
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2011. december 1-én megtartott üléséről 

 
Az ülés helye: Községháza 
                         Lórév, Dundity Alexa utca 43. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a Képviselő-testület tagjait, a két kisebbségi önkormányzat 
tagjait, lakósság köréből megjelent 6 főt. Megállapította, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen 
van, a testület határozatképes. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 

1./  Előterjesztés  Lórév Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 

      2./  Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési      
            koncepciójára 
            Előadó:  Alexov Lyubomir polgármester 
      3./  Előterjesztés a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett  
            kérelmekről  
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
      4./  Tájékoztató az ivóvízminőség javító pályázat előkészítéséről 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
      5./  Egyebek 
            a./ Javaslat karácsonyi, nyugdíjas csomag vásárlására 
                 Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
            b./ Egyeztetés a 2012. január 7-i ünnepi testületi ülés összehívására 
                 Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
 
      6./  K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 
      7./  Szociális ügy ( zárt ülés ) 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
1./  Előterjesztés  Lórév Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy nehéz volt elkészíteni a koncepciót, hiszen a 
2012. évi  költségvetési törvénytervezet benyújtása óta oly sok, komoly változás következett 
be, amely szinte lehetetlenné teszi a tervezet tartását az elfogadáskor. Ilyen előzmények után 
alig van értelme koncepciót készíteni, de a törvény erre kötelez. Talán januárban már lesznek 
olyan információk, amelyre igazi, megalapozott költségvetési javaslatot lehet készíteni. Az 
előzményekből látszik, hogy az önkormányzatiság idejének legrosszabb költségvetésére kell 
készülni. 
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A testület hosszas beszélgetés után egyhangú szavazással hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                                  59/2011.( XII. 1. ) számú  h a t á r o z a t : 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete  

              1./ Lórév község 2012. évi – a jelenleg ismert információkra       
                   alapozott - költségvetési koncepcióját elfogadja, a  2011.       
                   évi költségvetés  I-III. negyedévi alakulásáról szóló    
                   tájékoztatót tudomásul veszi. 
                   Felkéri a polgármestert, hogy a község 2012. évi      
                  költségvetésének tervezetét a koncepcióban foglaltak, a                
                  döntést igényelő kérdések tekintetében az alábbiak szerint  
                  terjessze be: 
             2.1  A vízdíj összegét 5 %-al kell emelni.                              

                                                 2.2 A települési szilárd hulladékgyűjtés, elszállítás díjának       
                                                       mértékén a szolgáltató által előterjesztett és a Társulási         
                                                       Tanács javaslata alapján a decemberi ülésen dönt. 
                                                 2.3.Az  autóbusz üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő   
                                                       személyszállítási díj összegén, figyelemmel az ÁFA           
                                                       emelkedésre, a növekvő üzemanyag  költségekre                             
                                                       – 450.-Ft-os átlagár  figyelembevételével kell számolni  
                                                      2012. I. félévére – 23%-os emelést kell végrehajtani. 
                                                 2.4..A képviselő-testület a Falugondnoki Szolgáltatással  
                                                        kapcsolatban az IUV 748 Opel Vivaro gépjármű térítés  
                                                        nélkül futott kilométereket változatlanul hagyja  

     Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
     Határidő: 2012. február 15.  
 

                                   
2./  Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési      
      koncepciójára 
      Előadó:  Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir a Hivatal költségvetésében különösebb változást nem tervezünk. A 
körjegyző 2012. évi foglalkoztatásának kérdése még bizonytalan, a költségvetés készítésekor 
kell erre visszatérni. 
 
A testület vita nélkül, egyhangúlag hozta meg a testület az alábbi határozatát: 
 
                                                  60/2011 ( XII. 1.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete a Makád és Lórév  Község           
                                                  Körjegyzőségi Hivatala – jelen ismeretekre alapozott - 2012.  
                                                  évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
                                                 A 2012. évi költségvetés tervezetét ennek keretei között kell  
                                                 elkészíteni.  
                                                 a./ Az un. cafetéria juttatásoknál  figyelemmel kell lenni  az               
                                                      állami költségvetéshez kötődő intézkedésekre.  
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                                                  b./ Különös figyelmet kell fordítani a vízminőség javító              
                                                      pályázat sikerességének elősegítésére 
                                                 c./ A körjegyző 2012. foglalkoztatásával kapcsolatos  
                                                      feltételeket, pénzügyi kereteket a majdan kialakuló  
                                                      szabályozás ismeretében kell megtervezni. 
                                                Felelős:Alexov Lyubomír  polgármester 
                                                             Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                Határidő: 2012. február 15.          
 
