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Rád Kö6ég Képviselóreíüleiének 2013, báju! 16_án fleg,afiott
.gndkívüli nyilt üléséíól.

Rádi Kö7ns Önkormányzati Hilalal nagrteme

Lieszkovszücábor polBáIrestq
|Upork|jnéPappGabrieIla alpolaáancslcl

Taná$kozási ioggal rószt vesz:

alpolgám.sler asszonr1, a nea€lenl
önkormányzaii képliselóket és aljegyzó uml, Ajelenléti iY alaPjnn mesállapitón. hogy a mai
Li€szkovszki

cábor poEnrnesler| Köszöntöh

rendkivüli képvheló-teslületi ülés hot

ö,el
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határozalkéFs. KéEm a napitud ellogadisát,

gen egyhmeú szavazanal)

Rád Kö^égi Ónnományat Képviseló teslületeá2013 úájus l6-i €ndki!üliképyiseló lesLüled
lilés napirendjére veszi a ..Gyernekjóléti szolgáIal Tá$ulási Mecállapodásának nódositás!"

L ie szkó Vszk i

Gábór polgámeser

Li.szkovszki Gábor potg:írnési.í|Magyaúíszác hclri őnkonrányzaúiiól szóló Iób,ény
halályba lépése elólt kötött önlonnánlzaii tíFllási Degállapodásokat ! képviseló{eíilleteknek
lclül kell li^sálniuk és a hiva|ko7olt új önkomí$zali ióflén.Y rcndelkezéseinek negfe]e!óen

lonlos infomáció. hogy anreDryjben a láÉuúsniab}iiásóra és a iá6ulás törzskönyvi
nvil!ánlariásba lőfténó beieg}zéséÉneD kelül soi. ez cscibcn 201j, júlnB l,jét kővetóen

a

lásulás nornati v á llami támo gaiása nen j ogosult,
Ennek úeglelelóen késznetiü} el a nai elór.rjeszlést, Az áhlakulási kóveiócn a tátsulás jogi
személ}kéfog üködúi,
Ebból kö|elkezóen kü]ön kiiltségvclé\sélr€ndelkezjk na.jd és évcnle 6 alkalonrnal a lestúlclek
álla] dcle_qáh szenélrekból áuó !&sulási úúácslint tllésczil. ni]kódésá pénzü8yi biátság
ellenőrzi, a miiködéséIe a köllséevetési szenek nüködésére vonaikozó jogszab6lyi elóín sok

A nai

rendkivüIi képviselóiestüldi ülése! a Képlis.ló lesi lctnck elvi állásfoskks§al ke]l
dőnlenie aíól. hogy kiván-. ee]riithükődni a tá§ulás tagjaival a Lásulási ne!állapod]is
nródosilísáb![ ! tá]su]á\ iógi személlyéiyinánilásában,
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A Jinti elvi dönlés! kölelóen 2013,
annat ellogadásám kerül sot,

a

má.]us hó vógijg a tásulási megá]lapodás elkészítéséreés
Mk érdekébcn,h.gYjúnju§ hómlban a nyiIvánlaíásba vétel h

Anennyiben a 1í6ulás ú új lbmájában múködik Dajd. abban az eselbcn az alap nomativán
a lfusulási kiegésziló noma!!ál n igén_velheti tovnbb, amefuyiben ü óntorn nyzaiok a
felldatot önállóaD lát ák el. csal d atap nomali,át igén],ellretik,

ki!ül

A melküldóir c]óleliesztésben benúlatá§a kerúllek a Tá§ulás lervezetL leendó éles femlúási
költségei, amely szeíint éles szinFn eg} önkoínányzatra iutó kőltsée 72,000._ Fr/év. mely
eonck mcgfelelóen 6.000 Fi/hó.!p kiadáí Flenl Mindezek alapján jalaso]oí a Tá$uiás új
fomáiának fcmranásá( az e lóterj eszJc11 haiározeti javaslaúMk nr 3g t'e ]e ]ó en.
lú,) számú határoznr (ó igen egyhangú szav,anal)
'5120l3.iv,
Rad Közséli Ónkoinányzat Képljsc|ó-lestüleIe elvi egyúttmiikódéívállal abban. ho!!'
Ivl€yarcság helyi onkományalailll szó]ó 201l, éYi cLxxxIX. Tv, (Mötv) 14ó.§ (])
lrekezdésébcDfoel3t1 elónísokDak .re_qfelelóen !z .,E_q}iilt a rlcrmckckért" Gyeínekjóléli és

családserítö Tá{ulisl

a tá6ülás hgja]laL .gliiínüködve

lagóntománlzalokka] a tá§ulási negállapodás módosjtásában.
nyihániaíísba6rténó be]eí:yzése érdekébcnepyiittmij!ódit.

átalakitj4

a

a

tá6uh
lársulás !örzskönyvi

iveEbizza vácbanyár Közsés Ónkoflnán]zatát a lársulási negíllaFodás l'enii jógszabáltna].
megleleló nódositásának elókészilésével. ezzel kapcsolaiosan felneittló itg_wédi founkadijal
(.1.000. Frlagönnormányzat) válLalja, ezen d$zege1 átrúalással €Byenliti ki VácháIlyán
l l 742094- ] 5] 9,1222 sánrú szánrlaszínrára lcgkisöbb 20 ] ], fuíj!s 11ó 24. nanjáig

Jele! halálzal a táFulási mcgállalodás módosilisának elókészilésát ad lelbalalnrazást. a
társu'ási negállaFodás módósításáró], atá6u]ns múködésjköllségeinek váualásóól !képvnelÓ,
icslülei klllón haláúatlal dönt A nrúködési köllségek elózclcs ka]kulációját Képlhelórestiilet
elviekben elfogadja aznl, hogy a müLódésj k.liségck ó.000, Fviaeönkonlin),zailhó fizeiési
kőlelezellséect keletkeztetnek

elvjdónléye]

társulásimegállalodásra|
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