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POLGÁRMESTERE
2309 Lórév, Dundity A. u. 43.
Telefon/fax: 24/482-544

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. § (4) bekezdés alapján
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30
nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a
kséőbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
BESZÁMOLÓ
Lórév Község Képviselő-testülete 2006 – 2010. közötti
munkájáról

Lórév Község Képviselő-testülete 2006 évi választás után kezdte meg munkáját.
A Képviselő-testület feladatai két fő területre terjednek ki. Elsősorban önkormányzati
feladatokat lát el, de közigazgatási hatáskörök ellátása is a feladata.
Önkormányzati feladatok széleskörűek kötelező és önként vállalt feladatok jelentkeznek.
2009-tól munkaterv alapján folyik a testületi munka, természetesen az itt tervezett
témák mindig kiegészülnek aktuális napirendekkel.
A testületi munka során kiemelkedő jelentőségű a költségvetéshez kapcsolódó anyag,
valamint a helyi rendeletek előkészítése. Ez utóbbi komoly szakmai előkészítést
igényel, hiszen egy helyi önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül és kötelező
normát állapít meg állampolgárok, szervezetek számára.
A testület által hozott határozatok ügyében törvényességi észrevétel nem érkezett,
bíróságon nem támadtak meg határozatot.
Egyetlen rendeletünk ellen sem fordultak az Alkotmányírósághoz (rendeletet csak az
Alkotmánybíróság helyezhet hatályon kívül).
Lóréven a Hivatal fejlesztése lehetővé tette, hogy az előterjesztések túlnyomó
többsége elektronikus úton kerül a települési képviselők elé, ezzel nagy papír költséget
tudunk megtakarítani.
A testületi munka számokban, amelyekhez túlnyomó többségében írásos előterjesztés
és határozati javaslat, rendelet tervezet készül:
Testületi rendeletek száma:
év
testületi ülések száma
2006:
12
2007:
9
2008:
18
2009:
12
1

határozatok száma
89
50
47
58

Az önkormányzat működési kereteit az éves költségvetésekben biztosított összegek
jelentik.
Itt elsősorban a kötelező feladatokat kell biztosítani, pl. intézmény fenntartás
(Általános Iskola, Óvoda), közvilágítás stb.

A költségvetés összege az alábbiak szerint alakult.
Sajnálatosan jelenleg is az állami támogatások jelentik a bevételek többségét, kevés a
helyi adó, kevés a helyi vállalkozás, vagyon hozadék szinte nincs (bérleti díj pár
százezer forint).
Költségvetési főösszeg:
2006:
89.676 eFt
2007:
95.816 eFt
2008:
91.567 eFt
2009:
112.152 eFt *
2010:
101.176 eFt
• a nagy összegű ugrást a pályázati pénzek okozzák.
A működési költségvetésből kiemelkedik Ráckeve Város Önkormányzatával
társulásban fenntartott óvoda és iskola állam által nem fedezett részének biztosítása.
Ez sajnos a gyerek létszám csökkenés miatt – a kiadáscsökkentő intézkedéseink
ellenére – egyre nagyobb arányt, egyre nagyobb összeget jelent.
2006-ban

8.882 eFt,

míg

2010-ben

10.503eFt volt a pótolandó összeg.

