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fuid Kdzségi Önkonríq,zat Ké!!jsc|ö iesúlele a 20I]. jaúuár 24 i rendes kélliseló iesiülcii
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Ríd KóZ(gi Önlomijnyal 20l] é\,i ki'llsélvélésénék€lökészitése,

],1
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NlDncnd clón:

Rulkli Róbgrt jeB/zó| lhztell Képliselő tcíiilct. a 2013
ülésén a következőkbc. foclalofu össze az
írásbfu is nelkaptrk a kéPliselók:

év elsó rendes kópvjselö lesiir]eii
lkfuális pénzügyi iníormí.iókat, anrcly újékoralást

Kö|tsócYctlsi ehámoló szám]án 576]053 Fl ván A, áuanri elszálrolási szánlán pcdig
l7 76' 848 ]]l
A szenn}ryízcsalona kóaliiberuházással kap.solalos érdekeltséci hozájá ási szánláú
20 761 429 Flol larnu* nyih áú,
vegles elLülőníl.it chzánroló szánna ó$zege ] 792 600 |l, A szemyvizcsatona
köfulijberutrással kapcsolltos kőzjniifcilesztési szinlán 3 365 273Il vao

\ l, .J, ,(li ']\-,-l (l./a,,,, it
számláján 6]5 548 |t mn

r '.l., t9 ,.

./.J d,

Ú UJ_.l/",ool"

Az átékpapir szón]án lévó ncclakúi!ás összege piaci éíéken:j] l90 5]3 ft. Az értékpapir
szjnlín nen !ólt kilét. lagr bctit a legutóbbi inlomáció óta
ivlini isú aképvGelók eló11, a7 ó,td,bóliléye és lelú.jilásla 200ó. óvben felYett MlB nnelii.t
még feDóllt 2 08j 000 Fl ó§7ccci és lknLális kfuakiL az állan kin7cne öntomínyzatLb}
hclycli. ezért njegslúnl ez az adósáEulrl,
Folyószónna és nrunkabér hitclüík jelenleg nin§dl
A 201], évi Le.lí ós kif]zeiedeú szánnáink ősszece a nli napon:2]36497 F1 Ezelöl a
szánnákat n kifizetne!iik a lesulóbbi anhiki pál]ózlluúoú .nr}eí vissza nen lélílcndó ál]amj
úmogatásból. aíell\el 20]3, júnfus!ónapi! kell elszinnohnmk
Az ádóbevételeklól és kölolelésekól készitett kiúuiatását is neElQpták irásba! a képviselók.
mely szerini 20 ] ], ia|uárbú 209 2j0 ll adóbe!élel fol}t bc az őntonn|inyzathóz
r\z aJóköYetelésünk összege 20l3,jmuár l_ión] 4 2óó l34 t:t volL dnelyjeleuleg:4 056 90.1ll,

lllós JIinos képvi§eló: A géPiánűadót miát nen fudjuk bcnajrani'] 2 iFeű2ési adóníl
köZe]árszik. nD8}, d \l]ll!lko,ás n creséaes, !a8y veszteségc, dc a gódáínúadónáI il]eú nincs,
AzttudjukitlúJi.ésaztbekells7.díi [z ninden to\ábbinélkül behajlható Més az ipaliizési
adóegrrészc is, Tav.b najdDejn uelancn nl i ldók jndél óségünk vo li, Eíc a nóg}íillió lorinta
az

ö n

kornránrzatj kól lségve lés D ek sznksécc mn,

RUlkli Rób€rt jc§zó| MiDd a kí adófljlánál, nefucsak magáns7enél.vtól. vagy egymi
vál]alkozóról lehet s2ó. E,ek lehenrek gazdasáei lása§ágok cln1lladl adói, Ezeknél tehei
iheíed likliditási z.var, ancl},ct nen béh,jússalkezelünk, hancnr hal.szloll belzetés

h

bizlosílásával. valúak etMnoll végíehd]lási üg}ejnk
llyen}or m,gánYlanrélyék é\eléhén
é]óször i lelillhaló jövedeleniől k.ll intbínációi s2erefutlnl Dbben á hónapban kőúlbelül liz
il],cn i nfomáci óké ré sl bocsijloltunl ki, fumhle váji k a Tásadalombi2losiióól a Válaszl, Ezt a
nNÁál 1Él keil erős itcnü nk. de van. aho 1 a beüaj lás n.n lezel erednrén[c,
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Lie§,kolszki cábor polgirme§t€r|
kc?liselók násban is melkapúk a lejá,1 haláíidejú
^ úkóndú, Van c c72.1 kapcsolalban kérdés.ésZ€vélel,
hllároz okíól készftcípolgámestei ú
jav.slal? Ha nins. akkol idrjünk rá a úapíendi ponbk ]neltáígy0lásá.a,
Kérefu, a képvGclók ú lijéko.ósák a l osságol. hogy nosl már a kukák melló, csat abban a
lrűjlö^ákban lre&zzenek ki többlethull.dékoi. anrclyet fu az önk ibány2atnál ves2ndk neg,
és anely cásliir János kózszolgálraró lo!ójáv.l ellálot Az ceyób nlódon knakon szeoelei nem
tud] i c knrn i . közsa leáltató.

