RÁD KÓZSÉGl ÖNTaORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-mSTÜLETÉNEK

JEGYZÓKÓNYVE
a 20l3. április 25_i rendes nyilt üléséíól

NrDirend:
l./
2,1

(Haiáfuzatoki 60 - 67)

Az ónkomiinrzal 20l2. évi kóliFsveGsének végÉhajtásáJól késziteti beszinoló és
ászÁnrád4s (Éódeláalkotás).
Elólerjeszó: Liegkovszki Gáborpo]gámesi€r

!, 0274126 bisz_ú terúlelE vonatkozó kére]emel óssefilcgó módositások a Helyi
Épilésisabályzt és a nelléklelétké!9ó szabá]yózási TN mlmiíl
Települé§szork9eli Tefl múleirásvomttozisábm
Elóteieszió: Rutkai Rób.n aüegzó

]./
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A 2014, évi ónkominyzati költségvetés koícepciója
Elóleljesztó| Lieszkovszki Gáborpo]gámester
A 2 0 ] 2, évi belsóellenóles iapasziá laiái
Elóieiieszó: Lieszkovszki Gábórpolgúnesiei

5,/

Nyári gyemektiborols iinogalása nánti kétlnek
Elólerjesztó: Liesztovszki Gáborpolgíme§er

ó,/

Maiorcs lászló (Koral ÉlelmhzúDiszkont) iavaslala
Elóte4eszió] Rutkai Róbert aljegyző

7,/

Á Fa]uap és majólis €lóké9itésé
Élóreri$áó: Liszkov9ki cáborpolpáftester

zárt ülésú:

8,/

srcciálb sgély kéÉInelr
Elót€risáó: Lieszkovgki cábo!polpámester
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RutkaiRóbeítaljegyzó

Li.szkov§zki cÁboí polgÁííost€íl Köszöílöú

a í]ai rendes

képviseió tesüleli úlésen
negjelent a]pol8árnesler asszon]1, öntormányzati képviselókel, aljegy2ó Urai, és a R,ádi Közös
Öntományali Hivalal pénzügti lólMácsosát. A jelenléti í! alapján megállapiton. bog/ a
képv]seIó lesrületi ülés hél lóvel hai&ozalkepes. Kórem a njai u]és napnendjének elfogadá9ir,

óUrurry.r§J_§rérú_b.

0igeúeg}hangrlszalaaíial)

Rád Kóségi Ö.lómányzai Képliseló{eslülele a 20l], április 25_i rendes képYiseló tesúleti
iilés úapil.ndjéraz aIábbia]<nak úeglcleló9n fogadj. el]
l

,/
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ő nko má nyZr 20 2, évi kö ltsélvetéséíek!égiehaj úsáról
záiszánadás (iendeletalkotá9,
Elóterjesztő: Liesz}ovszki Gáborpolgármeslel

A z
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és a

,l,/
5,/

A 20I4,éviönkományzai kö llségve!éskóncepciój,
Elóleúesztó: Lieszkovszki Gábórpolgáfuesier

A

évi be ]sóell enórzés lapaztal atai
Elól€rjesztó:
Lieszkols^i Gáborpolgárfo
20 I 2,

ló és

nódosiiá$k a Eelyi
úellékletélkép.zó szabáiyoási TeN lalminl

a214126 h6z-ú törülete vónatkozó kérelenmel ősszeftlggő

Épitésiszabályzat

TelepüLésszelkzetiTeNnúIeiláslonatkozásába!
Elöterjesziój Rutkai Róbeii alegyzó

j,/

ké szilet beszámo

cí.r

Nyári gyeímckiáborozás 6fugalása iráíli kérelmek
Elólcljc9iö: LiesÁovszki Gáborpolgármesleí

]
Majoos László (Kolall Éklmiszü Dhzkont) ialaslda
Elóleieszló: Rutkaj Róbeí aljoglzó
A Falunap és najális elókészitése
Elóterjeszió] Lieszkovszki Gábor polgnmrester

szociális se8él} kérclnrek
Elólerjeszló: Lieszkolszki Gábor polgáilnestel

Li€lzkov§zki

cÁlroí polg{rnesrer.

van

e

lalam€lyik

képliselóDek Mpnend elótti

lllé§ Jiino§ kéPviseló| szeÉlrénrszóvá temi, hogy a Taóya bejámhál lévö szenreles haúú
nreslelik. men, áinenő lorBalon résztvcviii k odahozzá& a szenelet, A hclyick srnete nrár
lyakran nen is lér bele. Javasolom. hogy ezt a szenrétgyújtót onoan legyük el násbová, Most
Engsat szemetet, de b abafurdó k ádát, é s n inden nást is be ]elö ln ködnek .bbe a személgy Üj lóbe.
Tmya mellcni buszfordulóba kelleue ez! áúelyezni, as akkor leBaláblr csak a údiak temének
^ szcnetet. Mosl kél nap alatt lele8kják és csak a lalú csú!ám válik az eeész,
bele

Li€szkovszki

cábor polgírnéster: (öszönöm

a kéFise]ói észrevételtés javaslatot.

napiEndi pontok negtárgyllá§a elótt felkéren aljcgyzó Unl, hogy a képviselóknek írásbm
fuegküldólt pénzüeyi információkat loglaÜaö$e,

Rutkai Rób.rt !lj€g.rzó:

Tisztelt Képviselóres$let, a tndes kópli9eló-testiileti ülé§ekre

készilendó pónzügyi inlomrációkat lrásban is nrerkapták. anrelyeket a kövelkezókben

foglálok

Óvi önkonráúrzati töltségvelést DÜködési hnel nélküI teneaúk és hacya jóvá a
állami
Képlhelórcsúlet, A köllséBveté§i ekzámoló sámláDnon jelenlcg 6 953 834 Fl,
el§zánroló sámlán 8 l76 j14 !1 Ya..
szennyvizcsalonra közmúbefuhrás ónrcsEnek to!ább] fimBzirozisáF §zólgál az
éftlekehségj hozá.lárulási sáúlál. és a szeMyvizcsatoma aójekt s2ámlán nyilvá anott

A 2ol],

e

A

Napkóziothonós Óloda nnémréúyi.elszámoló szánrláján 553 603 Fi. a ldidi Közós
Ónkomán}zdti Hi\llal sáúlájánpedigjclenleg 3 040 502lt }2n,
Új színünn 2ol3 jaDuá. hónap óta a befizctett szedélszálhási dijat nyihúntartisán szolgáló
szánl!. !mel!, ósszegc l3624j3 Fi Ebból fizeti M önkorfuány2at a szenétsállíüis és

