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Rád KözséE Képvise ]ó -tesiiiletének 201]. nárciüs 7,fu njegtartoft rendcs

Aaü]§_!g]is

r<jdPolgárnestedHilalalhácskozótenne

Jot€nv,nmk:
lüForkáné Plnp oabncLh

n'Ieqhivott:

hilalali köZftztviseló

ípéMügyi lóimácsos)

Tnnjcskozási iogp,l vesz íé9t|

a nai

rendes *épiseló tesíllcti üléscn
neg]elelt alFólgámeslcr asszony. onkornányzati Léplisclókel és jegyzó uEt, ó\odavezer& és
fi*at p;ireyi lólaá6osát, valaminl Lieszkóvszki Jánosná ú Óvoda konrlújáua*
"szakácsfu. aki napnend elötii fclszólalási lcheióséeet kéí,
Ajelenléli iv alapjáí njegállapílon, hoey á úai lcslületi ülés hói fóvel hatüozatképes, Kércm, a
ki;gésziien napi;nd elf;gadis|il. majd azl köleróen, ha a képviscLök eg}eiéícnek vele, a,r,kol
nreeldoú á szót Licszkovszti Jánosné ólodaidolgozónak,

Ljeszkoyszki Gábor polg:íííos..r|Köszóúiön
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Rád Közséei Öntományzal Képvheló teslüleic a 2o1]. nrárcius 7,i rendes kéPviseló tesiiilcii
ülésn.pircndjél ü alábbiak szerinl foeadja el:
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A 20l2,évi önkoft|jnP.ti kö ltségvelésnódosiú$
Elöbrjesztó: Lieszkovszki oábor polcá.meící

rTI

Önkoú]ányzai 2ol3, é!i kónségletési rcndelelének jóváhagyá§a
Előteiesaó] Licszkovszki Gáborpolgárn.§ier
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PEncsok Jó zsefné j u lalmzása nyu gállojn áú}ba vonulása alkll
Elóle! es ztó: Li esÁo! szk i oábor p olgírnester
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Ba.jnógel ]áDos sondnok nrunkájának énékelése,javólát iú bérmegállapiiáía

Elóterjesáó Illés János ki!!iseló

Nanirend elótr:

Lieszkolszki Jdnosné óvodai dolgozó: Moslaníban sok lossziMulalú vád ér, anrelpek nm
fudoí az okál, llég sokszor negvádolta{ az7aL, lro_qy ke\és 2 étel, anit a kon]n. kiad R]
úonban abból ú óÉlnriszei anigból dolgozoú, amil az élelfiezóslezelótól ]negkaFok, lbból
róbbct Den ludok csinállri, Azzal ú vídolnak, hogy rcltcletesen la\sú lagyok, AZi azoúln nefu
lehct szenr elól té\eszteni. hogt közelkétszázfó.e lózók. amel,YÉ négy óra áll Eodelkezéseníe
Eló kellliészilenenr a lNsl. és.zt neB is kell löznöú Miulán csak két gízzsámo\ !an. nrnrdcn1
készelirc iudok nresfózni. A 16,est, a lózelókeL és a kórelel is, mell úost nrfu olysn sok ada!
kell, Ezutrn kerüL ;n! a ]1ús és a saláta elkészilése, Mindezl nehéz úg! elkészitenj. hogy l
ninőség se rolnoLjon, Ha naByon munkai!fur.s élel van!,étlaFon, akkor kólós és gondólkodás
íélkül esy ódvale]óbb bcnregyek! nünkalrelyeúre. nogy elkésziiljón az étel idófo
Fe ]Mb;iiotr és séíiil.ho gy liszleletle niil. fungárul bes7ó llek ve len Egy illetó aZ !n!ánr.t szidla
kíúúniodlaEhézéslkérek. czÍ kikéren jnaEanDlk és haláíozoltú vhszautasitom, Mindez
egrébkénta kiscsopoíbútönénl, a kisgyemekck szene és inLe nallalám, [z szúnoü,