A \zjlád kommuná|jshullldók úl kö,s,oleáhatója és száUnási dija
2013.ianuár 1 tólRád közsélben (1/2!]],(]. ]4.) számn rendcLet)
Lieszkovszki Gábor !0lgáíngslcr: Nlní. 20I ] .i.nU,ir 9_i rendkiríili képviselóresíjleli tilésen
!ájébzlaLle! a kép\iselóket. az AVI] lleYcsi városf.ínllrló Kii közszolgáll!(ónk 201].
dcccnrbcr ]8_án tljókozlat'ist kúldó1l ö.koíninrzatLnknak !]ncl, s?cínrt 20i2 decetnbel jl.
n.pjilal negsziiíhek iekinii ú öilionrályzatunk]ial negkőlőli közs7olsálraiási szerzódósl és
Z áhala \égzeík.mmuoál]s lruuadék begyiúlésfués elszállilására vonatk.zó szolgáhalás.

\,n,",en,i.,;l]i,olJ.lJ,,c nlD,",/Udo,./ol,al

A plobléna úonnali és gro{ negoldása érdekébeúa Képliseló Le§ület a 201], január ! i
rendkíviili képlúelólcslü]etj űléscn a bekéfi háTonr áEjánalból a 2/20]],(L 09,) szánlú
baláúzallll cáspáIJános konnrunális |állalkozásálYdlasztotr! ki i! közszoIgáhalón*,
Á \óllalliozó a szilíld bnrmruráh hulladék heti e8yszeri begyújiésétésehzállitásái !á]laha, Az

áíahnatlanitási. hu]ladéktezelésidijat - aheIy a szállilási dij kózeI kéts2eresé - pedig ú
önkorfr ány7i1 rcndezi alulladékleiakól üzenellelók]<el,
A nre3állapodá$.loak negfele]óen a szemétszállitási dij beszedését is aZ öntornán}zati lrivalal
végzi 20]j, óvben. A szenétszállnisi szól!áltatiLí igén}b. !e\ók. aZ ö.toínányzat nhaL
fucgkílldón síígacseknen, \ a$ ilulalálsal izelik be ! szenrélszállilási dijat negledéveniénl
A Képvisclórestlet a felli yállozásokra ]ilyelenrnrel20i3,j.nuáI ]ról, a ]0]2, ápilis l, ó1!
alljld,ott és jele.]eg érVéni-é\szeméGln]lilán di.jÉÉlekeljavásolu ]rélyb€nhd§ni
hll]adékkez.]é§el kalcso]atos kO7s7olgóllalás megvalósiiásáíól ynló l200ó.(L ]0,) sámú
^
ö|konnín],ali
rndcletünlcl emek De8lelelóen kcll nódosilaluú, Jav.solonr . jeB,vzó által
clkészítcnlrolj,(L 2,1,) sámú rendetehódosilás ninósiteí szl\azt,l - legalább nigy
egybehalgzó igeújel ellogadni,

Rütkni Rób.rt jcgyzó:

A

Folgárfue

eri

elóterjesztéshez

csai.li rendeleteí,ezct

a

huuadékkezeléssl kapsolabs kóAzolgálkús fugvalósílás&ól szóló l/2006(I. 30,) szánú
öDkomílyzlli Endclet nódositásáól szól Ezt ú alaprendeleiel .z elnrúlt élben nre8liapták a
kó!,hc|ók, c7in moí azt hmél nem sokszóíositonul és osztohk rljból ki,
A rcndclctfuódosillis larialjnú2a az úü kóZszolgállaló adalail a szilfud konúunális hulladók
begyúilése é§ cLszíl]ítísakölcl.zó közszolgiltBtns önkonnán!at és közszol3íIlaló között
köleDdó sz.r7ódéslc hn,a*o7ás1. nrjni jogj alapot. ulanr]d a nzctós módját ós a 20l]. évíe
óNóíy§ dúióidckc| lovábbá a befizelés nódjil és cifuzelljél, és ! dijbeszedésbcn lörténó
váltoást, A rendelet lfut.ln.zzl elfo_ladása esctén, lro3], . bcg}újtötr szjlárd
tó,nnlunálishullddét áírlúJlla.illisi. hulladékke2elési dijál az ónkonnónyzl nzcti nreg a
lén]leses súlyadalok alapján, aZ általa beszedetl kot lulális hulladék közszolgállalásidijalból,
Ez,( isjc]cntj, hogy az ónkoifoányzal a havonla li2ctcn{lö áIh]mallannási düat megelóleeezi,
majd azt l lcgyedévelte b.szedcIt dü.kból fedezi, Az öntomán]zali dijbcszcdésrö]rb]etmunkát
jelent. antllyél k+csolalbin lel köl] íé].ja|nák leendó költségeit, kidísait.
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A