A

Az

énókta!írsznlhr. piaci tíe[en nyL \dnla]loll ]j jl4

7o1

A léján és kifizeleIlen §zánnáinl( éfiékea nrai napon: ] 520 56j Fl. Minla kolábbu ismerlelelt
péEügyiádalok nNtatják. ennek a fedezete ÉndelkczósúntF áll.
és adókiDllé!óségüniról szótó adalokal a kövelkezökben foglalom össze:
^zadóbevételeinkól
A
20lj, évÉeltogadott ön}orDányzali köhségvelésben 2448l000 Ft helyi adóbe!é€li hagyoti
jó!á a kpviseló,testülét. Erc az évÉláltozás, hosy á beszedelt gépjámüadónak d9k a 40

,l

sáZaléka fiarad helyben.60 sázaléká! a kö,,Ponti adóniv.t.lnlk kell átutalíunk. Az elkésátett
és az adóZóknak megküldótt hclyi ldókiYetésünk éves ö$zcgc 22 99l 7l9 |t,
Kimutatúsunk szüunl a njainapic bcfol},i 7 ?06 87] !1adóbe\élel, mely 3l % telj$iést jelént.
Az képriselóknek tneeküldötl táblázatbe lddraló. hoat 5 959 054 Ft adóbevétel lalálható e
adósámlárrkon. ami més nem keúll a kóllsécvelési elszánoló számlárá, E2 ü ősszeB növeli a
húkódési kiadá_saink finanszíozá§rúzhlsználháó lorá lrka1,
Azadókjntlévó§úsűílr 20l]. jannár 1_jén,1 266 134 Fi !o!

Lieszlolszld cábor polgnrmésIeí: Köszőnönr.lájékozutóL A kélvhdók megkapták a lejárl
halíidejii balárcz.lokról készilelt poIgámMleri táiékozlalót, A Kó^éahrára vomtkozó
épuletencígclikai tanúsít!án! . nai Dapig nenr érkezen heg, ig.v mak kinzetéséresem kerüll
sor. E77cl kaFsólalós nód.sitot( szővegű szcjzódést seí kapluk meg. czén amak aláíftisa
íténtnr eg Az írásos b esáfr o lóval kapcsol atban van e kérdés. és,rev étol ?

sen

1ó

Tkzolc4 cábor képvisgló, páll{zlli tinÁcsnok Ma hiloll fel szikszai úr és elnézéslkérl a
csúszásén, de mryi nurnnjuk torlódoli l'el. bogy nem iudia elküldeni az clóbb enniteft
doku me ntunokat,

Azt

nro ndla,

]ranr!úsan

Rutk i Róbcrt aüesy,ó: Ezel

k

illd] az

any

okat,

ü

üeg)cl a köve(ezó lroblónra van: szikszai úíjkkéiéves
opciót kénck a Kőzsésházával kapcsolatos és fuúa( eneBiaszükségletéi csökkcntó úuílrálal
kapcsolaiban, amcly kérelnet a Képviseló-lesiiilet elutasítotra Az elülsjiás okae volt, hocy a
mai ByoEao változó világ. nega|aPozott, de gyo^ döntéseket kiván és ezért nen kívánl l
A pályázalokon laló rész!étel
képviscló testijlel hossabb hatírideig esy cés]rez elköt€Iözódni,
olr-an, mint egy ve§eny, dellben uen kilán lefuaúdni az ónkomiryzal, A Községháa
energelikai tanúsitfinyál állilólag lebruálban nráI elkésznették. de e2t nrég a mai napig sen
killdiéll mcg. Ez nejn erósili a bizahnat. és lehel. hogy mással kell negcsinállallri a Kö^égháZ
eneBelikaj ia.úsii!án)át. Nchezen ndgydúáalÓ, hogy 2013, február l5-ig elkészíGli
energctikal tanúsnliiny! 20l]. április 25-is niél, nem lűldenek me8, Iti lalani nagyon nen
Lieszkor§zki GíbOr polgárnestcr: Úsy uloú a leiáír haúIidejü halámatok vé$ehajt s|jról
készítelt polgármesleri besánoió$l kapcsola$an nincs lőbb lrozzi§zólís. ]VIég napiÉnd elótl
szeretnén táiékoztalni a képvisclóket úól a iánógalíyól. amil a sporlpilyávalés e öliözövel
klpcsolalban bizlositotlak Rád községsziná,a,
N,lint jsnreí ú elnúh évben a tá$6ági adó egy lészáó] úgy döntötick a josalkolók. hogy !z
feIajállüaió öl kicnelt látvijn}spo.tág spóícélúlcjlesztéseinek únogaiásá!,
Keltós leladltunk vólt tehát. neslbgalfoúni. hogy nriE kérhetó nálunk ilyen láúogalás,
valafrinl fellőlteni ü eíe cngedélyezelt alapót a tásasági adó lelajáílásokkal, A Rádi
s po ncgyesiilet nevé be n pá lyrai beadására kerül l sol ú ö ltózó til új ílásáú, álépitésére,eszközök
be§zerzé sérg Ionarkozóh, aúely ós szcgc ,nilrteey 20 nillió iorini iolt Pest negyéb.n összesen
1,1o nrillió lorint keietfellö!éssel lehetel! sáffolni, Ezzel szedb.n osszesen 4.5 nilliáJd loinn
Ezután felldrem a kapcsolatoi Pctó Tibol úml, aki éhponoló ésjelenleg vác alpolgámestere
és segnséeéi lirien, segilségével lovábbi kap$olalokal silcrülr kiépílenéd,p] Bcnkó Tamás

i{Lsz É§ Meerei

igazrltójával ós násoklil, ma.jd véeiil körlonaleódotl

spoírámolaús nélmi ll i ó loli

a

údi

lámogatási öss2cgc,
jóválraeyoft
keÉta kúlónböZó !álblLozások
nunka, hogy a
Ezl kölciócniöhdet a
álc4edetl in;sígi adójával lehöltéíc k riilhessén, E2ek a felajáDldok ügyanis nen az ál]mr
be!é]elétnö!.Iik njaid. h.nen áÉ.gedett állani ládogaiáskénl le§/jek lclhaszn]lhatók a
nt kórii li ke reil'el

ydlezó

tó

ltés i .