r,er'r
t,i ,,dol ,l / Jo\ ,ikfl,d,eo, ane"b,r'irre;tz,\r
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".",r,la q P,.lele. "/., ee,-ír,! ere9a j,,|_ ,, ,ej A,\,n,cl(L
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;;t n.il]jÁk n.eyon in$jnan tözók
Neken ;fuíi;rcblénrón .i.cs az élelnezéslcz.lóvel. de nló{aníban \alóba' koúiklu\ót
a
alatulrak ki köZöitiink a kiadoí cluryisé8ek nian, Ezl jelezle,n az óvodalezelónck,
^Zl
\álas, kaptanr,la c2.Ey lrónipon belíll ncnr iealiálóllik, .klo. fennond, Emyii szerettem
volna e!nondani és kö§zönöm.

hogy

eghallgattak,

LicszkoYszki cábo. potgárme§rcr: |clkércújcgtzó nBt. hogy napircnd eLótl az i,á§ban is
m.gkil]d. (l pélzügy j

táj

éto ztató

Rütkai Róbert jc§zó|
kóldkczókben loglalon

^
ö$Ze|

t aogl al

ja óssze

képviselókhoz eljuíalolt

iÉsos nónziigyi

lájékonalól,

,l

t,dLöl,($ele,,e 7,"an,l,&|olo,&riaos,/ePPbol
pa')iJllo,/etrt
A,!ból-.le ;\,/.,Joruo
'láll
\ol l,eL\JpL\, ],oL] J;úLod+ \hdaá'nk lLr,/rc,Jdto,, i'e|,1e- ljo-a4l
..,l"k#s i-. E.i"k -"gl'"lelóen jelenlec nincs likvidirási problénánl a nriikódési kildások
Z_n,dlc,oDoíoJ|'qddlJpó,

^Aól'LlaBÚo_elo

lel]e!lesé\el o$Zefu Acésben
jl
A,/ r d\ l ö/ö,l U|;., d 1,1n4§2'llá l d.l,},/J lql, dac ) j! ld,9 000 Lo, tr,\
bc, Miii ismeí 2oi]. jeufu 1tól az önnományzal hilanla szedi be a szilárd komnuDális
hull adék be gyii itésc és ehzdllítása u riin, .egyedé!.nie i zetendó dij akal,
l r;r,a .!",in.,i,".oro,"u kóZaúberuháá$al óss7llüegócn háíom szánlánk 1aíalfiaz
ő;zegekd. !-k a szitmlálr, nrint a2 iásos újétozlaróban láúató, aZ érdekelis'_qi
^ilv;iado
Úzzájirulási sámia. a poiekr szánna és eey harmadik szánna, únelyek összeadolt eg!üites
ilszcee jelcntee: ]8162 9ó] l1, Ez az összee tehát, anely a szefu)ryizcsarona
önré széhe7 j clenleg Endelke zé sünke ál1,
ll ómii beuüázá§uni
Az Ó$da elszáfuolási gállóján 373 558lt van,

\'e:jl"l.íe(Dlol / l"1,Dl.cie,e,-rl\J,1ol,lehl,ror,
o.,zee , ,.|"!,ozrarol, ri .0Il ,a"l| rcl i,/,,, :::lP'U

l,e\d,lP1,j,"l j, Jlo'
l, F, J/ o"/e- r,Llh,

fedc7.;teí leb;lnozási kiadások. plilyázaii ómésdk. stb. telj esiléséhez.továbbá

trq

m nr \ec\o hdaléLun}nL

.Jnlo , "\^o, -,f! lip,b , \ ,eon, "ot\ a ln,, , ,ool
rcnd;keesrinke múködési kiadá&t és 33 ],1B 262 Fr felhalíoási lriádósok

rrcerm,'nttlelr!/,Jl

2]

46í4Jl Ft ól1

le(inúeiíink erc

,,

\!'

Ai"."nddeli -inldJ,úL,,el,nlln. fuD g)o' óo, lo,y
leiárt hatáiidejü.
s7erinl 3 764 874 rl .dókiúilé!óséPürn van
l

o28 6j5 Fl,

rjzkel lolyanrato

Iltés János kóprfueló:

san lclj

bc JeLn,.-],\i,dnlr;,,,,]
kiiizelellen szánlíink ös,ege
esi! iik, ^
aúeltrc a ledezetünk biztosnoii.

