebbségi önkormányzatok is, a 6 
közül 5 küldte meg a határozatát, egyedül a Ráckevei Bolgár Önkormányzat nem nyilvánított 
véleményt.   Minden nyilatkozat, határozat Szále Zsoltné kinevezését támogatta, illetve ilyen 
döntéssel értettek egyet. A ráckevei testületnek titkosan kell szavaznia, ennek megtörténte 
után a lórévi testületnek kell döntenie a ráckevei döntés elfogadásáról, vagy elutasításáról. 
A Ráckevei Képviselő-testület titkos szavazás után meghozta döntését, erről a lórévi testület 
az alábbi döntést hozta. 
      
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
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                                                41/2011 (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Lórév Község  Képviselő-testülete tudomásul veszi, egyetért az     
 alábbi tartalmú, Ráckeve Város Képviselőtestülete   
 274/2011.(IV.17.) számú határozatával az Árpád Fejedelem  
 Általános Iskola igazgatói állására meghirdetett pályázat  
 eredményének megállapításáról: 
1. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetői feladatainak 
ellátásával 2011. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig 
terjedő időszakra Szále Zsoltnét bízza meg közalkalmazotti 
jogviszonyának megtartása mellett.  

2. A képviselő-testület az intézményvezető illetményét és 
egyéb juttatásait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.(X.8.) számú 
Kormányrendelet I. számú mellékletének rendelkezései 
szerint állapítja meg. 
3. Felhívja a polgármestert, hogy ezen döntésről értesítse  
      Ráckeve Város polgármesterét. 

Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
Határidő: 2011. június 17. 

 
 

2./ Előterjesztés Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna Tisztítómű 
     Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetéséről 
     Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
Ráckeve Város Polgármestere tájékoztatta az érintett települések polgármestereit arról, hogy 
tárgy ügyben az eredeti, megbízásos társulás és a jogi személyiséggel rendelkező társulás 
jogutódlása kérdésében állásfoglalást kért a Pest Megyei Kormányhivataltól, illetve kérte a 
Magyar Államkincstártól a jogutódlás pótlólagos bejegyzését. 
A MÁK elutasította a kérelmet, így a pótlólagos jogutódlás bejegyzésére nem került sor. 
  
A Kormányhivatal állásfoglalásából is egyértelműen kiolvasható, hogy az új szervezet nem 
lehet jogutódja a réginek, ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a megbízásos társulás nem 
rendelkezhetett vagyonnal, így a két társulás között vagyonátadás nem történhetett. 
(A Kormányhivatal állásfoglalása a feljegyzés melléklete) 
 
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. júniusi ülésén határozatot 
hozott arról, hogy javaslatot tesz a társulásban érintett települések képviselő-testületei felé a 
tárgyban szereplő jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetésére. 
 
Jelenlévők egyetértenek a jogi személyiségű társulás megszüntetésével, mivel az 
gyakorlatilag semmilyen tevékenységet nem végzett, vagyont, tulajdonjogot nem szerzett, 
működése kiüresedett, oka fogyottá vált. Az önkormányzatoknak egymással szemben 
elszámolni valójuk nincs, az osztatlan közös tulajdonukat képező vagyon működtetését a 
korábbi, megbízásos társulási formában látják megfelelőnek.  
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Jelenlévők megállapodnak abban, hogy valamennyi polgármester a képviselő-testület elé 
terjeszti a megszüntetés kérdését, majd a határozat kivonatok megküldésével kérik Ráckeve 
Polgármesterét, hogy indítsa el a Magyar Államkincstárnál a törlést. 
 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
 
                                                           42/2011 (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat: 
                                                           Lórév Község Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége  
                                                           Társult Települések Szennyvízcsatorna Tisztítómű  
                                                           Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező  
                                                           társulást megszünteti. 
                                                           Az önkormányzatoknak egymással szemben elszámolni  
                                                           valójuk nincs, az osztatlan közös tulajdonukat képező  
                                                           vagyon működtetését a korábbi, megbízásos társulási  
                                                           formában látják megfelelőnek. 
                                                           Felhívja a polgármestert, hogy ezen döntésről értesítse a  
                                                           tulajdonközösség tagjait, valamint Ráckeve Város  
                                                           polgármesterét a Magyar Államkincstár értesítése  
                                                           érdekében. 
                                                           Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                           Határidő: június 25. 

 
 
 

Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                                 
                            
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexov Lyubomir                                         Stáhly-Zsideg István 
                            polgármester                                                      körjegyző    
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