A hiány összegére a mindenkori éves költségvetés készítésekor az Oktatási Miniszter
által szabályozott rendeletben meghatározottak alapján pályázati támogatást
nyújthatnak be a nemzetiségi nyelvű óvodák és iskolák. A támogatás igényelhető: a
nemzetiségi nyelvű óvodák, iskolák fenntartására, nemzetiségi tankönyvek
beszerzésére, nemzetiségi oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételére, anyaországi programok megvalósítására. (2006.évben 5.513 e Ft
pályázati támogatást nyertünk, 2010-ben 5.010 e Ft-ot)
A Hivatal munkájában a pénzügyek intézése, ellátása naponta visszatérő feladat.
Sajnos a pénzügyi szabályzók oly sűrűn változnak és olyan magas szintű követelményeket
állítanak, amelyeket lehetetlen korrekten, naprakészen végrehajtani. A testületi üléseken
rendszeresen számot kell adni a pénzügyi feladatainkról a költségvetési beszámolók
keretében. A költségvetések precíz előkészítése nagyon fontos, hiszen egy tévesen
kidolgozott költségvetés a település üzemeltetését, intézmények működését, megkezdett
projektek befejezését, pályázatok sikertelen végrehajtását eredményezheti, ami beláthatatlan
következményekkel járna a településre nézve.
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Az adóigazgatás fontos munkát jelent, hiszen a bevételek nagy része ebből származik,
ennek fokozatos beszedése biztosíthatja a finanszírozás zökkenőmentességét.
Az adó tételek az alábbiak, amelyek azt jelenti, hogy ennyi adókivetéssel, beszedéssel kell
foglalkozni évi rendszerességgel.
adónem

(/tétel szám, db)

gépjármű adó
iparűzési adó

140
32

Összesen:

172

kivetett adó
1.415.837,- Ft
2.742.128,- Ft

VII.31-ig befolyt adó
1.159.485,- Ft
954.479,-Ft

Meg kell említeni, hogy a Képviselő-testület 2008-ban mérsékelte az iparűzési adó
mértékét, így könnyítést kaptak a helyi vállalkozások, de ennek is köszönhetően az elmúlt
két évben több vállalkozás létesített a településen székhelyet, amelyek növelik az iparűzési
adó és a gépjármű adó bevételt.
Az ide vándorlásnak indoka még az önkormányzat stabil helyzete és a Körjegyzőségi
Hivatal ügyfélbarát ügyintézési stílusa.
Ezek a plusz bevételek fontosak a pályázati saját erő biztosításához.
Komoly feladatot jelent a fejlesztési célok, egyéb elképzelések, rendezvények sikeres
lebonyolítása, amelyek ma már elképzelhetetlenek pályázat készítése és siker esetén
eredményes, ellenőrizhető végrehajtása nélkül.
Több és nagy jelentőségű feladatot kell végrehajtani addig is, míg egy-egy projekt
eljut odáig, hogy pályázat készülhet belőle, itt is nagy feladat hárul a hivatalra, akár az
ötletek felszínre hozatalában, akár az önkormányzati tisztségviselők, települési
képviselők, helyi civil szervezetek, vagy a lakossági ötletek pályázati célokhoz
formálásában, vagy éppen a pályázatok felkutatásában.
Itt a helyismeret, a lehetőségek, adottságok ismerete, a végrehajtás realitása, a
teherbíró képesség bemutatása elsősorban a Hivataltól várható el.
Egy – egy ilyen pályázat előkészítése nem csak szellemi előkészítő munkát jelent,
hanem a pályázati elvárás műszaki tartalmától függően a tervezett összköltség 5 – 8
%-át saját erőből pénzügyileg is meg kell előlegezni. Ennek egy része azután a
pályázatban – nyertesség esetén – elszámolható.
Több esetben elkészül a pályázat, sok munkát fektetünk bele és a siker elmarad.
Különösen fontos a precíz végrehajtás az EU-s pályázatoknál, amelyre szerencsére van
jó példa. Még akkor is sok feladat hárul a Hivatal apparátusára, ha külső szakértő írja a
pályázatot, vagy közbeszerzési szakértő irányítja a közbeszerzési eljárásokat.
A nem EU-s pályázatokat, Leader pályázatokat több alkalommal a Hivatal készítette el
és szervezte a lebonyolítást. Több programhoz kapcsolódó pályázat is készül évente a
Hivatalban.
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Ezek összefoglalóan az alábbiak:
Beruházási jellegű pályázatok:
Ravatalozó felújítása
Általános Iskola tető felújítása
Általános Iskola felújítása
Orvosi Rendelő felújítása
Művelődési Ház külső felújítása
Művelődési Ház udvar burkolás
Közösségi Ház előtti terület burkolás
Komp átkelő útépítés
Túra állomás bővítés
Komp úszójármű felújítás (3 db) (4.138 e Ft, 2.714 e Ft,
1.717 e Ft)