5

jó]dhagyott helyi sponot segnó pályáati célok megvalósllására, 'Lóbb !állalkoási keresiem
jneg, iőbb rársasári adót fizeló vállalkozóÉl beszéllcnr, léeíilsikerük fehöIten0n* az
engedélyezen körel hétmillió foriniós tánogalási kerelet, A tánocatási keret fehöltéséé|t
kös,önel illeti a Ridon folyó szennyliasaloúa könúbeluháást kilnelezó céget. a Babifa Kn.
nevébeúeljáíó Babinszki Zsoltot, továbbá R&R Kfl nevében eljáró Roller Róbert€t, a Penci
Beüinnúi lulajdonosát. valminl esy sporitámogaiást felajánló budapesti !állalkozist. gfoely
Krii!, Paer a Rád sporiegycsül€t litkfuajóvolliból kerüli velünn kapcsolalba,
TeNezűk a pálya kölüekeitésúi, pdkolók kiépítését.az ini6iruktúra csinositóát, ki9pad,
labdalogó, és védókodárok léesitésestb.
Ös-follalóan elmondhaló, hosy löbb enrber úUnkája és lámoBarás lolt szükséees annoz,
hogy eEdnényesek legyü.k, Kapcsolatok. támogalók néltül nem leitünk volm sikeesek,
knétellen és mindenkinek negköszönön
a iánogatást. és a ielepülésü szn!ára hsznos
ivoslDedig térjii.k rá

1l

a

napncndiponiok nregtáryyalNúa,

Az önkományzat 2012, évi kőltsésvetésénekvégrdhajlásáiól készítetibesáíoló

és

zinszánradás (Fndelelalkólá9

Lieszkovszki Gíbor polgármest€r: Az állanhááartásól szóló 20l] é!i cxcv, töNény,
vBhnnrl annalr !égrebajlásáó] szóló 3ú840ll,(xll 31) számú Komrán}fondetei alapján
elkészitettijk Rád Közsó_Qi Ölrkományd 2012, é!i kóltséglelése végrebaji6áról szóló
kóliségveiési beszinolójál és d ónnományzt vagyoíi helyzciói 2012, decenrber 3l-i mppal
A képviselók a 8/2o]3,(Iv, 25,) számú önkományzali rendeletei és amak nellélleteit násbó
negkaplák, Kérdö*n, hogy van_c kérdés.észrevétel,lacy nozászólás?
8 /2013.

ítv,25.i §Zrmli rendclet

(7 iseu

eglhúgúszalazllal)

Rád Kózséei ÖDtomrányat 20]2, évi kőltséglelésénekVégrehajlásfuól
2,1

és

hsz,ú lerűlelre vonatkozó kéÉlmjnel ószfugsó módosíiások a Helyi
Épnésiszabályzt és a melléklelét képező §76álv.7ási Te valmint

A

0274/2ó

Telepü]ósszerkezeti Ten, múleirás lonatkozásában

Rülkni Róbert llje§zó. Tnivnyik Tivad Rád. R&óczi u l 0, sáú alaú laLos, ú apja
iulajdonábm álló ] l82 n12 l1.57 Ak érl€kű 02742ó bJsz-ú sziifió terülelen építendó
nre zócddasági j el lceú épületek épnéséhezkéri hozzájárulá a polcámesteriőL Az ingallai e
ered.lilee o2?4/lo fusz,ú l hekl|n 3063 négyzetnétd55,44 árdykorcna érrékűszántó
besoFjású íézógúdságiinsltldból alakllolták ki Ebból ! 3132 néglzetnétts és a
beherú]e(tel határos szántó núvelési ógú ternöEldból il00 négrzemétcr vésleges má§ célú
basziosilás engedéI}ezésétkéíea tulajdonos, 9zdasáci épúlelekgabonairrcló, lalamint

istálló

és Ddvtr ki alakílnsa célj ából.

Rád község szerk.z.li TeNéDek múleinisa szerin1 a 02?4es helFajzi sánrok jelenlegi
behcrületlrez csallakozó íészjn,..lakóüjtlb üalalit]isa, a katolikus iemploniój n}agata" elóirás
lalálható, A szerkezeti TeN aúlcaása . sazdasági ierülereken belül ! íczógazdasási ü@i
lerületel&el öss2cfue8ésben rögzni lo!ábbá, hogy .,ilyen lcIcpnely !z uralkódó szélininy nian
csat a be]terüléíól délkelen€, lttól legalább 500 nraere létesilhe,tő", Figlclcmel ezekre,

6

csak akkor vm leherósése a Polgámes€mek olym ..lelepüléskéli vé|emény". hozájáruliis
megadására. ha nindkét megfo8alnuás töIlése kerül. melYre vonatkozóan is terjesz€íen eló

l'ájékoáaloh a Képvheló ieíületet. hoay e elúúltháron hét alatr 39 ingallúi ériltóen 49
illalozó aúnás éúezetta tenezeii állanaíó épijlel me!épiiéseellen. Az aláiúk kénék, hogy ne
szélirányba és a falLl belterüleétól távolabb ópíiljőn neB az akíartó épület.
Tájékozratom továbbá a Képviseló,testületet adól h. nogy fl váci JáJási Földhnad 20l], áplilis
23,n lr€lrszini bejárást tiizötl ki a sabonaláúló és isiálló épíléséEkérelmezelt vólleges miis
célúhlsznosi6 engedélyeksélel összeiiiggésben.
A 2013, náIgius 25,i képviselőrestületi ülésen máJ iárgyalt a iémáb a Képviseló{esiúel és
altor a 42l20]3,(Ul, 25.) sámú haiározatot hozta, anely szennt úgy dőntötI, hog, Túvnyik
Tiladar Rád, Rákóczi u, i0, 5ám alatli latos 0274126 hrsz,ú 1edletre vonaikozó kéElnével
kapcsoláúm mpiEndjér veszi a halályos Helyi Épiiésiszabály2at és a mellék|eléi kép€ó
szabÁlyozási TeN lalamint TelePülésszelkezeti Terv nűIeiás felülvizsenktát, Emek
neslelelóen készircnen el a íai előEiesáést és a hárcm tralározadjavNlaút,
hnételteD felbilon a képlis.lók figyelnél aía, hosy az állaíalrá§sal kdp.solatbm nincs
tndelela]liotasi. szabályozási, koliátoási joBkóre a kpvisglórestülehek. I1l $on cs.k a
eszközók Vonatkoásába. vm nródja dóltenj J KépliglólelepüléskéPi, és a télépúIésrendezési
iestiiletnek. EldönLhed, hocy láltoáal, vaay nen váltoaal például a fetvcteti szővegrészeken,
ésZ€vétel, kérdés,nozás7ólds. jlvóIat az
elóierjeszléssel kapcsolatban! H! nincs. ákrol az elóieiesáó által javlsol1 soliendbeu leszm lel
szavaáya anatáiozati jalaslatokat.

cábor polgárn.§ter. vm_e

LieszkoYszki

ó1l2013,ítv, 25,) s?imú hnníroz.t (7 igcn ce}hlngú szalaaíal)