késólrbiekben irdemes maid óltekií.nl
hozzá kcll igeiladl nrinden vonalko7isban

20oó-lran ellogadoll alaprcldcleltin|elj dmelyel
n]c]vezelébcn fogalnraiba. is - a nreg!á]torclr

LÁzír Istvín kópYiselő: Lakosási kércst iolftácsolok, amelltel ycnély szerini cgyelérrek,
lfgyiik lehetóvó azl. hogy a szcnéBzállirási dij csekkieit, a7i idóben megkapjól a lakósok A,
elsó neg),edóVn lehetóleg Jnár februióan, lg,\, a náreiEi nuntabérbó] mír i'éhetesznek az
Lieszkovyki cábor polgárnester| Fonlos, ésjó ödehek tallom !z e]h lzofukal, a díja*tal
nynáí dár me8ieél}eltük, Áz fregnyiláya kcíüló akzámla számának
nftÉtébennregendeliik a sirga csekkckel, .fietyen ós5?3ej !év és cií szerepel nrajd,
sziikséces ezen kniiL e$ szánl:izó proennror !ásárolnun} 50 o0o lr!ón, Mindezze] e&vütl úey
gondólom. h.e} lebnlár hóhap.]ásodik fc]óbenki fudjLlk kiildcni a sáIra cs.kkeke|
kaFcsolatos alsám]a

1r0l3,(I.

24.) számú

iinkomínlzitj

rendelct (6 igen elyhangrt sza!üaltll)

a hulladókkczelé§sel kapcs0|!tos közszolgílt!tú5 m€glalósiinsáról
]/2006.(I. 30,) szánú r.ndeltt nódositásáról

Kü^,olgnllaló

!ilh/ri!, i\

3róló

kú^/Dlgallati§i JliUL 2nll, drrc

Rád (ózségi ÖúkoínlányZi 2ol3
Lieszkovszki Gábor polgárne§ter.
násos elótüjesztést a kélYiselók nreEkaplák. Kórcm
észEvél.leiket. hozzászó lásajk at, j !!a sI.laikxt.
^z
Illés János képfiseló| Az idei nükódési lrevéÉlleNezetct összehasónlitotam a 2o]2, éli
leNe7.tl bevélelekkel, Talaly ü iskola nélkül 8] 439000 Ft voLl a niiködési be!élelűnk. Az
elóltü|k lévó elólerieszlós szeinl ú_!} tiinik s7ánlonía. hóBy 20]j, éue emél kevesebbet
kapunk, Ezéri kérde4nr, lcsz_c a ryi mükódósj bc!ételür]( az iskola néIkiil - fuint e élnúh
szunterTibornéj ! Polgárn.steri Hn,ilrl pénzii§rj fóbní.s.sn: Nefi.ne kapu]n nyit, A
bcvéiele*iéle]ég jelentós \á]tozísok róíéntek. nEí f.IadlLn finansziroz a2 ál]an], Eddic
_,d li] d /!nf), 'nenr, -áJóbUl 8 ".o., ./ -j.,n n,cl.,,l, K,dl{ lotbóJ

,ovq.fl

l olb-e,, r, !k,.,.