2.164 e Ft
1.200 e Ft
24.500 e Ft
10.366 e Ft
26.400 e Ft
4.833 e Ft
2.417 e Ft
5.266 e Ft
4.241 e Ft
8.569 e Ft

Program- támogatások, egyéb pályázatok:
Falunap (2009.)
Kisebbségi Önkormányzatok (4 db)
Egyéb programok, tánccsoport stb.
Fejlesztés mindösszesen:

500 eFt
600 eFt
700 e Ft
91.756 eFt

Sajnálatos módon több pályázat is készült, amelyek nem vezettek eredményre, de
ezzel is dolgozott a Hivatal: pl. játszótér építési pályázat, továbbá elbírálás alatt van
több Leader vidékfejlesztési pályázat (5 db).
A pályázatok túlnyomó többségében utófinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy a
pályázat nyertességéről megérkezik az értesítés. Meg kell kezdeni a végrehajtást
(tervezés, közbeszerzés, kivitelezés stb.) és minimális előleg folyósítása után az
önkormányzatnak kell megelőlegezni az összes költséget, majd a sikeres zárás,
pályázati elszámolás után utólag, általában 3 – 6 hónap alatt téríti meg az állam az
önkormányzatnak a pályázatnál elszámolható kiadásokat, amelyek nem minden
esetben fedik le a tényleges kiadásokat.
A Képviselő-testület feladatait a ciklus elején Makád Község Képviselő-testületével
közösen alakított Körjegyzőségi Hivatal segíti. A Körjegyzőségi Hivatal székhelye
Makádon van, míg egy irodát tartunk fenn Lórév községben. A két település – Makád és
Lórév – 2007. január 1-től közösen tartja fenn a Körjegyzőségi Hivatalt és a körjegyzőt is
közösen foglalkoztatja, így a költségek megoszlanak a két település között. A működés
feltételeit az éves költségvetés határozza meg. A lórévi iroda körülményei megfelelőek, új
korszerű számítógépeket állítottunk munkába. A Körjegyzőségi Hivatal ellátja mindkét
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település közigazgatási feladatait: szociális ügyintézés, gyámügyi igazgatás, szabálysértési
ügyek, pénzügyek intézése, adóigazgatási munka, anyakönyvvezetői feladatok.
A Körjegyzőségi Hivatal létszáma: 6 fő napi 8 órás, 1 fő napi 6 órás, 1 fő heti 6 órás =
6,9 státusz
A Körjegyzőségi Hivatalban dolgozó köztisztviselőknek komoly képesítési
követelményeknek kell eleget tenniük, minimum érettségivel kell rendelkezni, de több
esetben felsőfokú iskola, vagy szakmai képesítés az előírás E mellett közigazgatási
alapvizsgával mindenkinek rendelkeznie kell, de a felsőfokú végzettségűeknek
szakvizsgázni is szükséges. Az üres állásokat kizárólag pályázat útján lehet betölteni.
A Hivatalban a jelenlegi iskolai végzettség:
középfokú végzettség: 3 fő
felsőfokú végzettség: 5 fő
A Hivatal munkatársai a képesítési követelményeknek teljes egészében megfelelnek.
A Körjegyzőségi Hivatalban a legkisebb havi bér bruttó 95.300.-Ft, a legmagasabb
havi bruttó 210.000.-Ft, az átlagbér (körjegyző nélkül) bruttó 143.725.- Ft/hó.
2006. óta egy alkalommal emelkedett az illetménylap (2007-ben), 5 %-al, azóta a bér
változatlan.
A Hivatal éves költségvetési előirányzatai az alábbiak:
2006:
2009:
2010:

