
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2012. február 15-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. 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  Lórév Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésére 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 

      2./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 
            Pedagógiai Szakszolgálat Együttműködési Megállapodásának, Feladat-ellátási           
            Megállapodásának jóváhagyására 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester   
      3./  Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma módosítására 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
      4./  Előterjesztés a Lórév Községért Közalapítvány Fókusz Takarékszövetkezetnél  
            fennálló átmeneti hitel meghosszabbításához garancia vállalása 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
      5./  Előterjesztés az Ivóvízminőség javító projekt megvalósíthatósági változatainak       
            tervezői javaslatáról 
            Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
      6./  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 költségvetésére 

Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet a költségvetés jogszabályi és gazdasági 
körülményeiről. Az ivóvízminőség javító projekt csak részben szerepel a költségvetésben, az 
elmúlt évben fizettünk ki előkészítő költségeket, ennek utólagos igénylése a napokban 
megtörténik, ez növeli a bevételeinket, ezt a tételt már terveztük. 
A pályázatot idén benyújtjuk, ennek kivitelezése 2013-ban, vagy 2014-ben történhet. 
Megállapítható, hogy az iparűzési adó mértékének csökkentése nem hozott erdményt, nem 
érkeztek új cégek a faluba. 
Felkérte Antal Máriát a költségvetés részletes ismertetésére. 
Antal Mária kiegészítőjében kiemelte az írásos előterjesztés egyes részeit, különös tekintettel 
az Államháztartási törvény decemberben elfogadott új szabályaira. 
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Sajnálatosan az önkormányzat folyószámla hitellel zárta az elmúlt évet, ezt jó lenne 
ledolgozni az év végére, de a kilátások nem kedvezőek. A saját bevétel minimális, sajnos a 
hátralékok magasak, így ez ügyben a Hivatalnak gyors és hatékony intézkedéseket kell tenni, 
ennek eredményét valamelyest tervezzük a költségvetésben. Kérte a képviselőket, hogy a 
lakósság körében álljanak ki a behajtás szigorodása mellet, mivel e nélkül a költségvetésünk 
bedőlhet. Végrehajtót is igénybe veszünk és ennek költségét is az adósnak kell viselnie. 
Nehezen kaptunk adatokat Ráckevéről a közös fenntartásban működő óvoda és iskola 
költségvetéséről. Sőt a mai napon újabb táblázatot kaptunk, ahol magasabban a tervezett 
kiadások, és a normatíva is csökkent, így a hiány, amit nekünk kell pótolni növekedett. 
Kitért a vízművekkel kapcsolatos törvényi változásra, amelyik lehet, hogy már július 1-
tőlérdemi változást eredményez a költségvetésben. 
Részletesen ismertette a számokat tartalmazó táblázatokat. 
Vidák Zsigmond már több alkalommal indítványozta a hátralékosok felszólítását, az 
elmaradás behajtását. Ezt határozottan kell végrehajtani. 
Alexov Milán az óvodai, iskola költségvetésnél egyeztetni kell a pénzügyi irodával 
Ráckevén, hogy reálisak e az emelés számai. 
  
A Képviselő-testület további beszélgetés után, 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással 
alkotta meg az alábbi rendeletét 

 
Lórév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II. 15.) számú rendelete 
az Önkormányzat  2012. évi költségvetéséről 

 
 ( A rendelet és mellékletei e jegyzőkönyv melléklete ) 

 
 2./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 
       Társulási megállapodásának, Pedagógiai Szakszolgálat Együttműködési  
       Megállapodásának, Feladat-ellátási megállapodásának jóváhagyására 
       Előadó: Alexov Lyubomir polgármester        
 
A testület vita nélkül, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatait: 
 
                                                  3/2012 ( II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke  
                                                  Többcélú Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szolgálata  
                                                  Együttműködési Megállapodását a melléklet szerint  
                                                  jóváhagyja. 
                                                  Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
                                                  Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                  Határidő: február 29. 
 
                                                  4/2012 ( II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete Csepel-sziget és Környéke     
                                                  Többcélú Önkormányzati Társulás Pedagógiai Szolgálata 
                                                  Feladat-ellátási megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja. 
                                                  Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
                                                  Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                  Határidő: február 29. 
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 3./  Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma módosítására 
       Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a HESZTIA MD KFT kérte az élelmezési 
nyersanyag norma emelését, valamint a szállítási költség emeléséhez történő hozzájárulást. 
A cég az elmúlt év elején kért emelést, azóta a nyersanyagok, az üzemanyagok emelkedtek a 
6 % körüli emelés elfogadható. 
 
