Jegyzőkönyv
Lórév Község Képviselő-testületének
2012. december 14-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 testület határozatképes.
Alexov Lyubomir javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
N__A__P__I__R__E__N__D:
1. Előterjesztés az önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos eljárás
során szükséges nyilatkozatok megtételére
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító projekthez EU Önerő Alapból önerő
igényléséről nyilatkozat
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3./ Előterjesztés belső ellenőrzési munkaterv elfogadására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
4./ Előterjesztés a Közép-Magyarországi Régió szétválasztásával kapcsolatos javaslatról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
5./ Szociális ügy ( zárt ülés )
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. Előterjesztés az önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos eljárás
során szükséges nyilatkozatok megtételére
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy a 2013. évi koncepció tárgyalásakor
említésre került, hogy az állam átvállalja az önkormányzatok hiteleit. A tervek szerint erre
még ebben az évben sor kerül, sőt a hiteleket, futamidőre tekintet nélkül még december 28-ig
ki is fizetik. Az országgyűlési képviselő azt jelezte, hogy a hitelen kívül az önkormányzatok
egymás közötti adósságát is rendezi az állam, de ez egy államtitkári tájékoztatón kiderült,
hogy nem fog megtörténni. A községnek csak folyószámla hitele van 6 millió forint
kerethatárig, ez sajnos a maximumon működik, így jól jön a segítség.
A testület vita nélkül, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatait:
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73/2012. (XII. 14.) számú h a t á r o z a t a :
1. Lórév Község Képviselő-testülete Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az
állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást, azon adósságelemek
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december
12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul,
hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat
helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az önkormányzat nevében:
a.) hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított
nyilatkozatot aláírja
a.) a költségvetési törvény szerint, határidőre
szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
b.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében
meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt
az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat
nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik,
illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául
szolgál.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar
Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra
vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. december 17.
2./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító projekthez EU Önerő Alapból önerő
igényléséről nyilatkozat
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
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Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a nemrégiben elfogadott szindikátusi
szerződés szerint a Lórév község vízminőség javító „ projekt projektgazdája az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, de ez ügyben együtt kell működnünk. A megvalósítás az
önkormányzat nevén fog futni, az önerőt is nekünk kell megpályázni. Erről szól a javaslat,
többet egyelőre nem tudunk.
A testület vita nélkül, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatait:
74/2012.(XII.14.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„ Vízminőség javítása Lórév községben „ című EU-s projekt
megvalósításához a saját erő biztosítása érdekében pályázatot
kíván benyújtani a Belügyminisztériumhoz az EU Önerő
Alaphoz.
Vállalja, hogy amennyiben az EU Önerő Alap nem, vagy nem
teljes mértékben biztosítja a pályázathoz a saját erő részt akkor a
Képviselő-testület más, egyéb forrásból biztosítja azt.
Felhívja a polgármestert, hogy az önerő biztosítása iránti
pályázatot készítse elő.
Felhívja a Körjegyzőt, hogy ezen döntésről értesítse az Országos
Vízügyi Főigazgatóságot, mint projekt gazdát.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. december 25.
3./ Előterjesztés belső ellenőrzési munkaterv elfogadására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke tájékoztatta a testületet, hogy ez idáig a Kistérségi Társulás által megbízott
szakemberekből álló társaság látta el a településeken a belső ellenőri feladatokat.
Tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás megszűnik, így a vele kapcsolatban álló belső
ellenőri csapat szerződése is megszűnik. Törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknál
kötelező belső ellenőri feladatokat ellátni, vagy saját szakemberrel, vagy erre megfelelő
képesítéssel rendelkező külső szakemberrel. Az eddig Kistérségi Társulásnál szerződéses
viszonyban levő társaság ajánlatot tett ilyen feladat ellátására. Ez ügyben még nincs
előterjesztésünk.
A tárgyévet megelőzően a testületeknek el kell fogadni a belső ellenőrzési ütemtervet.
A javaslatot a kiküldött anyag tartalmazza.
A testület vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
75/2012.( XII.14.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete a Szigetbecsei Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervét
a mellékelt előterjesztés szerint fogadja el.
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Felhívja a körjegyzőt, hogy megfelelő időpontban tegyen javaslatot
a belső ellenőr, vagy belső ellenőri feladatot ellátó szervezettel
történő szerződés kötésre.
Felelős: Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2013. február 28.
4./ Előterjesztés a Közép-Magyarországi Régió szétválasztásával kapcsolatos javaslatról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a
Közép-Magyarországi Régiót a Kormány válassza ketté. Jelenleg Budapest és Pest megye egy
régióhoz tartozik és ez az EU-s pénzek lehívásánál, illetve az azzal kapcsolatos pályázatoknál
nem szerencsés, hiszen Budapest jövedelemtermelő képessége, egyéb paraméterei alapján
jóval az átlag felett van, jóval a Pest megyei adatok, számok felett van. Ezzel a régióban Pest
megyei felértékelődik és kevesebb EU-s pályázaton történő indulásra van lehetőség. Közeleg
a 2014-ben induló új EU-s 7 éves költségvetés tervezésének befejezése. A végleges tervben jó
lenne ha Pest megye és Budapest már nem alkotna közös régiót.
A testület rövid beszélgetés utánl, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatát:
76/2012.( XII.14.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a KözépMagyarországi Régió szűnjön meg és 2014. január 1-től Budapest
és Pest megye külön régiót alkosson.
Felhívja a polgármestert, hogy ezen döntésről értesítse a
kezdeményezőt, valamint a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségét.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: december 20.
5./ 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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