.,nc,

úo.d|

.,

,El,/r

(

culd,L'

l'eladadnansznozissá. Most külfu kapunk e óvodáLa és a polgámresleíi hivalall. jnúkódési
Ljnrogalisi, lovábbá a gycme(élkeneÉe. valanint a szoc]ális és {yermckióléti leládalokrd,

V,e,ö-,,e,"í9eb,1-] n,,l , lolij,,,,Jl.jJt,,Dr\r,eh.e|

kultLúális és tö|)rlári

fe]adalokra

Ll\e,.,h.c2, l,,liolo,d

A gépjánúadónál az önkomlán}zatnoz álengedett adóhányad 40 százalékra csókken, mi ul
jelentj. hogy a lavalyi I2 nrillió fonntúl s,-e,nben az idén nillió l'orinl gópjámiiadó leNezheó,
ElkéZdlük a bálket terleji.lóllség\elésben, Miúfudják.liteh
'
fuár ném terc7helűnt Tavaly
2? miuió fori.l ftiikijdési hiím].l 1.1t mcgtc,czv. a2 önkonrán}zal kőltségvetése. E2
s2crinic,n ce] kenény köhsógvetés lesz Més elótrijjü áll a kózós ljnkomiinyzali hivatal
jne_galakilísa is,.n.l! p.ntos iinaúlznlzását né! Dem ildjuk

6
Illós Já.os kqNi§elój valafrilyen to!ábbi ldóbe!áe]re sálkségúúlesz. nert ahogy gáúolom
tizmjl]ió fori]í működósi lrjányunk lan

§zuntgr Tibomó: \,los( na8y segilsée szánunira, hog] a 20]2. dec.nbel22_én nr€kaPótt
önhikj támogalásbó] körülbelűl ]7 nriL]ió loíiniol pénznra8dvinykénl hozunk át ere az éVt,
Ulil(\bel m,Lo1(- L_dd]ol, t_d,Án,J Zlo_ni

"nlibolJ2el

Lieszkolszki Gábor polgármcstcr: Jól indul !z idei kö]tséglelési é\ünk. ,nerl nincs ninusza,
aJósága .z ónnományzxlnak, A kóveikczó rcMes képvjseló,tesriiletj ülésen már
eló irinyaiokka] keríll el óierisztósrc a 2 0 l 3 , év k ó h ségvctésónck ie í!e
IlÉs ninos képYh€lő: A köletkezó köllségletési elóledeszlésben kéÉnr,leeyeD lelúnieive
2

0

1

], évi real

iáll

a

tényad al is. áme lyhez li szonyiLv. teNeZZ ijk meg az ado lt eló ilányzatot,

62013.íl. 2r.) 5?ínúhltáro,at

{6 igcn cgyhaneú

szvaattal)

Rid

Kö7sógj Önk.rnán],zal Kélvhelóresiilete a 2013 évi ö.komrányzati köhsésvétés
nrúködésj beYélel€inek lenöZhelő dss2egél r€szbcn nlcgismcrlc lre]hiY a az őnkonnáúyzat
hi,alalát. hog} a nriiködési és ]'elüalmozási ]re\étclck as kiadások clójányzatát álliisa ösze. és
az elóíí kölhég\etési Fnd szeint a Doleánnes(er a leílezet kóllségvetési elóirányz.tokai
leriesze eló a kó!€tkező lendcs kópvisclójcsiiiletj ii]ésen.
Licszkovs7ki Gábor Do]!ármester

és Rutkai

Róbe ]eg!zó

Tá]ékoáaró a szeDnwizcsablna

Pctrc Vi7ilLa7iii Társulal

ködilbduüiizáíól

és a l{íd és
érdekeltsési ]úzzájáNlásokká]

Licszkolszki GÁbor Do lgárb cslc r I A2 elnjLlll hai hóiapban készileíkorábbi lájékoáatóimban
bemulaltanr, lroay a údi enrbeEk által bcnzúeit érdekeltségi hó2ájárulás ósszegekból a
vízi ködlú Tórsulal e lnókének a 'l átsll at Külddrg} ijlése l /2 0 1 l (lll 0 j ) száhú lalározalának
nregfel.Ióen és az ö.kománlzatlal mcgllóifll EEyül0nűkódési Me8nlhpodás alapján. 20t2,
szeplenbeí ?,ig 46 632 692 Ft 01kellelt rolna álulalniaá szennlvi2.saiona kóZnúlcket épílleló
b*Unázó Rád Közsóci Önkornrántzanrak. Ez az ö$zer 2011, deceúbel j] én úáI a'IáNulat
Vánnájáú voll, anelliól Ko9ltiin Kálniin elíók aa nyilaikozla, hog! .2t az ósszeget máI leljes
egészébelátulalja öntolnáryzafunkrak, nrerl ezl nrár sennifélc lelonás nen ter]reli.
.

