
J e g y z ő k ö n y v 
 

Lórév Község Képviselő-testületének 
2012. március 5-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: 
 
N__A__P__I__R__E__N__D: 
 
1./ Előterjesztés Lórév község vagyonrendeletének elfogadására. 
     Előadó: Jancsó Emőke körjegyző 
2./  Előterjesztés a községi vízművekkel kapcsolatos közös üzemeltetéshez szükséges  
      szándéknyilatkozatról 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5  igen szavazattal, ellenszavazat          
 és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
1.) Előterjesztés Lórév község Vagyonrendeletének elfogadására 
     Előadó: Jancsó Emőke körjegyző 
Jancsó Emőke az új rendelet elfogadására azért van szükség, mert az országgyűlés elfogadta 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, amelynek 18. §-a előírja, hogy a 
törvény hatálybalépését követő 60 napon belül az önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia és 
minősítenie kell forgalomképtelen vagyonát akképpen, hogy mi az amit kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A rendelet tervezetet 
mindenki megkapta. 
 
Alexov Lyubomir mivel kérdés, javaslat nem volt így szavazásra bocsátotta a rendeletet. 
 
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012. ( III.5. ) számú rendelete 

az önkormányzat vagyonáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./  Előterjesztés a községi vízművekkel kapcsolatos közös üzemeltetéshez szükség4es  
      szándéknyilatkozatról 
      Előadó: Alexov Lyubomir polgármester 
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a Kistérségi Társulás segítséget ajánlott a 
vízművekkel kapcsolatos átalakításhoz. Ehhez kéri a testület döntését. 
 
A testület további hosszas beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát: 
 
                                               11/2012.( III.15.)  számú h a t á r o z a t : 
                                               Lórév Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat               
                                               ellátási kötelezettségének  teljesítése érdekében, a 2011. évi      
                                               CCIX. törvényben foglaltak szerint együttműködési     
                                               szándékát fejezi ki egy, az  önkormányzatok közös tulajdonában  
                                               levő regionális víziközmű-szolgáltató társaság kialakításában.  
                                               Érdekelt abban, hogy a jelenlegi  
                                               szolgáltatási szerkezet minél kevésbé változzon meg, illetve az  
                                               önkormányzatnak érdemi beleszólása legyen a települési  
                                               szolgáltatás színvonalának és a díjak megfelelő szintjének  
                                               meghatározásába. 
                                               Az együttműködés lehetséges módjaként elfogadja, hogy egy   
                                               már működő,  un. alaptársasághoz csatlakozik, amelyben – a  
                                               társasági formától függetlenül – tulajdont  szerez. 
                                               A fenti együttműködés operatív feladatainak megszervezésére,     
                                               az ehhez szükséges szervezési, jogi, gazdasági és műszaki  
                                               szakértői feladatokat  ellátó  csoport megbízására a Képviselő- 
                                               testület felhatalmazást ad Szigetszentmiklós Város  
                                               Polgármesterének, különös tekintettel az alábbiakra: 

a.) A közmű- és működtető vagyonértékelések, a vagyonleltár         
      tervezetek egységes elveinek és módjának kidolgozására,      
      illetve ezek elkészítésére. 
b.) A tulajdonszerzés részleteinek kidolgozására, illetve az új   
      társasági szerződés elkészítésére. 

                                               c.) A társaság munkafolyamatainak, belső szabályainak és   
                                                    szervezetének kialakítására. 
                                               A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti feladatok  
                                               elvégzéséhez az   
                                               önkormányzat, illetve a tulajdonában levő víziközmű gazdasági     
                                               társaság ügyeiről Szigetszentmiklós Város Polgármestere által  
                                               megbízott szakértő(k) részére az egyesüléssel összefüggően  
                                               minden adatot, illetve  felvilágosítást megadjon. 
                                               Ezen szándéknyilatkozat nem jelent pénzügyi                
                                               kötelezettségvállalást.                                                
                                               Felelős: Alexov Lyubomir polgármester                                  
                                               Határidő: március 20.                                     . 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, így a polgármester az ülést bezárta. 

Kmft.. 
 A l e x o v  Lyubomir      J a n c s ó   E m ő k e 
       polgármester                körjegyző 
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