Jegyzőkönyv
Lórév Község Képviselő-testületének
2012. július 24-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 állami tulajdonban levő „ hadi út „ tulajdonjogának térítés nélküli
igényléséről szóló határozat módosításáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Előterjesztés a Lórév Községért Közalapítvány Fókusz Takarékszövetkezetnél
fennálló átmeneti hitel meghosszabbításához garancia vállalása
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3./ Előterjesztés a 2012. évi szúnyog gyérítéshez pénzügyi kötelezettség vállalására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés állami tulajdonban levő „ hadi út „ tulajdonjogának térítés nélküli
igényléséről szóló határozat módosításáról
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy az ivóvízminőség javító projekt kapcsán, a
gerinc vezeték kiépítéséhez az un. hadi utat vennénk igénybe. Ennek kapcsán a legutóbbi
ülésen kértük a térítés nélküli tulajdonba adást. A Nemzeti Vagyonkezelő Pest megyei
Hivatala hiánypótlást küldött a kérelmünkkel kapcsolatban. Ennek megfelelően új határozatot
kell hozni. Ezt kéri a testülettől.
A testület rövid beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát:
30/2012.( VII.24.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete a lórévi 039/3, 042, 061/2-ös
hrsz-on felvett „kivett hadi út” elnevezésű, természetben Lórév
külterületén található ingatlan – a Magyar Állam 1/1 tulajdona –
térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.
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Az ingatlanokat Lórév Község Önkormányzata, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011..évi CLXXXIX törvény
13.§ ( 1 ) bekezdésében önkormányzati feladatként
meghatározott ivóvíz ellátási feladat biztosítása érdekében
kívánja tulajdonba venni és hasznosítani.
Lórév Község Önkormányzata szükség esetén saját költségén
vállalja az ingatlanok környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését és az ingatlanok vonatkozásában lemond
az állammal szemben támasztott bármely követelésről.
Lórév Község Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t az ingatlanokkal
kapcsolatos, esetlegesen a jövőben felmerülő értékesítési
szándékáról.
Lórév Község Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlanok
önkormányzati tulajdonban kerülése esetén, az ingatlan
tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Nemzeti
Vagyonkezelőt a hasznosítási cél megvalósításáról.
Lórév Község Önkormányzata vállalja, hogy a
feltüntetett ingatlanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó
esetleges terhekkel együtt veszi át.
Lórév Község Önkormányzata felhatalmazza a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az
ingatlanok tulajdon jogának Lórév Község Önkormányzata
részére történő megszerzése érdekében.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. július 31.

2./ Előterjesztés a Lórév Községért Közalapítvány Fókusz Takarékszövetkezetnél
fennálló átmeneti hitel meghosszabbításához garancia vállalása
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy együttműködve a Lórév Községért
Közalapítvánnyal MVH pályázat segítségével kialakításra került a Lórévi Tájház. A munka
elkészült, megtörtént a műszaki átadás –átvétel is. A korábbi megállapodásnak megfelelően
A Közalapítvány átmeneti hitelt vett fel a pályázati pénz megelőlegezésére, hogy a számlákat
ki lehessen fizetni, hiszen a projekt utófinanszírozott. A Bank úgy nyújtott hitelt, hogy az
önkormányzat készfizető kezességet vállalt e felett. A számla kifizetése megtörtént, így a
hitelt igénybe vette az Alapítvány. Benyújtottuk a kifizetési kérelmet az állami támogatás
iránt, az ennek során megtartott ellenőrzés adminisztratív, formai hibákat és kisebb tartalmi
problémákat talált. Az egyértelmű, hogy az elvégzett munka műszaki tartalomban és értékben
Nagyobb, mint a pályázatban vállalt, de a kifizetési kérelemben kódelírások miatt az
azonosítás gondokba ütközött. Ennek értékelése még nem történt meg. ez lehet kedvező, de
sajnos inkább kedvezőtlen kimenetelű is lehet a dolog. A mostani biztos tény, hogy a tervezett
időben nem lehet a hitelt visszafizetni. Ezért annak futamidejét meg kell hosszabbítani.
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A testület további rövid beszélgetés után, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatát:
31/2012 ( VII. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév Község Képviselő-testülete a 48/2011.(VIII. .23.) számú
határozatában, a Lórév Községért Közalapítvány átmeneti hitel
felvételéhez nyújtott készfizető kezesség biztosíték határidejét
– a Közalapítvány hitel futamidő módosításához igazodóan –
2012. december 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: augusztus 31.
3./ Előterjesztés a 2012. évi szúnyog gyérítéshez pénzügyi kötelezettség vállalására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a Kistérségi Társulás a korábbi évekhez
hasonlóan megszervezi a szúnyoggyérítést. Ehhez közbeszerzési eljárás keretében választja ki
a kivitelezőt. A munka már megkezdődött, de nálunk elmaradt a testületi kötelezettség
vállalás. Ezt most pótolni kellene, a fedezet a költségvetésben tervezésre került.
A testület vita nélkül, egyhangúlag hozta meg az alábbi határozatait:
32/2012.(VII.24.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
szúnyoggyérítési felhívásához.
Vállalja, hogy a 2012. évi költségvetésében a községre jutó rész
anyagi fedezetét tervezi, biztosítja.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: szeptember 30.

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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