óJ E G Y Z Ő K Ö N Y V
Lórév Község Képviselő-testületének
2011. december 13-án 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. 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 2011. évi költségvetése módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetése
módosítára
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3./ Előterjesztés Lórév Községért Emlékérem adományozására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
4./ Előterjesztés a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
5./ Előterjesztés a 2012. évi kommunális szennyvíz csatorna díj megállapítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
6./ Előterjesztés az ivóvízminőség javító pályázat újabb benyújtási lehetőségéről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a módosításra a pótlólagos állami
támogatások és a saját, testületi határkörben hozott döntések költségvetésen történő átvezetése
miatt van szükség.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 4 képviselő jelenlétében 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2011.( XII.13. ) számú rendelete
Lórév Község Önkormányzata
1/2011.( II.23.) számú rendeletével elfogadott
2011. évi költségvetésének módosításáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
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2./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetése
módosítára
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir elmondotta, hogy a Hivatal költségvetésének módosítását az tette
szükségessé, hogy az ősz folyamán lebonyolított népszámlálás költségeire az állam átadta a
fedezetet. Ebből kellett kifizetni a számlálóbiztosokat, felülvizsgálókat és a szükséges dologi,
ügyviteli költségeket.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 4 képviselő jelenlétében 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2011.( XII.13. ) számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala
3/2011.( II.23.) számú rendeletével elfogadott
2011. évi költségvetésének módosításáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
3./ Előterjesztés Lórév Községért Emlékérem adományozására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir előterjesztésében elmondotta, hogy a hatályban levő helyi rendeletünk
szerint lehetőség nyílik helyi elismerések adományozására az ott felsorolt feltételek szerint.
A december 1-i ülésen döntött a testület, hogy ez évben is, legfeljebb 3 emlékérem
adományozására kerüljön sor. Az előző ülésen is elhangzottak nevek, most is lehet
személyeket javasolni, de ma dönteni kell, hogy a szükséges előkészületek megtörténhessenek
az ünnepi testületi ülésig. Korábban került szóba Solti János volt iskolaigazgató személye,
akkor egyhangú támogatást kapott.
Vidák Zsigmond javasolta Hraniszlav Péterné munkájának elismerését. Igaz, hogy a férje az
első évben már megkapta saját munkájáért az elismerést, de Hraniszlavné saját maga is tett
annyit a települését, hogy megérdemli a díjazást.
Bogdán Zsigmond javasolta Vidák Milosnét, Anicát elismerésben részesíteni. Hosszú ideig
több területen is dolgozott a településen mindenki megelégedettségére.
A testület további hosszas beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát:
72/2011 ( XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév Község Képviselő-testülete Lórév Községért
Emlékérem elismerésben részesíti
Hraniszalv Péternét,
Vidák Milosnét,
Solti Jánost
Felhívja a tisztségviselőket, hogy az elismerések átadását
készítse elő, amelyeket a 2012. január 7-i, ünnepi testületi
ülésen kell átadni.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2012. január 7.
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4./ Előterjesztés a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a hulladék szállításban érintett
polgármesterek társulási tanácsa tárgyalta e témát Dömsödön. A szolgáltató és a
polgármesterek között vita bontakozott ki a díjemelés mértékéről. A szolgáltató 6, 3 %
emelést kért, míg a polgármesterek az inflációhoz közelítő, csak 4%-os emelést támogattak.
A szolgáltató szerint ez a költség fedezi a kiadásaikat, különös tekintettel az aránytalanul
megnövekedett üzemanyag költségre. A társulási tanács javaslata a testületek felé 4 %. A
kisebbségben maradt polgármesterek ez ellen szavaztak, ők elfogadták a 6,3 %-ot.
A szolgáltató főkönyvelője bejelentette, hogy amennyiben a testületek kisebb díjemelésről
döntenek a különbözetet kérni fogják az önkormányzatoktól, mivel erre a jogszabály
számukra lehetőséget ad.
Stáhly-Zsideg István elmondotta, hogy ez a lehetőség évek óta fennáll a szolgáltató javára,
de eddig ezzel nem éltek. 2012-ben lejár a Bio Pannónia Kft-vel a szerződés, újat már nem