Rád Közsógi Önlominyzal Képviseló{estülele ngyelenmel
lhszavonja!,12l2ol3,(II1. 25,) számú hatá.oata serinti,

a nElléklelélképezó szabályoási TeN vlllminl

a

lakossáli lilhkozásr4

Helyi EPnési sz.öílyzal és
Telepiilésszerkezeli Te.f nüleíIás

a hatályos

felülljzsgálaiánakképaiseló,les$leii igényét,
Trávnvik Tiladú Rád. R.ikóczi u, lo. szám alalli latos 0214126 hs2-ú tcnilc!! \onalkoó
kéEl;élnea iudja tánogaüri a lralátyos Helyi ÉpitésisZbályzal és a nr.L]aklúJ képezó
szabályozási Ter !áláni ni Tel epülésszelkeze li Tcrv mú leirás alapj án,
A Képliseló tesiúlet felhivja a polgámresteí, bógy semmi]yen táúogató falc|ri !i. aagy
hozájállást nem sdhlt a krelemnel kapgsolatban,
Lieszkovszki Gáborpolgámesletós

j./

A

201,1,

dí, Ulgi

Kilti

éli ö.kományzali kóltségvclés koncepciója

Li€szkovszki Góbor polgármcst.r: Az óntornányzt éves kóllségvelésónek kor;lcFcióját
korábban úindén év november ]o ig kelle! clóledesz,eDi, ngyelmmet az elóled.sztós éve
kóltségvetéséDek Mronnecyedéli \égrehljlás&ól ké szítetl beszáúolór4 pénzlol_lxhni xdabna,

Az osággyúlésu állánMzfttás

cgyensúlyának és a kdzpénzekkel uló áltekinlhetó,
gaíeciáinak megteÉm!ésc céljábó] Bkoit fucg ü
gazdálkodí§
halékony. ellenónácó
köreú.2ó ére
állanü.iztaíásról sóló 20ll évi cxcv, lörv&yt, Emek fiegfelelócn

l

vonalkozó Löhségleiési koncepciót

a

poledmestenek álri]is 30-áig

kell

ben

ajl i!

a

2014, é!i kö]iséelciési koncepciómk ngyelenbe kell lennie a
tele!ülésüntöD foiyó szennyrizcsaloma köznúbenú!ázrs befejezését. a néey élre jó!áhacf,ot
ciklusPíogíamotvalamint ! már elbnáMs alali lé!ó bcniliito11 pályázafuntal és ! tárgy év
násodik felében benyújrandó, vahnnl eEdnényes pálylrzlókból folyó lehetóségeket.
Mhdezek alapján koncepcionáih javas]atom:

vélenényen szeiini

a

szefu }íizcsatorna köznúberuháás beiqezésá kó!.ióen pályázati lehetóségek
kihasználásával a település úthilózaláMk lelújilása és új szilárd burkólalL] utak élirése,

^

eredmcn)eíe n$e]emel

2,1

Az új Egés^égházberuházásának

elókészitése

Pihenó

Paú negépité$

ioEelós épnúsienPedélFek

Kiilsó fonás lrevonásával töIlénó és enérgiáhlhsaálás csökkcílése érdekében
beD}úirlDdó ercdnréules pályáZal !Ia!jáí lüténó önkományzti

épüLet

lilújiliisa,

BelYia€ndezés édekébeíibtlanaios kübaniaíás és felújílási nu.kik, a cslpadékviz
€l vezelésének Ioly anato s bizIosilás!.

A nrúkódési kiadások csetében a ílszes eazdilkodas mellen, csat .z indokolt kiadások
leNezhetók és Ealizílratók. Biztositani kell a gúdaságosságot és halékonyságoi. a
könséghatékony úegoldásokai,
7.1

8./

To!ábbú is szúkséges a nehéz,ny,gi helyzetben lévó családok segítese, & idóskoruak
übb g}enjeliesek támogaiása, igrc]cnmel a lomlkozó jogi szabályozáya. előirásokra
és a kó€lnreók
!klí\ eg}üífuűködésfte,

A gydífidkök hyári táborozásái, ü idósck nlpi köszöntési lalmint a.iljl szeBezelek. !
spoí és kunuúlis eg]tstilelek, a lelepülés nag! FMezvényeiDek tánrogaiását tó!ábbra
h lervezni szúkségesa 2 0 ] ,l, érj ónko mrnyzaü kóllségvetésben,

vindezcken kivül a tenelóvel kapcsolaLbah js \annak fel.dakirjk. aneb€kíó] ! nost Nárgyalt
c]ólerjeszlés elkésziiléseés ! kip\iselóknek való neeküldésc után egyeztetlen mindkét
egj-há2kdzség vezetöiévcl A lenretó ke iése és a lópcsijfcljárala nesépilésáól kezdliint
egyeáeldó rárgyalást. ligyeletmrel az önkoímányzali lelad8tllalásn is, A Évatalozó
Yizésblók}jának, szociálh |clyhégének!negépnéseis ntgoldadan feladatuni,

Rütkai Róbcrt aljeg/zó: Jalasólon a koncepció lcmetólel kdp.soiabs részétkicgészileli
&21. nog, az önkormányzat tulajdonában álló 25] helyEj2i szánú 3595 négyzethéter terüleni

bcsorolású és ajele ee haszná]t Élekezeti tenelók felefti ingadan, a lemctónóz
kedté$e ke]ijl 2014. éíben,Azal cgyclértek, hog, a ]övó élbcn az öntományz akllvm
lecyen résía lenretó f.jlesztésben. loiúinásban a polBánnsteri jav.slai s7rtinr. és eúek
lö hségeil x 20 14 é!i ő. ko mrányzati kölisé gleié sbe n ieNezni kell

kiv.í lemeló

8

!24!!!E 2ii&É4.ú_b!ó!!z4(7 igen cgyhangú szalaáüal)
Óntornánrzat Képliselóresnilete a 20l4, élre vonaiko7óan .lólei*ztet18 ponlos
töltségvetési koncelciót 9, ponnal +észiti ki,
A kicsas,nés szorj.t a Képliseló{eslület 201,1, érF reNezi ! údi ieneió felújitisával
kapcsolatbú, bogy a Énetó feleni o.kományzali tulajdonú teúlet hozzjkrnésévglbóviii !
R,id Kdzségi

Terven továbbá, no8.1 reszí vesz a tenretóben kialakjtxndó iú lépcsó meeépitési és kerilés
leliliiúsj nunkálaloknnansznlzásáblD,
A Képvkeló{eslület tcíczi a mvotalozó vizelláiásának szociális helyiség kialalitásánat
nuntálaixi! amc]! kohségekre elónányztot tene, a 20l4 é!i önkomjny2ati köllségwetésben,
A Ké pYiseló reí ülel a kieEészileli 9 ponlos 20]4, évi költségletési koncepc iól cl logadla,
Lieszkovszti cábor polgiJmesier
A

