Jegyzőkönyv
Lórév Község Képviselő-testületének
2012. szeptember 18-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.
Alexov Lyubomir javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
N__A__P__I__R__E__N__D:
1./ Előterjesztés Lórév Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Beszámoló Lórév Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
4./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetése
I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
5./ Előterjesztés az oktatási intézmények állami tulajdonba vételével kapcsolatosan
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
6./ Előterjesztés Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos szándék nyilatkozat hozatalára
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
7./ Szociális ügy ( zárt ülés )
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés Lórév Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy év közben több olyan központi intézkedés
történt, amely érintette az év elején elfogadott költségvetést. Ezt összegezte előterjesztésében
a Hivatal. Kérte a javaslat elfogadását.
Vidák Zsigmond kérdezte, hogy van-e információ a 2013. évi költségvetés tervezetéről, az új
önkormányzati törvény milyen helyzetbe hozza az önkormányzatokat.

-

39 -

Antal Mária tájékoztatta a testületet, hogy a jövő évi költségvetés kormány által elkészített
tervezetét lehetett megismerni, de már közlemények jelentek meg arról, hogy ez is módosulni
fog, így reális számokat nem ismerünk. Pl, hogy mi van a tervezetben, átengedett szja nincs a
törvényben, a gépjárműadó 40%-a marad csak helyben. Az iskolai pedagógus bérek és
közterhek már nem szerepelnek a helyi költségvetésben, így ez nem terheli a
költségvetésünket.
A Képviselő-testület 4 fő jelenlétében, vita nélkül, 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással
alkotta meg az alábbi rendeletét
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. ( IX.18. ) számú rendelete,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. ( II.15.) számú rendeletének módosításáról
( a rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete )
2./ Beszámoló Lórév Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir rövid kiegészítőt fűzött a kiküldött írásbeli anyaghoz. Sajnálatos, hogy a
bevételek, különösen a hátralékok nehezen folynak be. Erre a Hivatalnak külön kellene
figyelni. Bizonytalan az MVH pályázat végleges lezárása a Tájház ügyében. Ez úgy érinti a
költségvetésünket, hogy az önkormányzat készfizető kezességet vállalt az átmeneti hitelre.
A folyószámla hitelünk is nagy összegű, ezzel kapcsolatban az OTP szakemberei olyan
tájékoztatást adtak, hogy az érvényes, 2013. júliusáig tartó szerződés ellenére december 21-el
készülnek azt felmondani, nem csak esetünkben, hanem az összes önkormányzatnál.
A testület hossza beszélgetés után egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatát:
34/2012.( IX.18.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat
rendeli el:
Az esetleges többletbevétel csak a folyószámla hitel
mérséklésére fordítható,
A Hivatal tegyen hathatós intézkedéseket a kint levőségek minél
nagyobb mértékű behajtása érdekében, akár végrehajtó
segítségével,
Fel kell készülni a Tájházzal kapcsolatos – esetleges elutasító
döntés esetére – készfizető kezességből eredő fizetési
kötelezettség visszafizetésére, ehhez forrás megteremtésére.
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Tárgyalást kell kezdeményezni az OTP-vel a folyószámla hitel
további fenntartása érdekében, illetve annak kiváltásával
kapcsolatban egyéb működési hitel igénybevételével
kapcsolatosan.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: december 31.
3./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy kormányzati döntések módosították a
Hivatal költségvetését, ezt kell most átvezetni.
A Képviselő-testület további beszélgetés után, 4 képviselő jelenlétében, 4 igen szavazattal,
egyhangú szavazással alkotta meg az alábbi rendeletét
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. ( IX.18. ) számú rendelete,
a Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala
2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. ( II.15.) számú rendeletének módosításáról
( a rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete )
4./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetése
I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir a számokból látszik, hogy a bér felhasználás időarányos, a dologi
kiadásoknál takarékosan járt el a Hivatal, ez kedvezően érinti a költségvetést.
A testület vita nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
35/2012.( IX.18.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Makád és
Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési I
féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásul veszi.
Felhívja a Körjegyzőt a takarékos gazdálkodásra.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: december 31.
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5./ Előterjesztés az oktatási intézmények állami tulajdonba vételével kapcsolatosan
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet arról, hogy a hatályos törvények szerint az iskolák
fenntartását az állam magához vonzza 2013. január 1-től. A fenntartói költségek körébe a
személyi jellegű kiadások tartoznak. A működési költségek körébe az előbbieken kívüli
összes költség tartozik, nem csak az elsődlegesen értelmezett un. rezsi költségek. A 3000
lakoson aluli települések esetében a működtetési jogot a jogszabály erejénél fogva átveszi az
állam, ha ezt az önkormányzat meg akarja tartani külön kell jelezni, kérni. 3000 lakosnál
nagyobb településen a működtetési jog helyben marad, az önkormányzat, amennyiben ezt
nem akarja megtartani kérni kell annak állam általi átvételt, de indokolni kell ennek pénzügyi,
gazdasági hátterét. Társulás esetében a gesztor település lakósság száma számít, így estünkben
a 3000 főnél nagyobb településre vonatkozó szabályok alapján kell, lehet eljárni.
Szóbeli tájékoztatás szerint Ráckevén a Hivatal javaslata a bizottságoknak és testületnek az,
hogy a működtetés jogát is adják t az államnak. Ezt állítólag pénzügyileg is alá tudják
támasztani. Ez a mi döntésünket nagymértékben befolyásolja. Ismert, hogy az óvoda, iskola
működtetése 10 – 11 millió forint saját erőt igényelt évente. Ehhez 6 – 8 millió forint állami
támogatás kaptunk, attól függően, hogy az állami költségvetés lehetősége milyen volt. Az
átadás talán kedvezően érinti a költségvetésünket, igaz még nem ismert, hogy ezzel
párhuzamosan az állam milyen – eddig önkormányzati forrásnak számító - bevételt von el.
Az óvoda helyben marad, ez kötelező önkormányzati feladat marad. A polgármesternek
szeptember 31-ig kell nyilatkozatot adni, a testületnek október 30-ig kel határozatban
döntenie az irányról.
A testület hosszas beszélgetés után, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2012.( IX.18.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve
Város Önkormányzatával közösen, társulási formában
fenntartott Lórévi Szerb Tannyelvű tagintézmény
működtetésével kapcsolatosan támogatja Ráckeve Város azon
döntését, hogy kérik a működtetés állam általi ellátását. Szükség
esetén az erre vonatkozó szándék nyilatkozatot a polgármester
írja alá.
A testület fenntartja a jogát ahhoz, hogy a végleges állami
költségvetési információk birtokában ettől eltérő döntést hozzon.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: szeptember 31.
6./ Előterjesztés Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos szándék nyilatkozat
hozatalára
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy februárban Szigetbecse, Makád és Lóré v
testületei állást foglaltak abban, hogy az új Önkormányzati törvény előírásai alapján
– tekintettel arra, hogy 2000 állandó lakos alatti települések nem tarthatnak fenn önálló
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Hivatalt - közös Hivatal hoznak létre az év közben kialakítandó feltételekkel, amelyek az év
közben megjelenő jogszabályokhoz igazodnak. A mai napig több jogszabály megjelent,
kőrvonalazódik a hatáskörök megoszlása a járás és a helyi önkormányzatok, jegyzők,
hivatalok között. Ismeretlen még a feladatfinanszírozás feltételrendszere, az év végére –
2013..február 28-ig tartó – átmeneti időre vonatkozó szabályozás.
A Kormányhivatal az elmúlt napokban felmérést készített arra vonatkozóan, hogy az érintett
települések testületei milyen döntéseket hoztak ez idáig. Tekintettel arra, hogy a februári
döntés csak informális ülésen születet, most indokolt lenne ezt megerősíteni egy határozattal.
A részletek tisztázása még az év végéig kell, hogy megtörténjenek.
A testület hosszas beszélgetés után, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2012.( IX.18.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 84-86.
§-ában szabályozott közös önkormányzati hivatallal
kapcsolatban
az alábbi szándékát nyilvánítja ki:
A közös önkormányzati hivatalt az alábbi községi
önkormányzatokkal kívánja létrehozni:
Makád Község Önkormányzata (2322 Makád, Kossuth Lajos
utca 52.)
Szigetbecse Község Önkormányzata (2321 Szigetbecse, Petőfi
utca 38.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
felsorolt önkormányzatok polgármestereit tájékoztassa.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: szeptember 25.
7./ Szociális ügy ( zárt ülés )

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, így a polgármester az ülést bezárta.
kmft.

A l e x o v Lyubomir
polgármester

Jancsó Emőke
körjegyző
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