 
3./  Előterjesztés a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beérkezett  
      kérelmekről  
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a szeptemberi döntésünknek megfelelően 
meghirdettük az ösztöndíj iránti pályázati lehetőséget. Sajnos csak 4 felsőfokú tanulmányokat 
folytató tanuló felel meg a feltételeknek, korábban ennél sokkal többen voltak. Javasolta a 
kérelmek teljesítését. 
 
A testület vita nélkül, egyhangú szavazással hozta meg a következő határozatot: 
 
                                                   61/2011.(XII. 1.) számú  h a t á r o z a t: 
                                                   Lórév Község Képviselő-testülete havi 4.000.-Ft            
                                                   BURSA HUNGARICA felsőfokú önkormányzati  
                                                   ösztöndíjban részesíti  
                                            Alexov Nenád, Alexov Mária, Hraniszlav Dusán , 
                                                   Mészáros Balázs Patrik             
                                                   lórévi lakosokat. 
                                                   A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az érdekelt  
                                                   a Pest  megyei Bíróságnál törvényességi vizsgálatot                
                                                   kérhet. .A pert az  Önkormányzat ellen kell indítani. 
                                                   Indokolás  
                                                   Fent nevezettek pályázatot nyújtottak be az ösztöndíj  
                                                   elnyerése  érdekében az Önkormányzathoz. Az iratokból,  
                                                   nyilatkozatokból  megállapítható, hogy a feltételeknek  
                                                   megfelelnek ezért a  kérelem teljesítése mellett döntött a  
                                                   testület. 
                                                   A határozat az 51/2007.(III.26.) Kormányrendeletben  
                                                   foglaltakon alapszik 
                                                   Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                   Határidő: december 5.                                             
                                                                 
    
4./  Tájékoztató az ivóvízminőség javító pályázat előkészítéséről 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a pályázat előkészítése nehézkes. Még nincs 
végső megállapodás tervezővel. December 21-ig a Kincstári rendszeresen keresztül újabb 
anyagot kell leadni, erre készülünk. 
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                                                     A testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
5./  Egyebek 
      a./ Javaslat karácsonyi, nyugdíjas csomag vásárlására 
           Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés helyzete, a korábbi napirendi 
pontoknál elmondottak szerint rossz. Ez év végén, most először hiánnyal kell fordulnunk Nem 
lehet tudni, hogy 2012. év végén, milyen helyzet lesz, különösen nem 2013- január 1 után. Így 
a nehéz anyagi helyzet ellenére javasolja a nyugdíjasok részére 1.000.-Ft értékben szociális 
juttatásként, karácsonyra csomagot küldeni. A Hivatal mérje fel a nyugdíjasok számát, állítsák 
össze a csomagot és december végén szállítsák azokat ki. 
 
Rövid beszélgetés után a testület egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                                   62/2011.(XII. 1.) számú  h a t á r o z a t: 
                                                   Lórév Község Képviselő-testülete a településen élő, állandó  
                                                   lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok részére, szociális  
                                                   juttatásként, 1.000.-Ft/fő karácsonyi csomagot juttat. Felhívja  
                                                   a Hivatalt, hogy állítsák össze a nyugdíjasok listáját és ennek  
                                                   megfelelően gondoskodjanak a csomag összeállításáról,  
                                                   december utolsó napjaiban történő kiszállításáról 
                                                   Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
                                                                 Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                   Határidő: december 29. 
 
 
b./ Egyeztetés a 2012. január 7-i ünnepi testületi ülés összehívására 
     Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir emlékeztette a képviselőket, hogy egy hatályban lévő rendeletünk szerint 
lehetőség van a településérdekében hosszabb időn keresztül, magas színvonalú munkát végző 
Személyek részére települési elismerést adományozni, ennek időpontja a szerb karácsony első 
ünnepe, január 7-e. 
Bogdán Zsigmond javasolta, hogy a korábbi két évhez hasonlóan most is tartsunk ünnepi 
testületi ülést és adományozzunk, maximum 3 helyi elismerést. 
 
                                                  A képviselők rövid beszélgetés után a javaslattal egyetértettek. 
 
6./ Közmeghallgatás 
 
Alexov Lyubomir ismertette a polgármesteri beszámolót az év folyamán végzett testületi 
munkáról, helyi eredményekről, problémákról. E beszámoló vázlata a főbb adatokkal a 
jegyzőkönyv melléklete. 
Vidák Szávó érdeklődött a vízminőség javító programról, erről még a településen nem sokat 
tudni, a polgármesteri beszámolóban erről kellő információt kapott. Javasolta, hogy a 
képviselők és a Hivatal több információt adjon erről a lakósságnak. 
 
A továbbiakban a közmeghallgatás résztvevői hosszas beszélgetést folytattak kötetlen 
stílusban. 
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Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexov Lyubomir                                         Stáhly-Zsideg István 
                            polgármester                                                      körjegyző    
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