]0l2

e\L be]júe lenUrzrs lJpAzmlxmi

LieszkoíJukiG,lborPolgárncst.r:AKépriselólesliilelúeln]úllélrcnáíonrlamátjelöIlnreg.
mellet abehóellenózés jncgvizsgáh és trrc l j elentésél elkés zi tetl€.
Áz ehó ellenóPis az..Az Álfulános lskola költsógvetési lazdálkodúána& ellenórese. különös
fiEyclcmnre] az inGznréuy lélszámadaiaira és a lemlartó önnományzat által !z úllmi úmocatn
f.len az inténén]rc foüilotl kildásairB" Yoh
A úrsodik léna negnelczésc: ,,Az adónyihániaíás és az adóbelrajtás hatékonyságímk
ellenözésc. x2 adó kintlé!óség csöklentésének lehelöségei''. a hannadik iénra pedig ..a
közétkeztetés - óvodai konYha bcvételeit neghaladó k]adási tóbbletköllséeek gsökkéntésének
benulaúa. l]gyelenlncl a bevélelek és a kiadások (köhségek) eleruésérc"cimet liselle,
Az iskolálal káP.solalós ellenörzésijeeyzókönyv sz.rini ú Alblános Iskoh uláD a nómaiiv
be\étel ö§szeg.: 2i.58],2,19 Ft, a leljesítetl kiadás 51.]l7.?42 Fl volt Ezek slápján úon

melrt.z

óítornán}zat 9jár foüásból b]ztositoil] 29,734,493 Fl volt, Azóia
nír állmi fennaíiásba keíült ú istola és hoz]ivetőleg lrannrc nriuió forjnltal csökk€nt M
áll anlól kapo § nkornj á.yZti be vél eL
(érenr aljee]zó uE1. hog} a hásj| kél ellenó,ós lapasztalaoil l'oglalja ó$zc.
kiadások összege,

Rülkni Róbert jegrző| Az ldónyilvánlafrás és az adóbchairás halékoúyságának ellenóirese,
&adó knílévósóe c ső kkentésén.k eheóségei láígtúnisodik lénában a Yizsgálái célja ú volt,
I

hogy sz.bályossás és sa7dlságosság szénrponüíból cllenórizze aZ adónaióság núkődésének
réndjét.vizsgilha to!úbbá,lrog} az öúkolíinlzatnál a trel]i adó Fndelete, úIanlint a vonarkózó
jogszabál_vokban meghalározoltak szcrinl töllénik-e ú adó(k) kilelése. behajúsa. lejdolgoása,
Azcllcnózé§ to!ábbi.élja. noey az esellelesen ]lllári hibákai,lriáltossásoktt meBszűntesék
és a helyes gyakorhbt bevezcssók,
A bclsö ellenőrzés összegzése foö!állapiiofta. holy Rád KöZség Önkományz.h a nelyi ádók€
lonúkozóan megalkoía Eudel.!.il, nelybcn nreghalárcna az adók bevallásán.k és kitlésénck
körúlúéíyen,Az adózók bevlllásaiklt a hilala] íllal biztositolt nroíiaiványokon n)rujiháliíl
be Az önkonnánlzt ú adó7ók nyin4iíúlásáho2 hasznilj. az oN(ADo progranot. nellben
nYi lvánraíiík dz adó zókal. a ki velell adók.t i l le§ e L adó* ben7ctésének téíJ-é1.

9

Az ónkoínánrzal adóhatósá{a a 30 mpos üFyintézési határidőt a ninlavélel s7-erinti kivá]asziris
a]apián vizsgált adónemekben betfulo1lx, A n.tároalokhoz, eok ái!ételét iBazoló tértivevélrek

Ó

omrányzt területén évcnte kb, 1300 adózó keriit kiéítesitésreadóizetési
^z
körelezetrsé!élek nre hltározásívll, ú]elyból a vizsgáli időszkban 238 adózó volt MlÉlékos,
ez ú arán} az öszes adózó]roz viszonyill! ]4%-os !o]t.
Az ellenórzés meeállapirolta. hogy az önlonnáí}zatnál rendszeresen el]e!óuik @ adófiretesi
kníelezenségleljcsnésél. nrel),nek eledlár],ekéni ,z adó kisZbá§íó] értesitót. illewe iánozís
eseléDfelszóliió levc]et küldenekaz adóá részóre. A tilsZó]iú le!élhaisára az ügyfél áItalábm
iclcntkczjii és kéri a .észletfizetés leheióségél, funelyet Lésede]nresen. de teliesn Késóbbiekben
to!ábbi felszóliló le!él Yagy idézéskiküldé\e nem iőrténik, nrivel az ügyfél bái kés.delmesen
de fizet csak a nilzoti hátrslékkdl Éndelkezót. i11, a nagyobb taltozású üsyfeleknél tórténik
to!ábbi elj áijs ( fol rnlonból tölténó ki fi-tés, n yued i.j léti liás, násb eI i neeáll apodás. )
kapcsolódó jáválolta a késedelnesen fiZlók köt.l.zésél
(illetékfieefizelé$€l ellátot) ílásbeliEszlefizelésikérelem ben_Yiútására, íarasoha lovábbá a
háiralékos adózóknak idézésnreEkiildésél. a szenélyes kapcsolat lel!étel .éljából. valmint
azobrál az ldózóknál, aLiknek helli ip ,üzési adóhátíalékot taíaúaknyilríí,javsolúk a

A behó ellenózés nregállapilásailroz

\el,,e',AoJ( \ljo,,i,d,n*llJ, o/,ld"dli.ettl.jl,m,

A me_qállapitások alapvetően nenjeleáek konrolyabb hifu].ssígot a bclsó ellenórlsipontok
vagJ lólrmatok rendszeróbcn, Kicsii szkeptikus lagyo\ abban, hory a belsó el]enórzés
ja\aslaiai alap]án ü adóknílévósésüúnil}e! mé]lékben és ,neúyi idő alalt fog csó*lemi.
pedig nrinl a napnend elóni pénzü8li in]ékozrltólre

.lnoídl.h ú adókintlévóségürn

20]]].

ianufuljén.1266lj4Ft\ollTennésTlcscneztazadókintléYóséectbekellszednünk,

A

ham]adik behóellenó#si Éna a kö7ótkcztelés ólodai kon_vha bevéieleit necnaladó
c l a bevélelek é5 !
kiad ási lőbbl etkö ltségck c sö kkentésénök benjulali sá la londtko zo lt. ligyél
(kö
tiadáso k
lrségek) elenrzéséÉ,
Az cllcnórzés célja a közélkeztelés ! konyha bevételeii meghaladó kiadási úbblciköllségek
csökkenlésének elemzése 1ol1Az elle!ózés Lovábbi céljaloll hosy az esetleee se n fe lián nibák,
üiáúyosságok íegs^hlcihctóek lelyenek és a javasolt helyes gyakonat belczetésél elósegilse
AZ ellenózés céljáu] meelóg,lnúonak többletköltségek csöktmiésének eleMé*. felún
hibalk fcLlálása, hiányoságok fuegszüntelósóíc ja\aslatok, a lrelyes gyakónxl bevez€réséúek
elöscghsc stb- eléréséresennrilrn tovnbbj inl'ómúciót nen lán fel és adotlab.lsó etlenózési
, beléleleit neghaladó
,iel€ntés, anel! e2í nen alkalNas a közélkez1.lés ólodai konyha
ü adási lóbblelkó lÉégelrcsö kkcntéséneL bennltatásáü és a k iad áso k (kól l séget) elem zésére,

eíí

!34!!3J!y.2,il_§zóEú_!!!í!9!4

(7

ige! e8yhaugú salazattal)

Rád Kőzsési Ö.nomráryzal Ké!\]sclörcstúlele

.