A Társulat elnöke a7.nban sem 2012 szeltcmbeL 7_ig, sen a lnai fupig neD ulalta ál a nidj
enbúek álial bonzeÉ! 46ó3?692 Fl údckc]tségj hozáiárulási, Az általa ó.nalatnúlae
leljesndr át ralások a következók lolt.Lj 20]2, szcplcnrbcr 1:lé|: ,10900000 Ft, 2012
december 05_éD: 2 |42 000 Fl és 2013 jinuár 0,1_ón: l joj ]56 li, E2 ősszese. 4,1547 ]ró !'t

Mindebból nregállapithaló, ho$ a 20l l. dcccmber ]],ig benzetett érdekeltségj
hozzáiá lásokból Kosztyán Kálnán láNulati elnök 2085j]6 Ft-oi nnrd a nai napig nem
iz.te! ]ncr a s2cnóylizcsatornakóZnúleket épíndó Rádjonkonnányzat §záfuára.

1

kívültovábbi 1645] 05 9 lt íádi lakossági édekeltségihozájárulás öszeséíe
viziköáú Társuláhák En.ek a2ós§zegnek abeszedésélés kélhavonla lőnénó
álulalását !állalla ú óiiomái]zatunkka] megkölöli l8Yüftnúködési Meeáll.podísb.n a
Tá^ulal elnőkó Ncn tudjuk. hogy 20L2, élben ne ryil fizenek be és nem h ulalt ebből
A

Ienti összege|
yan szerzódése a

seDeDn}il a Tá$ulat e]nÖke

'lnjék.ztatojn ! Ké pv

örcsii lctct aíóI is, boErlöbbszőii kérelnefi ellenére . Tá^Ulai elnöke
sennilyen lislál lenr adoll az álulalt 4.1547]56 Fl_ról, czén ncnr tud]uk. h.Éy cbbcn az
ö $zcebc n ki nck, ós fiennyi ben zelelt érdekl !égi hozáj árül ás áJú 1 !,n sZó
Bizom abban. hog_v a 20]2, ild ]c7áíóan iájito7raiást kapunk a Ti$ulalhoz 1ö ént ialaly]
bBlizcté$kÓl és azt a Pénz át is Ulalia Kosnyán Kl]h.án, his7c. ?ajli], a csatona berulrázás, és
az önkomán_Yzamak lollaúalosan liz.tnie ke]larészszám]ákat a kilitelezónek
FByelóE, ! l'áNulaltól csak Fszben és nehezen jölt át a ]01L évben befi7§lctl rádi órdckclisigi
hozzájárulás, oriközbcn jnóe Pcnc közsée lalóitól is gyúilölt la]án més Eyújl G pénzt
éídekeliség i ho zzár áru Lis cintn, Pedig Peúcen, abol tö]rb nintnesyYenmilliófor]Dlolfizeltek be
á TáFulálhoz, ncm is épül szeDr}Yízcsatoma sót nég teNek snrcsenel, ily pályáZri senr
ludnínak íl|anri tánrogatásóú tjbból kőve&ezöcn az sen fudnaió, holy nennyi leme az
éídekeltséginozáiá lás asszcgc? vajon mi alap án s7.di a']iísulal a pen.i lakosokól e
he]

(

érdekeltségihózzáiárulást?
szeliúleh az elhúll élel leáfu

j. laraszi nréílegb eszánro ló1 köveló en meg kelleneszüntehi
a R.id és Penc viziköZ!ü Tá:ulatol Rádon átutalni a beruházó ónkornányzalmk a nráI
beszedetl érdekeliségi nó2zájárulás.k ö$zegél, adelyek hálálékail najd bszedi az
fukof,náíyzai Penceú pedig vissza k.llene adúi a lakosobak ú .lh]jll él.kben b.fizeteí úbb
m jnl negyrenmillió fotnrtjukít.

Ruik.i Róbert jegyzó:

2 0

1

s7',mialans7or láígtalia a (ópliscló l.stiilci a vi?ikózfuú Tásnlattal

]negkötöitMegállalrodás3ll]]iá,láNtaltésátncnrutallösr7cgckíólkó§,itctlclóterjcs?résekelÁ2
ónkományzat HonLapján is hat o])an dokunrenfunr voli o]vaslrató, anrj ezzel a tánálal

Á pol3ámrcstei elótelesztésbel elhfurlzotl a szonrszéd Penc közsé_q esele is, Ene azéíklnlt
sor. nen 200]. évben Rád és Penc viziköZmú Tátsulat al,lult,úa. hogy á két település közős
szeú) Vizcsablna köZniilei megépíléyekedljenek.
is igaz. ho!} közel háron é!e íár úgy
^z
dőnlőtt . l,é1 telepúlés,hog] ftfi egyiiii apili nreg a szennyvizcsalornát és szennyvízliszlító
te]éPét,hanén külön_külön. A viziköZ!ú Tílsulat azonban tovíbbE is ! kct telePülésre
rcnalkozó szen zcii fornábln úkődik, niniha ez a lényeges !|ihozás nen tónénrlolna meg,
Lgy lúíjk,hogy a ,,Gazdálkodj okosú" cinú jálék! laonlil je]enl.g a viziköhú Társu]ai
l,LLö,.se, n,!n a \ílósjq l el, .,,, , i,el J ld\Ll_ 'a§- , Ij] _,./il, l,,_, a 1-\odcse
lendben, nen] nindcnben felel meg a miikódése a]ogi szabályoknak.
j\,lindcn megál]apodás anhlil ór afocúnvil belaíanak bolólc, és Dindcn úegállapodásból ánnyn

ladanak be. anEnnyit belartanúk lrcló]c.