Mit t.lt ajcgyzó úr Bnnan érdekében. hogy

a

] ?64 874

|l

adóüntlévóség

Rutkai Rób.rl j€g}zó. Fizelési íélszólításokai kiildtünk ki. A be nem nzetett gépjá nijadó
sdébdr Dedic; Óioínyiúdánál járunk el, aiánnú foryalofuból törlénij kivonása éidekében,
A tözel'neBiven eset ineelendí;tte , ücyfélforgalnür}Bt Tóbb eseibcn elkezdödtek a
befi-tésk, i konnunálü,dó esetében elkés7ühék ü adókj\ttések, azóklt follamlosan

li, adóaldn\oknaL,
lff
\Jo',,,1le,,,E/ t osl l ,a,. , ,ó j Le/J ,| j/e,nl ^,a",,
ii*""."..,"1"t
(olibbm
.^rjn,
l.",e,i 4.5 millió lonnt kőrüli adókinllélóség 2o1l. é! óia \!n,
"
adónenrenk'énti boDtásban is benrulatiam ezekct az adatóliat Gépjámúvek esetében a
liilL] rlk

fórlalomból kilonás hatálozaiai ]aviíiák az utól,gos íizelésihajlerdósáeot BíósáEi
!é;ehliiónak nég éBydlcn egy ldóelnmdás belrajtásál se adtuni ki Adósainl cselébc, a
rotyo Úe!étel hiMElos lekérdezéseelkezdódőt. aú,ly elófehétele a
."-"r"Ü+, *er,
"gyiú
.,, be\.,el t|\jli o.1o1h") e,elebe, tl lef,ben"Ur ,
,!"; .
*h"_-"k il,

"!i;.,
",
t,,.tr aao,t*iú,no,o,*e,eo.rJblrcsa3

\, p,c\a,,J

bc\ot.a,. ,,n,ro"dU",,t\alj

[z .zónban ü adó!]an) fizebila]ójál tovíbbeúeli
cél, hogya2o]], év vésé.emosl nár asökk.lrjcn, adókiúlélóség ö$z9gé Az adókindévósé!
,.,,i ]rlirai,. roraá reter.r: 1.1, -./ "< ,or,bohaliJ . óon,o,J, f/e,o JJoal9nJU
r/eaell ;,,', F..,dobc.'Lpoli,|"á,fo",a,J1,1\iadoo,,a"
..-ir:
js nregindithátó.

"",..a"i,,

Lieszkolszki G.ibor púlgárnlcícr: Kószöl$n a rájékóztatásl és tórjiírk íá a leiful lalilidcjú
te.Zilet Folsírnrester besáíolóra. lmelycr iLásbln is meelaptak a
r,"ie.."ot
"le"l,"jrai&ár

5

képviselók, vm_e kédés,hozászólás a beszánrolóhoz? Ha nincs a beszáfiolóhoz hozzászólás,
a*nor Érjünk rá.z ekó napircnd negláryyalrsála

l, mpiFndi

ponl:

A 2ol2, évi önkományati

kóllséelctés módosiiása lIL

Lieszkovszki Gibor potgárncster: A nerlrütdöti irásos auyagban ]áthalták ! képliselót &
e6nányza1 nódositásók haliskör és jogcin szeíinti negalalozoltságát, Ha nincs hozzászólás,
akkor kélem, logadják el M elóleieszteu kóliségletési módositást,
4/20 13.
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rnjd Községi Öúoijnányzat 2o]2, é!i köItséBvciéséól szóló 3/2012 (IIL 08.)
szómú rend el elének módo silásáó l ( II L)
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Lics,kovszki Gnbor polgrrnesl€r: A kéP!Áelók rószleles. bösé8€s elóterjesztést kaplak az
őnkonányat 20l3 é!i köIlségvetése clfogadása ardekébel
Minr isnr;rcts á nelyi őukoninlzati Efonnok belereléséYel összefuggóen mepáltozoli !
hclrj önlomiDlzaio( köllséBYétése, A 2ol], március ],tól íegálakitotr Rádi Közös
Ö.ionn yad Hn,atal felállásául lo!ábbi elóirányzat sllóztatísokn kelül sor a 20i]. fuánnE
hónapbetaiiandólovábbiképvneü,lestületi ülésen
Az ólodabóvnésE és lelújitásra 2006, élben lelveil ós nég fennálh közel 2.1 millió loin1
bile]únket az állam itvállalta. czén efuek iörlcsztését má.nen kell elóirányalkénl leneznünk,
Új cle]n a kóftsóevetésüi-kb.n a szenéhzálhással kapcsoIabs clónányzat. További láltozás,
rcs.jn,,ooe, l lc', ,e, lehel?,]e/li., öoLJfid\/".\o't,e_\ ",ebPn,
V;, l. _]n"n dd aieLo2ü Jnt . Keo\,,lor.. ilc,e. -/ á'lx.ltn,aíJ , ,o.enjber
9abáhozták az öi-kom;ntz.t (önséglerési Eudelelének ta alnrnra vonalkozó elónásoka( a
helyi öílornrán}zalokól sbló röNén] és az ágazati jogsabályok is ilányadót aüa
lda&ozóan. hog! nit keu úrlalhuni a kölrséeletési szcB,ek be!ótcleinek és kiadásainlk
Az ónlormányai liöltsé_lletése tafulía7la aZ öhkornán}zati törvén), áltd elöií köle]ezó
fulomán}zati felad3tellátáshoz kalcsolódó kild&ókat, Ilyenek p1,: a községgaznákodas
rémköEi, a közlilágilás bizrosilásB, u egészséges i!ó!iz el láiá s. ! kónnunális szenélszá]litá§
és szennyvízkezelés biztósnása, a helyi közubk, kö,leneló fenntlrlása, a lrelyi őnkómányal
ncvében !éezeft fej lesztési kiadások slb

ségvetése bevételi oldaláu kelleli úegten,ezni a hclyi .dóbevéieleket,
nonrativ támogalásokal, közpoiti kőltséglelésból számrazó egréb kóltsésverési táftogatásokai,
Ezen njl kqüllek dcgien,ezéye a lólyó szefuryVlzcsatonra köznlü befuházás 2013, évre

Az ölrlom-ánlzal kö

A polgámeícri hnllat kölBégveIési bevételeinck és kiadásainat negleNe2ése k neglönétrt a7
é\'el;ó két hónapjím, de;zek az glónányzalok a Rádi Kózös Öíkoinány7ati Hivatal
kö

lcégvetésénekel fogadásálal ncg!állozna k. encl kednek,

M_e^cze-e ^e.Oicl ,o\a,|, l ,cp\i\.,o l.J,'e r \óoe,coe,, J ,oíJ ler/, "e_i
,., b\ e|,ol.,tól
.,"r."o-,"nlz, _c
i.; ,, to, ,.l.p,,el, -l'a,nlt UtJ,s i
"o
"ládJol
véc7iséhöz szlikéJres szenélyi láíByi lehérclek bizlosilásához. a vasyolile^lt ilrgó,inganan
ónkon b!2di

vaEyon fénntánásánoz kapcsolódó bevételek és kiadások,
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Illés Játroj képYncü:

A

Polgánnesreri Hilatal kiad6ai úg], látnn

jele ósn Föknenlek

u

szuni€r Tibomó fótanácsos: A csökkenés abból is adódik, hogy a jecnlegi elóteiesziésben
sak az év elsó két Lónapjüa loMtkozó kiadási elónán]z.tot leNeztűk neg, niután a lebruir
is; ;g-ll, poieáa;;€d hilaral jogúódjlkéni létrchozott Rádi Kőzös önkonriinyzali

n-arcius itoi a*-,r,. 3l -i! s;óió kóhsécvetése kiadási elóininyzatait. a Bárciusban
ö$zehivan ló kö vetkezó kéP! iselörcstületi üléíetei esztj ü el ó nreg! nalás, és el logadáya,
vánozás lesz abban is, hod} a közós önlornrányzali hilotal kólBégvetésébena polgárnester és
M önkományzali képvheiók illehrénye, juftatása és járulékai nrái más szakfeladaion kerülnek
naia neere;,ezosre. így ezek az összesek nem szerelclnek najd a hi}ai'li kiadások

ui*l"t

llló5 J,iíos lróPvis.lól A képviselói th/eleldiiaknalkalcsolalos
köhségvelési elóiiin}zatokból?