20L2 éí]rcnhároD 1éní6anvészett

bclsóelteMrzésól készilell ]clcnté5ekei nregisneíe és a7 azoklól késziIet elólerjesztós alapján
ellogadta Mceílla!ítona. hog} cslk !z adóíyil!ántanás és .z adóbehajtds hatékonyságának
ellenörzósc. a2 adó kintlévóség csöklentésének lehetöségci témálú j.lenlés BúlnDz olyln
negá]latiljsókat. meIyekel a jö!óLe lézve alkalíahi lchct. Fehívja a jeeyzól, hogy ennek
neí:felelóen

gon dosko dj ón

ú adóhltósági

n unta

é

fudú én.vességéó l,

l0

5,/

NyáIi syeme(táboDás linocatása

irúli kérelnek

Li.szkov§zki Gíbor poEnrnestcr: Á Rónai Katolikus és z Elmeélikus felekezet részéró]
elnúli években is volt
nyái gyemektáboío7taiáshóz kédek ónlomínyzilunjrról lánrogalásl.
^z
alapján 50-50 ezer
ilYen kérelem, anrelyet az öniománlzai iámoEalon A 2012 é\i ká€lnek
foriniial lálogalta a Képliseló,iestület a gy.Ekek nyáii tábomzásál,
Tiszotczy Gábor kéDliselő: Milel Bz Álb]ános kkolának nen adrunk a nyári erdej lábornoz
tánoealást, ezélt nenj.v.solonr, hosy ! felekealek kére|mérc nosl adjunl tánrogatót a nrán
tálrorozáshoz Ez sériené.az esél}€lyenló sé get ezé nemjalasolon.

Lázár htván képvis€ló: A kéÉlnjekelai(kor iudonr tános.lrn. h! nri.dkét fel€kezel

a kórelne

alapján eelfomrán kap tánoBltást a eycrnrekek n}ári táboroáalisához,

Rutkai Róbera aljegyző: Úey ennékszen, hógy az elfiLilt években h ez vo]t a lyakorlat, és
niMkét felekezet egyfomán kaloii ónkormárryzli tánrogatást ! 3ycrmekek nvári
tábolozIatásiüoz, ]elenlee két kérelem érkdzdtl. azokal elöterjcsácftjk, Az áhalános iskoIa nyfui
gyennektábomzás iánocalása iún1 a nrai képviselöjestíllcti íiléselótt nen nyújtott be kérelnet,

lllé§ Jáno§ kéPliselő: Minl az elhúll képvisoló,teslüleli ülésen ellangzotl. az általános iskolÉ
nilköhekezet, Közelegynillió foriíit 1lúlkölckedek,

Lózír rs§án képvis€ló: Az iskolá eselébeíeg} célcsopoíol. egy osztált BkBíak nyáii
láborba vinni, és enbez kátek a üúltkollámosalá( EZ l negFdik osaály lolt
í42!!3J!y:2§n_§!é4É!3!ó$za (6

igen

l

nenr

erdci

va!üattal)

Rjid Kőzségi Ólkonnányal Képliseló{cstúlele a helyi Rónrli Katoliktrs és Elaugélüs
Ecynízkózsés kéElméF 50 50 000 lbrintlal lámogatja mindkét egylizközség álial szeNezéLl
n}iri glemektíborozásl,
Jl, aia,aE,
.e. b,,d/i. pol.Jl,e,lel1 J Ú,,od,, i

Hlláridó]
Felel

6,/

ós:

"_Pl

20]3. nájus 3l,
L ieszkól szki oábo, poleái|neslel

Majolos rászló (Koúll ÉlélfunarDiszkont). alaslato

Rulkli

RóberI nüe§zól Majobs László ú] lelelon.n egteztetcft idóponlban lelkNsclt és
lá§ányle.!éYel és alapnjzal alátánrasáoli llv8latlal ili. amclr alapjá! késziletten el u
ilásban is úegküIdöí elólerjeszlési,
A Posla nreuet léYó öDkofuánrzati iulajdonú beépitetlel leiülei crcdctiles nésy helyÉj2i
sZjnon lévó rcrületból ául, A Kép\iselórcsliilel kolábbi elkéP*Iésénekncgfeleló.í i
lelek}önwi tcriileftMezés nregtöíént. relynek nre_qfelelóel a l2ló ós ]2/7 helyBj7i szjíLl
két i n sltle kerüh kialak ítáya

Eglik ! ieúlá jobboldalán lévó 12/? l sz ú 348 nagyzehéter köz,terület, a nísik pedig a ]2/6
h$zúj]4l!égy7-einéteEsbeépílellcnteíü]et.ánelyépilésiielek(Ll)bsololásbmvel

ll
A Képviselőrcsnilct ere a leíű]elre Yonarkozóú !z ilj Egészséch'megépítésétés kereskedelni
ie!ókenység biztosíiásál, lalanini pdkosiláí leNezett, A7 Egészségház teflezése megbízás
alád ád el kész ült, mel y j e lenleg eneedélyeáeló si elj ádsban van
Ezek]rez a funncióknoz iguodóan en.ek a terüleinek az il.j épitési övereri besorclása szúkséges.
.'a]$lon az új besorc]ása a Helyi lpíésiSzabá])-zai I], § szcrinli Településközpont legyes
övezete (vt) lörténó ásorclást, A vtjelű övezet teleklöhbjei elsódlegesen inlóZnényi. oktatási.
hlfurális. ceyhízi kcreskedelni, szol_!általásiFllegú.legfeljebb lildszint + l .meleles + tetótér
szinrcs szb.don álló épúlelekelhelyezéséIe szolgálnak Az ö\ezetben új beépilésengedé]yezése
elóze{es e1!] engedélyeksi eljáráshozkötött,
A közifiéznényekei az akadálrn.ntes kózlekedés előiiisainak nreefele]óeo kell lúalakilmi,

Az Eeészségüáz a lejlós lelekinlallm fehó íészénópúlne jneg kb, 300 négyzelnéterbeépnen
len eie], a]nelynck tclckiaéoye parkok]lkal és Fa*osiialsal csyiill tőb]r miúl 1000
nólyzetnéter, A keÉskedelmi szolgálhlási épúlelloYábbá a kapcsolódó belsó p!úolók és
zőldfelülelű pe,Lositás nregépitésércemek nreglilelóen 2000 négyzetnéter tcrület vehetó