A

bclartató lchct jogsz!bi]}, ]aey

i

jocszabályt

vó]cnónycm szcíint áhalános l.nulság, hogy kncl ncfi szbad ki'hi Merállapodást,
Kh$cmrekkel és s7cniom] nenr szabad A kisBycnnck nem ludia e§et]eg béurtúia
llaPodási. a szcn ior Pcdie clfcl c]l i bctanani a megá l Lapo dási, E lófo ídul hat. nogy az nióbbi
eselen}éút elléóen, másodi( .j:lefuekkolbi!
valóságosnal, gondol oIyú doleot. Mel}et
c§ak a !d]emén]c. \le]- a7 á]má tá lyt alá, is c7ií ndn lrrljá be a negál|apodási,
mc eá

lé!ó

3

A Foleámeícr úfal ollentétben é. !Z elólerlészlés taía]nra ahtján !Z éj,deke]tségi
ltzzájár
vizikóZfuű TársUlJl álla]i bcs7cdós., ó5 a7 ö.lonnányzat szánáE bizon}laloll
'isok áiutalája vona&ozásábln. nen !agyok lrizakodó
lisúval ióriénó
U3! látonr c, a iucgalapodás sen 201j élben sem 20lil, évben nejn lesz beranla, A nég be
nem nzeblt érdekelsélihoz7njínlásokaI ü öjironnin],zatnxl kell naid beszodnie, és a
vízikóznril Tásu]al(n. il].lv. Kos7tyáú Kálnán enló(öl pedig majd !z mú hilaroí szen*el
.kzámollália, nrcrt ig] n.nr lchc t pénzt szedni és kc zelni

Lieszkovszki Gnbor poknrn4t€r: A vj7jkó7mú TáBulai enlökének jala]aiára a
ivegn]iaPodás sze.inl !z önkornlánt7at, ! l'ásulaltll ko]ibblD Den szerzódött több minl ]00
é.dekelttel kötött idáj! szeízódést. az érdekellségi hozzíjíruLás nle8fizetésére nz elmúlt két
hóMpbm. DzekbólníI2,8 nrillió lbúrl lblltbe,
Tiszolcz} Gnb0r llní.snol: Koszlrán Kllnán vizikóa i físulai elnólév.l szenben úgy
latom, hoe],míja lcljcs a bj7.1on}tszlis, A2 álta]a vczetctt Tírsulatioz e2é nenr nzeik bc a7
érd.keltségihozáiárulásl, En scn fizctejn. A hátaLó!ó natlan.zcr forint irdekeltsé_(i
hó2áj fuul ásóí at leheló sé g szerint éD is az iin k onnányzdl hóz szc.etném é s tbgom be ti Zeln i
Lies,koas?ki cábor polgárm€§tcr: A szcür]YizcsatoDB közmüépiléscl ősszeiiegóen a Roba
i\,IjlLeniujn Kftrtl s7cmbcn iDdhot !o]eáii periinkbcn jogclós mnsodfokú ilé]el sziiletei!