lehet kötni, amennyiben a hulladékgazdálkodásról szóló törvény tervezet ezen passzusa nem
változik Így nagy esély van rá, hogy a a bejelentett igény érvényesíteni fogja a kft, hiszen
már többet nem fog együtt dolgozni az önkormányzatokkal, így nincs mit veszítenie.
Makád község Képviselő-testülete is a 6,3 %-ot fogadta el.
Alexov Lyubomir felhívta a testület figyelmét, hogy Lórév községgel a Kft különleges
szerződést kötött a díj beszedéssel kapcsolatban. Meg kellene vizsgálni, hogy ez rentábilis e
még a település számára.
A Képviselő-testület további hozzászólás és kérdés nélkül 4 képviselő jelenlétében 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2011.( XII.13. ) számú rendelete
a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapításáról
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
5./ Előterjesztés a 2012. évi kommunális szennyvíz csatorna díj megállapítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testülete, hogy december 12-én üléseztek az ügyben érintett
polgármesterek. Itt valamelyest egyszerűbb a kérdés, mint a hulladékszállítási kft-nél, hiszen
a cég aki végzi a munkát a ráckevei önkormányzat tulajdonában áll. Így a költség kereteit az
önkormányzat meghatározhatja, így történt ez most is. Ennek megfelelően 4%-os emelést
jelentettek be, amelyet a polgármesterek javasolnak elfogadni. Itt a díjaknak egységesnek kell
lenni.
A Képviselő-testület hozzászólás és kérdés nélkül 4 képviselő jelenlétében 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet:
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2011.( XII.13. ) számú rendelete
a 2012. évi kommunális szennyvíz csatorna díj megállapítására
A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete
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6./ Előterjesztés az ivóvízminőség javító pályázat újabb benyújtási lehetőségéről
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy ismét egy adatlapot kell benyújtani az
Államkincstári elektronikus rendszeren keresztül az önerő fedezetének megteremtése
érdekében. Ezen kívül készülünk rá, hogy az előkészítési költségekre kapott Támogatói Okirat
alapján az eddig kifizetett tervezői költség, közbeszerzési költség egy részét
megigényelhessük
A testület rövid beszélgetés után, egyhangú szavazással hozta meg a következő határozatot:
73/2011.(XII. 13.) számú h a t á r o z a t:
Képviselő-testület az Ivóvízminőség javító pályázathoz az EU
Önerő alaptól igényel támogatást az alábbiak szerint:
Pályázó: Lórév Község Önkormányzata,
A tervezett fejlesztés
- megnevezése: Ivóvíz minőség javítása Lórév községben
- összköltsége: 1.902.000.-Ft,
- pénzügyi ütemezése: 2011-ben 1.402.000.-Ft,
2012-ben 500.000.-Ft
- pénzügyi forrás összetétele:
EU alap:2011: 1.191.700.-Ft, 2012: 425.000.-Ft
Saját erő: 2011: 210.300.-Ft , 2012: 75.000.-Ft
- saját forrás biztosításának módja: az önkormányzat 2011-es,
2012-esköltséggvetése
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző.
Határidő: december 20.
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy többszöri egyeztetés után nem sikerült
végleges megállapodásra jutni a Mélyépterv Zrt-vel a pályázat tervezői munkáinak
elvégzésére vonatkozóan. A Zrt-vel az alvállalkozókkal általa elvégeztetett munka díját már
korábban kifizettük. A végleges tervezői munka szakaszolási lehetősége ellenére érdemi
ajánlatot nem tett a cég. Tárgyalásokat folytattunk a szigetbecsi pályázat tervezőjével, Rung
Józseffel, aki a több szakaszos tervezői munkát elvállalná. Az engedélyezési tervet, ami
majdan a köz beszerzési tender tervnek is megfelel térítés nélkül elvégzi. Ezzel kapcsolatosan
nekünk a
hatósági eljárás díját és a tervezői egyeztetés díját kell fedeznünk. A közbeszerzési eljárásban
a kiviteli terv a majdani vállalkozó költségére kell, hogy elkészüljön, ennek a tervezője lenne
Rung József. Eredményes pályázat és közbeszerzési eljárás után Ö lenne a műszaki ellenőr is.
A testület rövid beszélgetés után, egyhangú szavazással hozta meg a következő határozatot:
74/2011.(XII. 13.) számú h a t á r o z a t:
Lórév Község Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javító
pályázat tervezői munkáival Rung József tervezőt bízza meg.
Felhívja a tisztségviselőket a szerződés előkészítésére, majd
aláírására az előterjesztésben közölt feltételeknek
megfelelően.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: december 31.
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Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta

kmft.

Alexov Lyubomir
polgármester

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
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