Májoós lászló a váci Korall Élelnhzer Dhzkont üzlelház tulajdonosa megépíienéeíe a
leLülei€ az élelnisel khkücskcdclnrj ilzlciházai. anelynek lálképi és elképz-elhötö terül€ti
njzát javb]alkint nyújlo1ta be a Rádi Kijzijs Őntonnánl2ali Hivalalba, azza| a kééssel. bog_Y
teriess7-em a Képviseló testület elé, Á kéÉlí]ezöaz ílzle$áz ncgópilését 2011, évben teNezi,
szeplenber_oLtóberi átadási haláridóvel. A vál]a]tozó az iizlet degépitéséheza 2000
négtzelnlétei terül€nésá mcgíásáiolná, Az eladÁsi áI meg lapndahoz liszonyilásként hton]
Mal á1l rendelkezésüntre

A Rád Éle!ülésszélénlévó Árpád

Fejede]em utcában lévó önkományzáli tl,lddonú épitési
lelkek brutló eladási áE
]00 Flrnégyzetnrét€I
e\o o1io l,, D, Jl l iJiJ.r l
\ voh l+.íxio, U,§/, oe o,o,o, ., /n,,,.N, el'J .,
v.|.|a,al,
ód
.Pp\
Aj9_,blo al aD on.,,í, ",ó!l
,ngJl n
-clo-,e,,LLe],
A harnradik liszónyilási ár] Vácon. a Tesco nelletli iPdlelelen 7000 Fl + Afa nron léhei
kereskedelmi és szo lcáhaló c é lra épitési telketvásnro]nj, (A hirdetési ái emél nlacsabb: l0000

i

'
J00',

lc.

B1 szerinti rajzon is látlntó, üog} a két kúlőDbózó luínciójú é!íllei.szcnes épitészeti
kapcsolalbaD állM eg]ná$al.
nefu célszerü két öúlló épitésitelekre lelekkón}vezieini a
oldalnalárck mialt csókks a
iele,ne! nár egy helynjzi szálnoD lé!ó te.ülétét, neí at]or
ierülel beépitésinashílhaiósnga, ami elsősoúan a pallolók és a zöldfelúlelii paík negépitésél
nelezilenó. Eári a kö7ös fulaidon esznei tLúajdonnányad nregosáással á]l az ónkómlinyzal

A j alasl

elí

ü

Jav.soloD a ierezeli élelnrjs,lr kiskefuskedelmi üziel nregéPitéséhezszükséges kb. 2 000
hog, úon
négyzeiméteíestcrúlcl 5 600 11 + Álit / négrz.úttcr áón tórténó etadásr, kikö§€,
jalasoli
keEskedelDi épúletéPilhetó íec, hag,Yomín}os épnóan]ágú
csak a befiliatott ós
f!]azatial és tetósz*kezettel. ancly funició ellálásától a2 óptllcl áiadásálól ke7,dódóen lögalább
tiz é\ig úó lehí clténi,

A látván),leúel a code consuliing Klt nrénrőkével iltekinlellűk és ú credelileg mecküldött
IEtinozati jlvasllt módosítását terjesáen cló, aNel} a lúnlokai, a pekolók, és a parkosnás

12

megreNezésével kapcsolalban tútallMz a rclepülés éidekébengaranciákat. N,linde2 nagyon
fonlos. ncn cz a ierület a télepíiléseg}ik kőzpontja, mely meejelenésében h kell. bogy ezl
kozósséri tedtetkéni lrizlositsa

lo_1d rol loL hq d óo l,x ,,lla,. n,e!,t.leroo É'emi,/e,
Áruhizbar alkllnrazni, el5ösorb r he\i, v.EYis rádilalosokbó],

A \,,lllio/o e-e'\/lri1l

Li.szko$zki cnbor Doknrmeslcr: lontos inlornició volt, ho!,Y a tn,ezeii Elelmúzel Anház
á!i nrege srezne k máj d a váci Kúal] Djszkont áelí]s7$ Áruház áFival. anre]}e t nindmyian
jól h erüí}.h]szen sok rádilakos rásánl lbbBn az üzletben vácon,
Tiszolczl cíbo! kópyi§eló: A Faluközpo beépitésénekelókészilése 20] 1.iavaszán kezdódőlt
Etnol keíestcD nreg Repper Béla némök uEi és elkezdtíl]i az Egés^éslráz kFezésél.najd
nhjoros fual be§Zéhe szóba kcrúll ery diszkonl jelleBű E]elniszer Arubnz megépítése,Eá
köletóen Rcppcr Bóla urát elviitem hozá. és igy késziilheleí el ú ií nrost bemutaion
lít!ínyeN, illelle mali egljk változata,
Egvébként én is úgy tudonr, ho.!r a vezetó kilételévelúinden alkalnazollal Rádról knán
t'elvemi a,nllalkozó, és gBrmlálja a váci Korall Diszkoliban léró én,ényesánk.t Rádon is.
Ezen tjúil x Rádi Öntornányzatho7 fizetné be ebben az üzletben lé!ó loicalon után képádó
iparüzési adól, Vindhórom \il]alásál céhz.úahatírozlu ban is úczitenj,

Lieszkovszki Gábor polg,lrícaterl van,e ká,dés.. javsLaú. észevéleleYalmelrik
képrkclóoeklHannrcs, lkkor fe]teszcm szarazáyB az ehó

hdn

zatijavaslatot

Itlés J,|.os kópviscló| Aá jd\lslonr polgánnBlcr úr,, ho!! elóbb aíó] szx\azl.son. hog}
akaia e \ac! ncnr a képviselő_testület az Flel,nn4r Afubáz nregépílését.H! ez eldól. rujd
utám drdems Nal a részGles ]mlálozati j a\ !s laíól vavazni. Úsy kell sauzldhi. boey akaia,
!ag.Y nenr akaÜa! KépviselÓ{slúlel aj.laso]t berubázáí,

Ti5zol{zy G:ibor kóp setól Meújün], soúa az
Illés JáíOs kópvi§cló.

Jó.

ücnjiiú so

dóe!§ncí

halárózati javas alokon és ú!y

ra,

6s/20l3,íIv,25,) §zánú hl.ározli(2 jBor

5

ienr szalazatal)

Rád Kőzségi Ónnonnányzat Kiplkelóreslületc Mliorc\ Lás2ló 2ó00 vác, Mezó u, l5/B. szánr
aLatli l.ios által kiskcrcskedelfui áelnhzer Ánllráz 2011. élben lörténó nre!épnésére,! Rád
12/6 hrsz_ú ] 1,1] négyzchréter kiYell beépiFll.n inlatlfurból 2000 négyelnéter lerülehalyságú
/
és eDrdk neclelelócn 2000/]14]=63.ó7 százilék esznei illajdonháD]ldoi 5ú00 Fi
^fa
né!yzeln]éter áíon elJd. áZ alábbi lehételekkel:

-

],/ A

Rád

s,ezödé

2,1

lró h§,ú ingalb
s a]ái

rásakol Ye\

natíroal szüinli tllar'doni lrányad,.egvételéról szóló
nljlljó
Fl loElalót n7ei az e]adó ónkornrán}Zalúali.
ó ]

A fe! nlradó Yételár híttalékotveYó eg)in!fugben fizcti
aláirásától szánriloí hanninc mpon Lrclül

oreg

al adís-vóteli szeuódis

l]
]/

Á levő áilal2014, évi áladással leb-ezell beroházásr lelkésóbb 2015, ok6ber ]l_ig kell
befekhi, anelv elmradása eseiéu & adásvétel tideyát képezó n ajdonhályad
vksza}erűl u eladó ölkománaat lulajdonába, a véleláI ötven 9&álékina}
A Flépitendó Élelmigel Áruház épületéthagyományos épitódyagokból téglafa]eai.
és cselépfedéskell nreeépiteni és legalább tíz óvie más fi]nkcióra nen ]chel hasmani,
|alukéD kiallkilis!, ,,telepűIésképi lélenén}".hozzájárulás biztosinisa érdekében:

!)