kjadást rcm lelreine kiha8yni a

szunler Tibornó fótmácsos| A jelenlee haiál}os képvhe]ó-testiileti döntésnek nregfelclóen
te8eziílk ezt ú elónányztol,
lllós Jáíos képtiseló: Módositmi ezt lehet,

Lieszkovszki cÁbor polgárnBter: An jalasolonr, lrogy most az elóicíjesztetl fómábú
alko$a nee a képvi§ló-testülel a 20]3, évi önkonnálryzaii költséc\€tésól elóterjeszlett
E!de]dd. é: késóÚ. ha lan il}en laíá]númódoslió szirrdék, Bíól ankol dönlsón a nregteleló
(öll*gvelést módositó eljár;ban, Kftfi, addig Bondolják át állásponljukd a képviselói

ft 7-ieleldijjal kaP§olalban,
Az elóErj;v]di 20 t 3, é!i önnornrinlzati köhsé§ctés beYétcli kiadásifósziiía 486 ó29 000 |1,
A költséclclés núködési kiadáslinak ós§zege: ]42o?l o0o rl, Ebból szenélri ju§aiások
munkaadói lcnrelójállékók ]l 758 ooo l'i DoloBjkiadásn,l? 5?5 000 Ft-ot
4ó 832ooiÓ F1
^
]4 586 ooo Ft_ol, Mijkódési célúpénzNzköz ákdá$a20 570 00! lL
teF€zlilnk, ránoealásokra
ot iÉnyozlunk eii, ro!ábbi múködési citú lálogal|isénékúkiadií. 750 000 Ft-ol teNenünn,
A felralmoási kiadások összesen 344 553 000 Fl,
j,vaslal, akkor
Ha az elóterjesztcti köllségvetési E&leletlel kapcsolatbm nincs löbb kédés,
kéle , a Fndclet etJ'oeadásáól szileskedjenek szalüni.

5n013.íllt
Riid Köz€gi
j , napne ndi

!ont]

07,) §zÁnú rmdel€t

(7 igen egyhangú szav&atal)

Önlományzat 20l ]. évi köhsélxeléséról

Monitoíinc kuiak láeslió séE beny

új

iot

ámj

iinhiok

A kózségúnkben lolyó szeflryvizNalorna kö?nil büuházás
bl"ptr,ur.ri" ,le,Jú]Jr.o d (.\1 be A rorlul,r,
,.."ú na{ftÁ.
r,,.' ,e,er'r'rretl,.l ,.^-, /,.",",e!p rho,!(v.l }yctl!_@, " lón e/ei
viii'm pedie álknáó ké-lószenéLvzci nen lesz a relepen. ezért íútkútlal
"i,.i.Á.*.
le,-d]l
-".r"*r." v e,.o ".-. i,t,.,n,.. . vJl ú il1 lJ,,l, la| otJ ",u tnJ- /,,,
,/ar,on
t')l],/
DIa,
J
0-2
irvt :ot.li,'o'2,.,dnú \,ior Fetl.., erlcdel., .
^
u.. oaal, ,".,itorjng ku1, és .g] lizterfielö kút ncgépilésérenárcú árajánlat
ilt..itom

Li.§zkoYszki Gibor PolgÁrn€§ter:

7
?iü.jánlatot adoí a Madíicon Kn, a ME_D^_co Kúúló és szoleáltató Kft és a Hunon
íaiaulabl,dl elolene,zléshcz mel elehem
tg\ JL e,J fll e l,e o ,a, Eep !U el
|.."T \i,cl!,,fu'"

