Jegyzőkönyv
Lórév Község Képviselő-testületének
2012. december 11-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 Lórév Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
2./ Előterjesztés a Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási koncepció elfogadására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
4./ Előterjesztés a köznevelési feladatot szolgáló vagyon működtetésével kapcsolatban hozott
döntés felülvizsgálatára, az intézmények fenntartói jogának átadására vonatkozó
megállapodás elfogadására, valamint az Egészségügyi és Közoktatási megállapodás
módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
5./ Előterjesztés Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra érkezett kérelmek elbírálására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
6./ Előterjesztés köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
7./ Előterjesztés „ Lórév községért „ Emlékérem adományozására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
1./ Előterjesztés Lórév Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat költségvetését érintően a
Magyar Államkincstáron keresztül érkeztek pénzek, amelyekkel módosítani kellett a
költségvetést. Ezen túl a helyi civil szervezetek által – önkormányzati vagyont érintő –
pályázati támogatással végzett beruházások miatt vált szükségessé támogatás nyújtása
részükre. A módosítás érinti a két nemzetiségi önkormányzat költségvetését is. Mindkét
nemzetiségi önkormányzat bevétele bővült a feladatarányos állami támogatással.
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Antal Mária elmondotta, hogy az idei költségvetést kedvezően érinti, hogy az állam még az
idén átvállalja a fennálló folyószámla hitelt teljes egészében, továbbá a más önkormányzatok
felé fennálló tartozást. Itt az iskola, óvoda közös fenntartásával kapcsolatos , Ráckevének,
illetve a Körjegyzőségi Hivatallal kapcsolatosan Makádnak járó támogatásokról van szó.
Ezzel nagy terhet vesznek le az önkormányzat válláról.
A Képviselő-testület rövid beszélgetés után, 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással alkotta meg az alábbi rendeletét
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. ( XII.11. ) számú rendelete,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
/2012.( ) számú rendeletének módosításáról
( a rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete )

2./ Előterjesztés a Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi
költségvetésének módosítására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir elmondotta, hogy pótlólagos állami támogatások, illetve belső,
előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt vált szükségessé a módosítás.
A Képviselő-testület rövid beszélgetés után, 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással alkotta meg az alábbi rendeletét
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. ( XII.11. ) számú rendelete,
a Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala
2012. évi költségvetéséről szóló
/2012.( ) számú rendeletének módosításáról
( a rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete )

3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási koncepció elfogadására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir elmondotta, hogy jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a testület ilyen
jellegű koncepció, határozat elfogadásával. Sajnos az önkormányzatnak minimális a vagyona,
ezzel gazdálkodni szinte lehetetlen. Sajnos a szabályozók is sűrűn változnak, így nehéz
hosszú távra szabályokat alkotni.
A testület vita nélkül, egyhangúlag,5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
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65/2012.( XII.11.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. §
(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából
Lórév Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
1. Lórév Község Önkormányzatának középtávú
vagyongazdálkodási terve 2012-2016. évre vonatkozóan:
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni.
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és
a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése,
értékének
megőrzése,
állagának
védelme,értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a
rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás
alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú
helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében
tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen
kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás
szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően
kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak,
lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására,
felújítására és az üzemeltetési költségekre.
2. Lórév Község Önkormányzatának hosszú távú
vagyongazdálkodási terve 2012-2021. évre vonatkozóan:
1) Alapjául szolgál a középtávra meghirdetett
vagyongazdálkodási terv.
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
3) kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy ne
vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében
évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más
módon hasznosítható vagyonelemeket.
3 A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a
vagyontárgyak megóvására, megújítására kell fordítani.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: a koncepcióban foglaltak szerint
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1/ Előterjesztés a köznevelési feladatot szolgáló vagyon működtetésével kapcsolatban
hozott döntés felülvizsgálatára, az intézmények fenntartói jogának átadására
vonatkozó megállapodás elfogadására, valamint az Egészségügyi és Közoktatási
megállapodás módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke tájékoztatta a testületet, hogy a köznevelési törvénnyel kapcsolatos, iskolák
állami fenntartásba adásával kapcsolatosan módosítani kell a korábbi társulási
megállapodásunkat Ráckeve városával. A javaslat ennek rendezését szolgálja.
A testület vita nélkül, egyhangúlag,5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
66/2012.(XII.11.) számú határozat:
1. Lórév község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve - a Ráckeve Város
Önkormányzata és Lórév Község Önkormányzata által 2008.
szeptember 24. napján kötött Egészségügyi és Közoktatási
Intézményi Társulási Megállapodást - az általános iskolai
nevelés és oktatás állami feladattá válása miatt – 2013. január
1-ei hatállyal módosítja, a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület rögzíti, hogy a társulás közös vagyonnal
nem rendelkezik, így Lórév Község és Ráckeve Város
Önkormányzatai között vagyonmegosztásra nem kerül sor.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskolában foglalkoztatott
technikai dolgozókat és egyéb alkalmazottakat 2013. január
1-jétől Ráckeve Város Önkormányzata továbbfoglalkoztatja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított társulási megállapodás, valamint a 2. pontjában
foglaltakat rögzítő megállapodás aláírására.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. december 15.
5./ Előterjesztés Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra érkezett kérelmek
elbírálására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir emlékeztette a testületet, hogy ez évben is csatlakozott a testület a Bursa
Hungarica felsőfokú tanulók ösztöndíj programjához. A közzétett felhívásra több pályázat
érkezett. Ezeket ellenőrizte a Hivatal és javaslatot terjesztett elő. Kérte annak elfogadását.
A testület vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
-
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67/2012.( XII.11.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete havi 5.000.-Ft BURSA
HUNGARICA felsőfokú önkormányzati ösztöndíjban részesíti
Alexov Mária, Alexov Nenád, Hraniszlav Dusán , Ivanov
Milos lórévi lakosokat.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az érdekelt a Pest
megyei Bíróságnál törvényességi vizsgálatot kérhet. .A pert az
Önkormányzat ellen kell indítani.
Indokolás
Fent nevezettek pályázatot nyújtottak be az ösztöndíj elnyerése
érdekében az Önkormányzathoz. Az iratokból, nyilatkozatokból
megállapítható, hogy a feltételeknek megfelelnek ezért a
kérelem teljesítése mellett döntött a testület.
A határozat az 51/2007.(III.26.) Kormányrendeletben foglaltakon
alapszik
Felelős: Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: december 20.
6./ Előterjesztés köznevelési intézmények átadásával kapcsolatos megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a Köznevelési törvény végrehajtása kapcsán
folyamatban van, illetve végéhez közeledik az általános iskolák állam általi átvétele.
Megalakultak a Járási Tankerületi Igazgatóságok, a vezetőjével tárgyalásokat folytattunk az
átadás-átvételről. Írásos megállapodásban kell átadni az ingatlan iskoláknak helyet adó részét
vagyonkezelésbe, míg az ingóságokat használatba kell átadni. A személyzetet január 1-től
automatikusan veszi át az állam, különös teendő nincs, a munkáltatónak kell írásban
tájékoztatni az átadás-átvételről munkatársait. Lórév esetében a működtetést is átveszi a
Tankerületi Igazgatóság.
A testület vita nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg az alábbi határozatát:
68/2012.( XII.11.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete a Lórévi Szerb Tannyelvű
Alsó tagozatos Általános Iskola, tagintézmény Ráckevei Járási
Tankerületi Igazgatóság részére történő átadásával kapcsolatos
Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: december 11.
8./ Előterjesztés „ Lórév községért „ Emlékérem adományozására
Előadó: Alexov Lyubomir polgármester
Alexov Lyubomir tájékoztatta a testületet, hogy a hatályban levő rendelet szerint a szerb
karácsony kapcsán lehetőség van helyi elismerések adományozására. Javasolja, hogy 2 – 3
elismerésnél többet ne adományozzon a testület. Javasolta, hogy dr. Galsi Mária
-
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gyermekszakorvos, aki évtizedek óta gyógyítja a lórévi gyermekeket kapjon elismerést.
Nikolov Mirjana részére javasol elismerést, sokat tesz a lórévi közösségért.
Vidák Zsigmond javasolja, hogy Stáhly-Zsideg István kapjon elismerést. 1974 óta dolgozik a
községért, különböző beosztásokban, január 1-től nyugdíjas, abbahagyja munkáját.
A testület rövid beszélgetés után, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatát:
69/2012.( XII.11.) számú h a t á r o z a t :
Lórév Község Képviselő-testülete „ Lórév Községért „ Emlékérem
elismerésben részesíti:
dr. Galsi Mária gyermekszakorvost,
Nikolov Mirjana köztisztviselőt,
Stáhly-Zsideg István címzetes főjegyzőt
Felhívja a tisztségviselőket, hogy az elismerések átadásának
ünnepélyes feltételeit készítsék elő a januári szerb karácsonnyal
kapcsolatos rendezvényre.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2013. január 20.

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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