
  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2011. június 30-án megtartott rendkívüli üléséről 

 
Az ülés helye: Községháza 
                         Lórév, Dundity Alexa utca 43. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Alexov Lyubomír: Üdvözölte a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapította, 
hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, a testület határozatképes. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
1./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító pályázat tervdokumentációjának elkészítésére kiírt     
     közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
2./ Előterjesztés Komp felújítási pályázaton való részvételről 
     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
3./ Előterjesztés a Dundity Alexa utca 24. szám alatti ingatlan községháza jellegének    
     megszüntetésére 
     Előadó: Stáhly-István körjegyző 
 
 A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 4  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
1./ Előterjesztés az Ivóvízminőség javító pályázat tervdokumentációjának elkészítésére     
     kiírt közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
     Előadó: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság elnöke 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a felékért 3 gazdasági társaság megtette 
ajánlatát a tervkészítésre az előírt határidőre június 27-re. Dr. Pusztai Attila közbeszerzési 
tanácsadó ellenőrizte az ajánlatokat formai és tartalmi szempontból egyaránt. Erre 
vonatkozóan el is készítette az előírt összegzést. 
Ennek alapján mindhárom ajánlat érvényes. A legjobb ajánlatot a Mélyépterv Zrt adta, az 
utána következő legkedvezőbb ajánlattevő a Siengi Kft. Javasolta a testületnek a második 
legjobb ajánlattevő megjelölését is, mivel az első helyezett visszalépése esetén vele lehet 
szerződést kötni. 
Vásárhelyi Lajos kérdezte, hogy a közbeszerzési miatti csúszás milyen csúszást eredményez 
a pályázhat benyújtásánál. 
Alexov Lyubomir válaszában elmondotta, hogy maximum két hetet csúszhat a beadás, de ez 
is lehetővé teszi a szeptember eleji beadást. 
Stáhly-Zsideg István elmondotta a testületnek, hogy a tegnap nap folyamán keresték a 
Környezetvédelmi Felügyelőségtől, hogy a teleépülés hogy áll az ivóvízminőség javításával 
kapcsolatos feladatokkal. Tájékoztatta a Felügyelőség munkatársát a folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásról, a projektmenedzsmenti szerződésről és a tervezett pályázati 
benyújtási határidőről. A munkatárs felhívta a figyelmet a feladat fontosságára a vízminőség 
javítása miatt, de a rendelkezésre álló EU-s pályázati keret felhasználásának fontosságára is. 
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A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 
 
 
                                                43/2011 (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                Lórév Község  Képviselő-testülete az Ivóvízminőség javító       
                                                pályázat tervdokumentációjának elkészítésére kiírt     
                                                közbeszerzési ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat  
                                                érvényesnek minősíti. A legjobb ajánlatot benyújtó a  
                                                MÉLYÉPTRERV Zrt. Felhívja a tisztségviselőket, hogy a  
                                                tervezői szerződést ezen gazdasági társasággal kösse meg,. 
                                                Megállapítja, hogy a második legkedvezőbb ajánlattevő a  
                                                Siengi Kft. 
                                                Felhívja a körjegyzőt, hogy az Összegzésről, az azon alapuló  
                                                döntésről értesítse az ajánlattevőket. 

 Felelős: Alexov Lyubomir a Közbeszerzési Bizottság Elnöke, 
              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: 2011. július 1. 

 
 
2./ Előterjesztés Komp felújítási pályázaton való részvételről 
     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy megjelent a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 
31/2011.(VI.30.) számú rendelete a kompok felújítására vonatkozó pályázati lehetőségről. A 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően egyeztettünk a Lórév – Adony kompátkelőt 
üzemeltető Albatrosz Kft vezetőjével annak érdekében, hogy kívánnak e fejlesztést, felújítást 
végezni a kikötőnél, vagy az úszóműveknél. A Kft tervei között szerepel a komplejáró 
felújítása, amelyhez természetesen vállalják az önerő biztosítását, és jelenleg is fennáll az 
ÁFA visszaigénylési lehetőségük.. 
Bogdán Zsigmond elmondotta, hogy a komp fejlesztése egybeesik a falu fejlesztési céljaival, 
így azt támogatja  
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 

 
 

                                                43/2011 (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                Lórév Község  Képviselő-testülete a Kompok, révek pályázati  
                                                támogatásáról szóló 31/2011.(VI.30.) NFM rendeletben  
                                                biztosított lehetőség alapján pályázatot nyújt be a Lórév –  
                                                Adony kompátkelő Lórévi oldalán a komp lejáró felújítására.   
                                                A pályázat összértéke 5.687.973.-Ft, amely nettó összegének 
                                                ( 4.550.378.-Ft )  minimum 30 %-át ( 1.365.114.-Ft ) önerőként  
                                                a 2011. évi költségvetésében biztosítja. Továbbá vállalja a  
                                                visszaigényelhető ÁFA összegének ( 1.137.595.-Ft )           
                                                megelőlegezését.   
                                                Felhívja a Körjegyzőségi Hivatalt, hogy gondoskodjanak a  
                                                pályázat elkészítéséről, határidőre történő benyújtásáról. 
                                                Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                Határidő: július 15.  
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3./ Előterjesztés a Dundity Alexa utca 24. szám alatti ingatlan községháza jellegének    
     megszüntetésére 
     Előadó: Stáhly-István körjegyző 
Stáhly-Zsideg István tájékoztatta a testületet, hogy a Dundity Alexa utca 24. szám alatti 
ingatlant pályáztatás keretében értékesítette az Önkormányzat. A Földhivatali eljárásban kérik 
a községháza jelleg megszüntetését. 
 
A testület egyhangú szavazattal hozta meg a következő határozatát: 

 
 

                                                44/2011 (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
                                                Lórév Község  Képviselő-testülete a tulajdonában álló, lórévi  
                                                15. hrsz-ú, kivett, községháza megnevezésű ingatlana jellegét  
                                                Megszünteti, ezzel az ingatlan funkciója gazdasági épület és  
                                                udvar lesz, így kikerül a törzsvagyoni körből. 
                                                Felhívja a körjegyzőt, hogy gondoskodjék az ingatlan  
                                                jellegének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről,  
                                                valamint az ehhez szükséges hatósági eljárás lefolytatására  
                                                keresse meg Ráckeve Város Önkormányzatát.  
                                                Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
                                                              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta     
                                                                               
 
 
  

kmft. 
 
 
 
 
 

Alexov Lyubomir                                         Stáhly-Zsideg István 
                            polgármester                                                      körjegyző    
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