á,eb, lefl

|,l,/.,,, ,|.1,lJ, d tr'i, ,_,l,.1,1

Rutkai Rób.rt jcglzó: A jogclód KéFvheló-rcstiilct 2009_ben poleári p.n indirot a Rob.
iuilleúiun Ki, íinL Velünk szerzódölt pályáZaúóul szehteú, 1,2 fuillió foini dórc
megnzetelt pílyázaúói dii és kanatai vissza]izdéséE, nrfután a Klt szePódésszegóen a
úlYázat]l nem készítetle e], és e7é.1 aut senr az ('nlormán)zat sem vatalni])€n Élyratoi kiiró
Nlní.in a píl),ázat ór.k alalt nefi kósziilt cl, és ezt l pályú.líró Enr mentete ü. a tölrbszörj
rneghivás el]enér. a képljseló le*iileij ü]ósekön nen l€lenl fueg. kerilh sor a k.|!sct
mcgindilásáia Ezcn ki}iil biintelófeleLentósl is leltiink i§nerelleD rctles ellen, csa]ás
g!a.újával. a (iazdxsági lacndi'lségen. r\n!onozás. azóla h lolyik
Á polsárj peí e]\ii l.kon ]olL ÁheD n)elliik fueg. rmelt ellen a Roba Millcniun Kli
fe]lebbezett, A másodfokú ilélete 2012 é! vé!éDkdliill írL dneb el szinléúúegnlcíti.k. az
,el. |ote,o., . b .g:.lle' É,p.,,, É]!,'.l Rdd Ko,.e! Ú- o,11,,,],a',, c/.l.!, l, l, 1,o
l'óíinl és kmlalai sZnnráú \iss2ajáúak, és a ktes Ferlóllség€t is a perveszles Roba Millennn
Kt nek kell h.lize(nie, Leüe l, noEy aZ össze$e !égÉlr.jtiisi el]1úíkellnajd indnaíuól<,

loll hóg) , Perben i
pólgámesleí kéíeéznitanúkéDla
Tanulságos

Yelii.k sa,nben á]k] Jlteres, Koszlyrn Ká]nán rclt
aronalkozóan, ho!},elkészüll

a pál,Yázat és azlá1is adta

ltji]lt ! jogerós nrásodfokú itélet sz,ölcBéból kiderüll a bnósigi tti.8yalá5o. Kosn};in Ká]nán
voh Foleámesler nen cáfona, hogy elkészült a pálÉzai és az átadáya kciiilt volna az

Bienyilói indnlinlaink kOzi

§Zcrcp.lt úonban a vol1 polgámesier aláírt n)ilatkozan,
ancl]et a koíább GaznaságiRi?.ltság üLésé|lell. és a.lel!b.. élisNrte. hóg! úónkornán}zat
nem taFót senmifél. clkósnih pitLyá7atoi a Roba Níi]lenjum Klilól, eZéIl ÍiiggeLlenűl ú
elDaladt cálblál!ól. nenr fudla bizonyinni a Klt x/ 1hMlis.iL]il.isatt. ámel! szernrl átadta i
fucgi í ós aDgo l lyellrc is l cfold ilot pályázalol