A testület egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                                  5/2012 ( II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete a helyi oktatási   
                                                  tagintézményekben az élelmiszer nyersanyag normát ( bruttó )   
                                                  az alábbiak  
                                                  szerint állapítja meg 2012. február 1-től:  
                                                  óvodás ebéd nyersanyag norma:                  196.-Ft/nap + ÁFA 
                                                  óvodás tízórai, uzsonna nyersanyag norma   53.-Ft/nap + ÁFA 
                                                  iskolás ebéd  nyersanyag norma:                 220.-Ft/nap + ÁFA 
                                                  iskolás tízórai, uzsonna nyersanyag norma   60.-Ft/nap + ÁFA  
                                                  felnőtt nyersanyag norma:                           278.-Ft/nap + ÁFA 
                                                  értékesítési ár:                                             473 .-Ft/nap + ÁFA 
                                                  Felelős: Jancsó Emőke aljegyző 
                                                  Határidő: március 1.  
                                                                                               
 4./  Előterjesztés a Lórév Községért Közalapítvány Fókusz Takarékszövetkezetnél  
       fennálló átmeneti hitel meghosszabbításához garancia vállalása 
       Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy együttműködve a Lórév Községért 
Közalapítvánnyal MVH pályázat segítségével kialakításra került a Lórévi Tájház. A munka 
elkészült, megtörtént a műszaki átadás –átvétel is. A korábbi megállapodásnak megfelelően 
A Közalapítvány átmeneti hitelt vett fel a pályázati pénz megelőlegezésére, hogy a számlákat 
ki lehessen fizetni, hiszen a projekt utófinanszírozott. A Bank úgy nyújtott hitelt, hogy az 
önkormányzat készfizető kezességet vállalt e felett. A számla kifizetése megtörtént, így a 
hitelt igénybe vette az Alapítvány. Benyújtottuk a kifizetési kérelmet az állami támogatás 
iránt, az ennek során megtartott ellenőrzés adminisztratív, formai hibákat és kisebb tartalmi 
problémákat talált. Az egyértelmű, hogy az elvégzett munka műszaki tartalomban és értékben 
Nagyobb, mint a pályázatban vállalt, de a kifizetési kérelemben kódelírások miatt az 
azonosítás gondokba ütközött. Ennek értékelése még nem történt meg. ez lehet kedvező, de 
sajnos inkább kedvezőtlen kimenetelű is lehet a dolog. A mostani biztos tény, hogy a tervezett 
időben nem lehet a hitelt visszafizetni. Ezért annak futamidejét meg kell hosszabbítani. 
 
A testület további hosszas beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                                  6/2012 ( II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete a 48/2011.(VIII. .23.) számú      
                                                  határozatában, a Lórév Községért Közalapítvány átmeneti hitel  
                                                  felvételéhez nyújtott készfizető kezesség biztosíték határidejét     

– a Közalapítvány hitel futamidő módosításához igazodóan –  
6 hónappal meghosszabbítja. 
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Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
              Jancsó Emőke aljegyző 
Határidő: február 22.   

 
5./  Előterjesztés az Ivóvízminőség javító projekt megvalósíthatósági változatainak       
      tervezői javaslatáról 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a vízminőség javító pályázat ügyében a 
tervező dolgozik. Javaslatokat dolgozott ki. A mellékelt javaslatok alapján legalább 3 
alternatívát kell kidolgozni és a kedvező megoldást kiválasztani. Jó lenne saját ellátást 
biztosítani, de ennek a jelentősége a várható szervezeti változás miatt, amelyben kikerül a 
kezünkből az üzemeltetés joga, ennek értelme, megkérdőjeleződik. Bizonytalan, hogy ezt a 
jogot valamikor visszakapjuk-e. Így összességében vizsgáljuk minden variációt. Talán hosszú 
távon, a biztonságos ellátást az a variáció jelentené, amelyikben Makádról kapnánk vizet. Az 
a rendszer már Szigetbecsével összeköttetésben van, Szigetbecse pedig már Ráckevével is 
összeköttetésben van, így a térségi együttműködés nagy biztonságot ad. Azt azért jó lenne 
elérni, hogy egy saját kutunk is maradjon. A jelenlegi víztornyot fel kellene számolni, az 
ottani kutat föld alá kellene süllyeszteni és egy szép teret tudnánk ott kialakítani. 
 
A testület további hosszas beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
 
                                                  7/2012 ( II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat: 
                                                  Lórév Község Képviselő-testülete a tervező által előterjesztett  
                                                  javaslatokkal egyetért. Támogatja azt a megoldást, ahol  
                                                  Makádról vesz át a településünk vizet. Ez hosszú távon a  
                                                  térségi együttműködés miatt nagy biztonságot jelentene, a  
                                                 makádi vizet egyelőre nem kell tisztítani, az ottani víz arzén  
                                                 mentes. Tovább vizsgálandó azonban a saját vízellátás  
                                                 megoldása is. A végső döntést a komplett pályázat összeállítása  
                                                 után hozza meg a testület a pályázat elfogadásával. 
                                                 Felhívja a tisztségviselőket a tervezővel, a pályázat íróval, a  
                                                 projekt menedzsmenttel való szoros együttműködésre.  
                                                 Felelős: Alexov Lyubomir polgármester 
                                                               Jancsó Emőke aljegyző 
                                                 Határidő: május 31.       
   
 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                              
  

kmft. 
 

 
                         Alexov Lyubomir                                             Jancsó Emőke 
                            polgármester                                                      aljegyző    
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