
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2012. január 30-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 5 tagja jelen van, a lórévi testület határozatképes. 
 
Alexov Lyubomir javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
       1./ Előterjesztés a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapításáról szóló  
            rendelet módosítására 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
       2./ Előterjesztés a Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására 
            Előadó: Jancsó Emőke aljegyző 
       3./ Előterjesztés az ivóvízminőség javító pályázat projektmenedzseri feladatainak      
            ellátásáról 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
. 
 
1./  Előterjesztés a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester  
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a hulladékszállítás  
 

A Képviselő-testület további hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet: 

 
 

Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2012.( I.30. ) számú rendelete 

a 2012. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapításáról szóló 
 12/2011.(XII.13.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
1.§  A kommunális hulladékszállítás 2012. évi díjának megállapításáról szóló      
       12/2011.(XII.13.) számú rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti. 
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2./ Előterjesztés a Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítására 
     Előadó: Jancsó Emőke aljegyző 
Jancsó Emőke elmondotta, hogy a szociális törvény változása miatt kell a helyi rendeletet 
módosítani.. A lakásfenntartási támogatási kérelmek ügyében a döntés 2012. január 1-től 
jegyzői hatáskörbe került Az eddigi testületi döntések szinte formálisak voltak a normatív 
feltételek miatt. 
 

A Képviselő-testület további hozzászólás és kérdés nélkül 5 képviselő jelenlétében 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás alkotta meg a következő rendeletet: 

 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2012.( I.30. ) számú rendelete 
A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 

 helyi rendelet módosításáról 
 

A rendelet szövege e jegyzőkönyv melléklete  
 
3./  Előterjesztés az ivóvízminőség javító pályázat projektmenedzseri feladatainak      
      megbízására 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy folyamatban van az ivóvízminőség javító 
projekt, pályázat előkészítése, a kivitelezés támogatására irányuló pályázat írása. 
Az előkészítő munkákkal kapcsolatos Támogató szerződésben foglaltakat megvalósítottuk, 
így lehetőség nyílt az elszámolás benyújtására, az  állami támogatás igénybevételére. 
Ez a feladat kisebb, de majdan a kivitelezéssel kapcsolatos pályázat elszámolása, úgy tartalmi, 
mint pénzügyi szempontból fontos, így külsős céget indokolt ezzel a feladattal megbízni. 
A projektmenedzsmenti költségek elszámolhatóak a pályázati támogatás terhére. 
Több helyről kértünk ajánlatokat, ezek beérkezte után az a javaslat, hogy a pályázat írással is 
megbízott OTP Hungaro Projekt Kft-t  ( Budapest ) bízzuk meg ezzel a feladattal. Ez 
egyébként a legolcsóbb ajánlat is, de praktikus azzal végeztetni az elszámolást, aki írta a 
pályázatot, hiszen minden részletét ismeri az anyagnak. 
Vásárhelyi Lajos amennyiben tényleg indokolt kiszervezni a projektmenedzseri feladatokat, 
és e költség elszámolható ténylegesen érdemes azt a céget megbízni aki írja a pályázatot, sok  
minden összefügg ez ügyben. Még akkor is érdemes lenne őket megbízni, ha valamelyest 
magasabb az ajánlata. Egyetért a javaslattal. 
 
A testület további hosszas beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                                  2/2012 ( I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javító  
                                                  projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásával az OTP           
                                                  Hungaro Projekt ( Budapest ) Kft-t bízza meg, úgy az  
                                                  előkészítő munkák vonatkozásában, mint a kivitelezésre  
                                                  vonatkozó pályázat kezelésével, elszámolásával kapcsolatosan. 
                                                  Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
                                                  Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                               Jancsó Emőke aljegyző   
                                                  Határidő: azonnal 
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Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                               
  
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
                         Alexov Lyubomir                                             Jancsó Emőke 
                            polgármester                                                      aljegyző    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  6  - 
  