-

Kft Az

l

iolJo

Tis7olcz] cábor ianncsnok MinJ!írom aiánlatrevó nyilalkozot1 a K'l1f 20126_,|/2012,
'viziogi lér6itósi engedélyben loglalta! alapjfu kivilelezendó nonilorin! kút
számú
n_!eo lelc : V ajallclok {o;i Jeir k,,J,,nL, '),j, c Én,di, pedu.,i n'l,'o',' o,
lekdJ eléi/"e,e ad,J l-a, h,at, e/,"a,dolo, a
v-aen"l
"ir"r
Óunakeszi telephelyú Hunon Kli biultó 2,5 úillió forinús kilneli ljinlalának elbcadását,
3r/2o13.(Il.

1,1.)

szánú h,rározat(7igen együ

gú savazanal)

Rád Községi Óntoímányzal Kép\iselórestül.ie a HL\oN Klt (2]]0, Dunakszi, székesdűló
097/22. lei€lezési cin:2]21 bunaleszi. Posraliók 1,18,) árajáni.tlelót biz, neg a rádi
\,, loJ lele-le,| -ltedel,
>_e|, !|/lt/ o le,epoel o,,/eaj-éoer J NT\ l-.'U' lb_J :ol
nPcepil;,éÉ,a,
,r daj€b moí, o,',[
ló\ ,oba eJ] \,/le, le'o
, _ _"
-io
] l \. a J§i ál deLi/e,ese\cl
.oi".l,',. -,i,,, t,.uo,: r's
Fölhatalmlzza apolgátnrestet szeizódés aláirásá!,

"

l,,

t"t-l** i

f

t

szezódés aláirásá3: 20l], nnrcius ]l,
kltak ,neBépnéséie:a sz.Eódés ütcnezése szerint
Liesztovszki oóbor polgármégei
ekoz
l,^fu r"., -loía loJluo-, Ld,,ól., J R;d
",o
lenc V ziko7muTJuú]d e|d+t lseri hozzJjaru]asok},
"

i,

o

l9jeto/'Jd
Tm ecc,-'en L
e,oare,ci,,eE\.r' , ,lcp r,e,ol z -/ 1,1§o 9""Fo' lo\-ob
'b +n, r/
r "^- *. i^i".*- t o..el,a , J .l,, d .'.o\ele( -,Jm'á Jl, l9c, \el
,i. ,l ,,.r,
\e,, r'a li,, el ,éD, e",,lie| ,Á ll,,tls ,lElen', lc\eé'
",rt..,
c§úohan a láiékozbiómhoz, út js nregisnrelnenék alépvhelók.
A beruhrá;al kápcsolalban tájékóztatonr a képviselókét, hogy a miiszaki ,]l!"ó,l$ :' i
ile,ó
l,;".,.,.,,,o v," l 1jelv/Ulol \oE] ! f,\.!e.l'e|Nlé, a"mlc,lol,kJU ,bonú,
,src rec"c rrorr,"r ro,oJ , a'ldo,iL, /U,,e/e]o
.,* ai
ellé_lJ l ,sblú,ol ukJl !,,póbái ,, e'le,doo-"{, A \ /Dobc

L

§/L0!.zU Lihor polgarm.§lcr| A l,Jp.,eld, poí, | \apc,,lalo,1 "/ iB
,bí

",,

^ elkészülése ltán
jeg:yzók;nyvének,

nil

!4rrEJ!!.!Eó!:!_!4!érr!{(7

sálos asánlbzása

igen egyhangú sza\

i§ sor kdrülhcr,

laíial)

n"n (ó, ep önlotn,,n\/, Rco,, !lo',,lJlele J'0" TdlciJ : Lep,Faone{i,e' lle,F
ocrc v/lo/nJ
*/el ,,iaklüL o a Ve úyvl/!§aloln! lonllbelJLá"ól é, a ?dd <l polgámcsieli
ir;Ulal éláekeltségi hozájárulásokkal kaFsolalos átulalásaiiól" cnnú
., ie. P§ze{ rneÉ6!\Jhaésellolddu
g) j,, li' oJ,s
i";;; ",;, i,,]i v,/i(o il'J,l,lal :o r |,,| |,o 1r,,e,lölol"
Ú-;cell"poaa.""t ;jegfelclóen ! vi2ikőzDű TáJsnlit elnökének a rádi lakoloktól leszcdeft
ea!t"r,Úi rro-ta-ja.ott,l tapcsolatos ífutalístés ehzánólást napÉkésztkell !áhoztahia,
xnelld kö:lelóei Lhd isnérclt láI!_vglásl srn,ezni a negá]lapodó felek között,