A be]lhó,jssal érinlet ]2/6 fusz_ú incadan K,i frontján hegnlaradó f€n],ófák
köIül parkoi tell létehozni .z elLészült látvá.ytcn,cn fehüíeten ehó nég,
park

o

ló N y-i ii|inyba brténó eIlo lí sá\€l,

A beruházással

éri nle

lt I 2/6 b^2_ú inearlan nem

b

eke

jetó.

A code cons lling Kft. v. sabó GyLúa némök beloDásálal és részvételélel
lrell negterv€zni az Élelnriszd Áiuhá7 nonbk2alanrak !églcBe§ lomáját a
kialakiiandó lclepúlésképbiztosiúsaérdekében,

A fenli c) pon! szeiiúli namök kijelölt aLleNeáként a t 2/6 nJsz-ú ingadm rcljs
peLositásámk és paíkolóinú neelentrcsére eDgedélye2ési és kivitelezjsi
\ola]lint ezek neglalósilásávBl kapcsolatos
törvdokDneniáció c]készítéséÉ
músaki e]lcnőrzéíe kap negbiást az Elelúiszer Alúázal épííelótól,
,

A Képviselólesiilet l'elbnja

a jegyzól. hogy a

20l]. ]nájusi

rendes képviselórcsiületi üléyc
tónénó álsorolásánat

készítseeló a ]2/6 h6z,,ú terület lelepnGskózponl legyes lerülelre

(v'

A Kelviscló{estület 1ilhatalnazza a polg|jmeslcft az eladói szMódós aúnásáF és d igy
kialakuló közös

ulajdonn| kapcsolltos

€]e*]<önyvi

és e8yéb

ügyinlézéíe,

A t€löFiiIéskózFont leg}es lelüleirc (Vt) lóiéDő átminósité§e] 20l3, májú2j.
Az ldás véieli szerzódés aláinisáí,.loglaló neefi7-e,téséÉ:20]:j. május ]l
A teües !élelár egtösszcgú meslizetésére|20l],júnnE]0,
Lie9kolszki cábor lolgánnestd
Lie§zkov§zki G:ibor Dolgárm€stgr: MegálIalitom, hoey öl képviseló sz!@Lrval elulasibtták
a Diszkoni Élelmhzü ÁruIaiz javasolt fomában lörténó negépínjsé,
Rütkai Róbert llj€gyzó.

A2 e]ólcicszretl al,dmli! hmáloali jaraslaful is kéltk szavúási,

6ú20I3.íIv. 25.) szímúhltározlt(5 igcn 2 nen yavazatbl)
Rád Községi Ó.tományzat Képvise]ó lesiü]elc nen adja e] Majóros László 2600 vác, M€zó u,
l5/B szánr .1.1!i lakosnak ki§keEskedelnri é]elniszer áruház 2014, évben lőrlénó neBépiiésérc
a Rád ]2/6 Lúsz_únrelt|lnból igényeh 20oo négyzemólcr lerúleuraBtságú és enn€k nregieleló
]000/]1.1l=63,67 százalék eshei iulajdodrán}3dot,
Felké a polgárne§en, nosy ! képliselőresnileti döítésróL ónesitse a kéíelnrezót,

],l

Lieszkolszki cábor poltánneíel

1|

A FJlunJp es md]Jli5

rlolev

íeJe

Lieszkoíszki cábor Polgárm€stgr: Korábbú nár c]dóntóttük, nogy nájus l]-én. szonbaton
ulduk az idei Fllunapol, Műsorkezdés 15 óBkoI lenne. A vendégeket 1l óúía hivjuk, A hús
alapan}leor felajánlással. jngyen sikerüli meeszcleznj, Az egyéb kiadisok kóhségvelése közel
:90000 Ft A Rád KöZnúlelódésééíAlapii!án, szcnezi. íendezi és bonyolilja a rendezvónr,l,
L9rülnek befizeiéye. aDrclyból ledezi a
A felajinlísok. imogalások is az
^lapit!ánrnak
kjadásokat. A táVdlyi FálrLmpra 250 000
r!o1 fordított az önlományat.

L]ízir I3I!áí képYbeló: A lalalri hússzükséllehek tregle]eló nycts.nyaaot negklptuk,

a
úlaszi ldósck Napja rendezrén}re teNezett kiadisból 2] 000 Ft aeernaradr, EnDek meglelelóen
a lavalyi ö.kómányzati taúroe.tís mostaDi iendez!ó]yíe is elegendó, Egyébkénta
n] üanyagiru ( lányér. pohár, sib.) a lcgn.gyobbLiadísitétel,

a

Lieszkovszki cíbor polgárnester: Figyelenmel a 20]2, é!i ónkornányzari úfordítáya és a
leendó kiadások áltekinlésére jNasolon, hoe, az idéu is 250000 Fllal llinocassd a
őn*ormán}zar a lalunapi ÉídezvénF
ós bíza ne_q a lebon]oljlíssal á Rád KöZnúvelódéséé,l
6712013,í!Y,25,) szÁnli

hllírozál (6

iEen

l

nenr

szBla,attal)

Rád Kdzségi Ön}ornánPat Képliseló tstülete a 20l]. éli F.lun.p és nrBjnlis kózóségi
rcndezvény kiadisaiÉ 250000 Ft_ot bizlosn, .nrely összeget a Rád Kőanú!.Iódéséért
Alapit!án]mL (RKA) ád át. a22al a mcgbizással, lrogr a közsógi rendez!ény kulturá]is és
szenezési'nurnáblail az alalitvány !égezze és s7-ponzori tánogatások*al h kiegésziNc ü
ónkornán}zati 1ájn oBltá st, szerv eze és bo nyol ítsa a rendezvé n !. an]e]y niadá sa ijól láj ékoztassa
utólag az önkornrányzatol,

Lieszkovszki GáboI polgánnesler. Bainóg.l íános RKA ellróke és Rákóc2i Erika
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