27.331 eFt
32.157 eFt
35.778 eFt

ebből saját erő:
ebből saját erő:
ebből saját erő

eFt
2.378 eFt
4.492 eFt

A szociális ügyintézés kiemelkedik a feladatok közül, ezek egy része kötődik a testülethez,
egy része az állam által a Hivatalra rótt hatáskör. Sajnos az általános gazdasági válság
hatása egyre több családot ér el és ez különösen körültekintő segélyezési gyakorlatot
igényel. Különösen úgy, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források nem nőnek ehhez
igazodóan, és a normatív alapon járó szociális juttatásokhoz egyre több saját erőt kell
biztosítani.
Az elmúlt négy év során folyamatosan működött a Falugondnoki Szolgáltatás (nyugdíjasok
szállítása, ) Ehhez a normatív állami támogatás csak részben nyújtott fedezetet, az önerőt az
önkormányzat minden évben biztosította. Ebben a munkában nagy segítséget jelent a
társulásban fenntartott gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, ahol képzett szakemberek
segítik a lórévi nehéz helyzetbe került családok életét.

E tevékenység közé sorolható, mint segítség az „Út a munkához” program, amelyben a
rendszeres szociális segélyre jogosultak, bizonyos feltételekkel munkához juttathatók.
A 2009-ben indult program jól halad, Lóréven 3– 4 főt foglalkoztatunk.
A 4 fő közcélú státusz ennél több ember foglalkoztatását biztosítja, hiszen a státusz 12
hónapra szól, egy – egy ember foglalkoztatása pedig ennél rövidebb ideig tart. Igaz
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törekszünk arra, hogy a foglalkoztatás folyamatos legyen. Több ember már több, mint egy
éve dolgozik az önkormányzatnál ezen lehetőség alapján. Akinél erre nincs mód, próbáljuk
elérni, hogy a foglalkoztatás időtartama elérje a 200 napot, mivel így a közcélú
foglalkoztatási kőrből kikerülő személy álláskeresési támogatásban részesülhet.
A közfoglalkoztatás teljes költsége (bér, közteher, dologi költségek)
2009-ben
2010-ben (június 30-ig)

4.355 e Ft,

ebből állami támogatás révén 4.138 eFt
megtérült.
3.805 e Ftebből állami támogatás révén eddig 4.006 e Ft
megtérült.