8

Felhatalnazaa nólgánnesteí, hoey koúbbiaknak negfelelósn,1á,gyalások nélkül isbiztosnsa
a

ájékó2ódásl a szenny,izcsatorná köznúberuháással kapcsolatbdl

Lieszko$zki 6ábor polgámester
Tájékoztaó

a

Kozsés]rüa epiihtenergeiilGi koNzerúsilésc, KEoP 5,5 0/B

Lie§zkovszh cábor polgármert€r: Az elnrúlt lestületi ülósen hozoti halározal alapjfu a
pályrat lenr kerüli b.idá§!. miután a rölid hltaridó niatt nem készült el tel.jes kónlen, A
oaliazá-lo áie(o/úloll fol ,§ nol] ilre, do,LF, Jho\ ".s/Jl,el el. e JJ"/e, hoc\

)eirca+,m-,et'aur,yen. )e,ej,",\ íPgieEn 1'o\oletel nF'ló1,
cl,§oolom,,\nr ielel,e_ ],,pa']a/alj,ln.,.'f\_,ülJl .nc.\dlJ,o,te)/e"er tcT
lJdo,;, ,oAJ nlJ,, .,e,/oo! /ocol. _ h,.bóJ,_/ Jó}.,,á,)/a',,oe\e|, IJ' no,'
és beadására vonaikozó kóiáb6i
9íi.ten;m Úduil szezódni A pályáza! neeirásáB jelóll
naráIidór€ nen készüli el. és
hatáDzannk pedig már naiáb,át vesziicne, nrivcl ú abban
nenl

leí bé5dvxa Dál\ údt

Ro,,e!nd, J epii,elen,,_,,io
kapcsolalos kolábbj képvhe]ó-lestü]cti lratárcu 1 fenntaíását és anDa( halúridejc 2013, mltcius
i l je lijfrénó nódositísái

*^aon lonb'r-' _ Pad

Ti§zolczy cábor r,nícsDokl A pályázat besd|jsa \dóbú a rölid hat&idő nria!í negliúsuli,
liiggdle;iil atról. ]$gy nyolg e;b* dolgózoB úon, Álliiólag újbó] tiírják ! pályázalol,
]av;solofi én is Községblr2 épületenergetikai hnr]siiván}áual kifizerését,
szüinteú agy elósze;dé$ k;lbne kóini. üa ,negnyilik a lehetóség a pályáatÉ, a]r}or M ehók
a
kóZóit ludj; pályázdnó beirújlmi a pályázatot, l la njncs eló_meeállapodás, lkkór nincs eíe
pályáalirón.k fe]hatálnúása,
Lieszkovszki Góbor polgÁrmcst€r: vagyunk olyan fugalmslk. ha negjelenik esy pályázati
hog,Y a
kinás, aklol a?.úal ö;s;jövunk és döntünk rendes haiáioZtlal, Az új kiirás nen biáos,
koíábbival megegyezó feltételeketlaiialmúza majd,

Rurkai Róbert jl§/zó. a Rídi Kózségbáa épülerenereeikai lanúsitványárak elkészitésével
t".a,o-, r.r lm.-, es r"} ,JUlideienel
i...",,
l",",i_

^lo,".o-,eluei:
a,J,1,o.an,.]]lol,eíl.5b",dro,polgdTeJe''r,
,.-, ^,"t,.,..era...r-,^li
33/2013.ílI. r.í,) számú

hlt:i.oat(7

igén ecrhsúcúszavealtal)

Rád (özségi Önkományzdt Kópliselórestülde a 25/2o]j,(]L 14) yáúLl halóI@íának
.""r.].rt-- rr,iai Kó;éshá; épiiletnergdikai rlnúsitván}a elkészilésévelkapcsolatos