9

A iájékozlaló elólerj.szlésel kapcsolatban haláozatot nefu hozot1

a

KépYjseló lesiiilct,

ravaslaiok Él)áZatok elókésziiéséÉés benyújtására. pál!&atfig]t]és

'liszolcz} Gábor tflná.snok Két pá\ratot szerehúk ficscmlileni N,íind a kél páIyáathoz
ónlésa is kell biiositlni. de ez a kél pál]iat nagy segítséget ieleotene a közsóenck, cnereia
ndFakárilás szcmpoutjából, ]avasolon na dőnteni aíól, hor_v i.dulunk. !ag_v n.m c7ckcn a
pályázatokon. A KEoP 20]2,5,5,0/a pályáZa6l vú sZó, mel! cncrgelikaj pá\ázat. éPü]el
hószi_qeteléssel. napkolleklolTal, fútéskoiszcrúsíié$cl.E.nek a pál_!ázainak a únroga1o11sá9
nclió 85 szizalék. anelthez l5 száZalék óneről kell bizositani. Felvetten a PliDagáz
projekxnenedzseló céegcl a kapcsolaioi beszéllen Liptai sándoí és szilai Afti]a úmal, és ha
indnhi akirunk a p'iIyá2alón. ál(lór két épüle1 rés z legcs. va8], teljes etretsia_lelújilására kellene
pílyáznunl, A !ályázt beadási ideje 2013, decenber 3l. Javasolonr, nory minét hamaíabb
.d.juk Le a Fál!ázátót Ehhez az c]ő7cte§ j€gisztúqiós l!po! be kell (iildenúnt Grosan kell
reagálnunk. ha nyeni szettnélk ! pál,váalon van ely kis v.klepii]és cbbcn. dc isazi
kockázaiot nqnjelelt az ö iomíl)zaurat. mel eg]ellen elóE nreltinanszíroza|dó tételü ,a
kót épii]et encigctik.i tanilsil\nlya clkószitletesdnck dij., l]z a két épületre ho2závelólegcscn
500 000 lorinlos óssz.ect jcl.nt. A kí épíll.ta 'loílacsarnok és a KóZségház4 épíllele, Az
elkészüh €nergetiklitaoúsilvány tj7 éY]g érvénye5A pályázaliús, a loack ctkészitésc, nrinden a
Prímagáz ko lójáía nre_!y, és csak akkol kel] nzernünk, ha lyertes pályázafunk van, A
további.kban is nyililanak scgítsógct. n[Íl anen.yjbcD nlcíünk a pályázalon. aktoi a Prlfuagiiz
elóiinanszíroza a beruhá7ást, és Dekiilni a pályázat alapjnn lenivoit összegból kell neki nzetni,
l,esz még e!.Y köhsógc az őnkoínán}zainak,3mil nen fud át!á11,1ni a Prinagáz, és ez a
ko2bcs?crzós kóllséce. A közbeszeúés díja azónbaú a pál}áaúfu ehzánrolható Eá a költségeí
lehít gsat elónnansznoznk.
Kéren, jánljón nozá a KépliséIó_lesiilét,hogy hjnden kölelezensée nélkül aélveg}tk a
Pdúlgázal a kapcsolatol az adadap kitöllése és beadtisa céljából, A kapcsoIattll!élel üán
szalenbeFkel kiildenek ki és aklor l pol8ánnesteíel és je8yzóvel ne8 tIdnan kpodni a
io!ábbiákJól, Kérek iehít elózetes lelLalalnwáí a pnttá2aira való jelentke2éye.
A násik pn\dzali témánr, a spoítDálriYal kalrcsolBtos nrcgn)cl1, ! úb€ köúckc, ítiséreeszköz
és an}a8vásánáya negnyerl pálydzatunkhoz kapcsolódik. InlolnricióiDk szerinl a spoíöllöló
úiáépítéséíe
bcnyújiandó páiyázata nyilik ]chctóség február hónapban,lrcn az épúktleliúílási
pályrrlon nn enléleképpen induhrj ke]j, A tájékoztatás szeri.l]20l], .]ircjus 3i-ig ebben
döntést hoznak.
spoípál},á\ol kapcsoLaros nYerles és ]eendó sikeles pályázafunkat e3yüt1
tehetne kezelni. ^
bon\olíhi és chzán1o]íi, E.nck a pályázainak h lar úoíbanötrószc,
ánelyn€k ,nértéke]0 %,
lranninc százalékos ö] és2 kétlren.dát lársadalni null}.
ekzánolásával h lch.i biztositmi. Kéren a Képvheló{éíüleldl. hog} €zl a Dlisodik pályí2ti
jalaslalofual h gondold ót Dhile! mjndkét állalanr lalasoh pál}ázalon !a]ó ijrdulásól, na

A

dönrnelne a

Képlkeló_lcslii].l,

Rürkni Róborr j.grző: J,v,solon öt terc s2űnet elÉndelésélKéftm l szóbah előterjcsíő
pályrai lanácsnokó| hogy a születben forálmaza neg iúsban a hatáúZáli jllsllloí,
Licszkovszkj cábor polgá.ncslcr: Ö1 pe]. szün€tel íende le k el,
szünet után folrfuljtrk a munkát. kér€n Tiszolczy cábol pályáZali ta*icsuóko| hogy a
n.gfogalfo afu ll hat]iro7aii iavaslalál
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9/20B.(L 24.) számú harározlt (6 igen egyhanglj szavaarial)

R&l Községi Ón*orfoónyzt Képlisel6_lestttlete Mus csaba vác, csányi L, kí, 84 9án alatti
lakos és Rózsahelyi Dániel vác. Görgey A. u, 49, szám alatti lakos kózös frjldbéIleti kérelde
alapján a cFke dúlóben lévó 0168/1 h.lyrqizi szánú 2 he(tár 876ó n2lerúletü szóló é§ legeló
besoroIású, ü ön}ornályzi tulajdonáb r áUó nezógüdasáei külterúleiból L hektár teduetá
Míbe !d a kére]nczóknek n€ző_qüdasási levékenység .él.jár4 2013, f€bfuir ]-tól 20] 8, jeuáí
j l _ig

sáló háláioZolt idóre.

A ledlet bérleü diiái évi 10000 Flban állapitja Des, lmelret két egt€nló iészlctben lehet
nes]nz€hi, Az elsó ré§zlél a krzódés 3lóirásakor esedékes, A Bérlók kótelesek r€ljeykörúm
lon|ahnani

a terúletet, és el§áuíllahi a

A Képviselórestiilet felhivja

a

lelbalmozódolt szenetet é§ fuDos éPitésianyagókai,
jeByzó| a szer2ódés eltéyltéséreés felnatalnaza s polgámesteri

A kéEln.,ók éíesilésére:20l3, jmuár

3

l,

szeu ődés megkölésére és alánásáJa 20l3. fcbruár 1 5,
l,ieszkovgki Gáboi polgánestel és Rutkai RóbeíjeAyzó
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