Közcélú foglalkoztatásban 2009-ben 4 fő, 2010-ben ez idáig

8 fő részesült

Az elvégzett tevékenység főbb területei az alábbiak
− Közterület takarítása
− Közpark gondozása
− Csapadékelvezető árkok karbantartása
− Hó eltakarítás ( busz megállók, járdák, középületek előtti részek )
− Közterületeken fűnyírás, gépi és kézi kaszálás
− Parlagfű irtása
− Sövénynyírás, gallyazás
− Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
− Játszótér karbantartása
− önkormányzat küldemények kézbesítése
− önkormányzati rendezvények előkészítésében közreműködés,
− önkormányzati beruházásokban közreműködés (pénzdíjas munkák kiváltása)
Megállapítható, hogy a közcélú foglalkoztatással sajnálatosan az Önkormányzat vált a
legnagyobb foglalkoztatóvá a településen.
Ide kapcsolódik a településüzemeltetés feladata is, mivel e munkában nagy szerepet kapnak
a közmunkások.
A településen az önkormányzat biztosítja a községi vízmű üzemeltetését, ezzel tudjuk
elérni, hogy a vízdíj elviselhető legyen a településen élők részére.
Lóréven a két kisebbségi önkormányzat (szerb, bolgár) munkájának a segítése is feladat,
nemcsak az ülések szervezésében, lebonyolításában, a pénzügyi nyilvántartások vezetésében
van szerepe a Hivatalnak, hanem a részükre kiírt pályázatok elkészítésében is. Ennek
jelentősége akkor emelkedett ki, amikor az állami finanszírozás egy része az elvégzett
munkához igazodik és ennek összefogása, az anyag elkészítése felkészültséget igényel és ez
szerencsére a Hivatalban adott, így évente többszázezer forintot kapnak a kisebbségi
önkormányzatok ilyen jogcímen.
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A községben a Hivatal közreműködésével látja el a Képviselő-testület a közművelődési
feladatokat, mivel nincs önálló közművelődési szervezet.
Az oktatási intézményeket (Szerb Tanítási nyelvű Óvoda,Általános Iskola) társulásban
tartjuk fenn Ráckeve Város Önkormányzatával, de a Hivatalnak a koordinálásban, a
pénzügyi lebonyolításban rendszeres feladata jelentkezik.
A gyámügyi igazgatás, szabálysértési ügyintézés területén is érzékelhető a gazdasági
válság következményeinek hatása, több a nehéz helyzetbe került család, megnőtt a
családsegítés fontossága, a gyámhatóság kiskorú védelmével kapcsolatos intézkedése
megszaporodott. Lóréven 1 esetben kellett gyámhatósági intézkedést tenni.
A közigazgatási hatósági munkában az ellátott munka körültekintő végzését jelenti, hogy
fellebbezés nem érkezett a határozatok ellen, vagy közigazgatási per az elmúlt 4 évben
nem indult.
Az önkormányzati rendezvények (Falunap, Búcsú, Szerb Iskolák Találkozója,) körüli
feladatok zöme is a Hivatalra hárul, itt a programok előkészítése, helyszín biztosítása, az
operatív lebonyolításban is rendszeresen és aktívan közreműködnek a Hivatal munkatársai.
A helyi civil szervezetekkel (Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Lórév
Községért Közalapítvány, Magyarországi Szerb Színház) való együttműködésben is nagy
szerepet játszik és vállal a Hivatal, a kár a rendezvényeik segítésében, pályázataik
megírásában egyaránt.
A lakosság részére is napi segítséget nyújtunk igazgatási, ügyviteli feladatok ellátásában (1
fő foglalkoztatott, anyanyelvi ismeretekkel).
Természetesen már kész terveket alakítottunk ki az elkövetkező 4 évre.
A következő önkormányzati ciklusra is készülnek elképzelések, tervek.
Az Országos Közegészségügyi Intézet mérései szerint mindkét lórévi mélyfúrású kút
arzén szennyezettsége meghaladja az EU-s határértéket. A községi VIZMŰ
működtetése ezért veszélybe került. Európai Uniós pályázat jelent meg vízminőség
javításának támogatására, a pályázat benyújtásának határideje 2010. október 5. A
pályázat előkészítésére több ajánlat közül az OTP Hungaro Projekt Kft-t bíztuk meg.
A pályázattal kapcsolatos műszaki, tervezői feladatok ellátására a KÖZMÜCOOP
KKT-t bíztuk meg. A pályázat elkészítése folyamatban van.
A településüzemeltetés jelenleg óriási élő munka igénnyel jelentkezik. Ez még
kezelhető a közcélú munka keretén belül, amennyiben ebben alapvető változás
következik be, nevezetesen az állami, vagy a foglalkoztatási rendszer átalakítása,
akkor megfelelő gépparkkal és képzett emberekkel lehet a közterületek rendjét
fenntartani. Erre tervszerűen és fokozatosan készülünk.
Ennek keretében kell a 2011 II. félévétől a település több mint felében meglevő szilárd
burkolatú út állagát megóvni, karbantartani. Ennek a fedezetét is meg kell teremteni.
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Kisebb volumenű pénzügyi feladat, de annál nagyobb szervezési munkát igényel az
elkövetkezendő 4 év alatt a már hagyományosan megrendezésre kerülő önkormányzati
rendezvények („Dunai Fesztivál – szerb országos önkormányzatok találkozója, a
hagyományosan megrendezésre kerülő búcsú, szerb iskolák országos találkozója, a
Szerb Színházi Napok, )

Ebben számítunk a lakosság segítségére is.

Lórév, 2010. szeptember 6.

Alexov Lyubomír
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