" de an nak natáridei ét 20 ] ] , mnrcius ] l {e njódo sitj a,
dölli:s& felúlan]a,
],Ialáridő: d úleteneryetikai tmús itvány e tkészilésarc:20 l 3 fu]ncius 3l,
kiliz.!ésE: a megküldöil sziúla alapján
Lieszkolszki GáboI Dolgánesrer

9

idósek Napja helri megennékezés nearendezése

ldó§ek Napja hel]i ne_q,mléke#séíól folylak.mnl
a Te_\"úeJele"r upc,ol o,
\.rleJe,
rettc. ^z

Licszkov§zki Gábor polgárncsier:

"p,",.",a t

la

e1l "

altal bizo,1oú mé,tLéíiildöntenl,
ll lt\egcl ünkomJn\zlj"oonior

L!,Jl t,nJn k.!\i,€lo: lLd,,i ".,, o\"bo- " n..o:\ob\
J, m5k felqzo]!a]asJaI doponj]jl

e,

cl(t5zíendo ele]l

Licszkovszki Gábor poBnrnestgí. A ne8lrn,ofut lásána közeL 225 tó, A műsor délután l5
órakol k€,nódne. ós fél ötés ót óm közótl kerülne sora negveodéeeléye,
Lázár knán kópvjselő: lIa a lé§zánr és az étel ng,Yanú, minl e elmúl é!ben, ak](or az elnúLl
Á irorrsée o*,"g* nen tar .me]ni, Még ha az idén lrdminc fólcl lóbb enbeli veídégelünt
|L"|m.á,J,
.,a,:, ,,lo d,,^bol A lll,|, do |t
-e, a"kol i, :,iö,i,l
^,..ol
ne_'eúe.ele e ,. r.l", ren,-", |ns^ol1 LJlJJJe\e, e J c"'_ J"9, ,péD
j
F1
Li.szkov§zkj cábor polgÁnn€stcr: AZósszes köíiilnrényre fiBye le nrnreI alasolo nr ]50 000
J,!,so]od
biztosilását az ]dó;k Napja közséci negeúlékezó üíncpség kiadásaira,

hae

yofi ányos porcelón tán} édal és levescstí llal

le

riteni, a nüanra got mel lózYe,

341013.0t, r4,) szímúhitáíozlt (7 iren egyhangú sza\aatal)

Ro .o/,ell or\o,ln,J/,l Rep\ elo 1qülele tel,i 1.1o_\ \Jrlb,o/,é.l l,,/öo!
:,n.r, ee, :o j, pn ! oil oe J"r l5 o,d,,/aekl,eúe/' l(L, oro^,--,\ba,,

.ndezésólel és l.bon}olílasának nánrii6ával. a kő9őntó íúsor
öszcállitá:sáia] és konfdrálásául, a h rgositás bizto§násával a rdád ködúvelódésééd
Alanjtvárvl és Rá|óczi E kakönlvlálost bizz. nreg
A ;ndez;nYen léhblsílfurdó lacso[ elkésziiésá€ Lá?ár lsiván kélliselól kéri fel
N:ól Énl./i" l lól !:ei. "(ep,F"o_cf,lPll0000 l {ol,a-".1,e b,,'o,1,
^/.lo.1
u, L ol., o " " l,U,J,, " e,e/e,l "!,e,
P \., A Rad (o2n,L,!,j,,,.. ql.",,,r,
"n
",

,l ,.ia"i"e.,

-.iezes*t.

Idid Ka'znrúvelódéséóír Alapitván] és Ri!óczi

üika kön}aráros

l

L

tl tt-]J

t!

jr LnNl.ÍTI iv
RÁd Kóz§égl Önkoím{n}zatKépviseló_t6tiiletének
2013. már.itrs0?-i rendes ü16éíól

-1---

Múrkü§ Gyór§l,

Taneskozásj ioqu á]landó neqhivolt:

snnt€r Tibolné fótanácsos
varga viklóiia óvodavezeló

Baiíógel János hangl(hnika

- - -!§

