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A iillofi kiiivóan köáségellenes mlgatarlásokóI szóló 8/2ol2,(vl, l4,) szánil nelyi
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Foeoflosi leladal€llátásiszzódósnódositása
Elótedeszló] Lieszkovszki Gáborpolgrmesier

3,/
4,/

óntormányzali rendel.i haiáyon kivül helyezése
Elóterjesáó: RutkajRóbertaljegyzó

Beszánoló az Egitin a Gyemekckúljóléti szolgáld muntájirról,
Elólciesztó: Dobosnó Kelenen Ela
Beszánoló

Elólt€sztó:
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20l2. évi gemrekvédelni leladátok el]átisárcl
Rutkli Róberlaljesyzó

TelepúlésekEgynásért 2013, Eey.sület (TEGYE

A]apszabályárak elfoBadása
El óted e szió: Lieszkovs zki GáboI

ó,/

po

2ol3.

Egyesület)

lgáím€slc r

Kozségi Önkományat 20l ]. éVi falunap kiadásaihoz töfiénó bozájárulásáiól
EIóteiesáó: Lieszkovszki cáborDohánrester

R]ád

1

JggJzólönla

[!!z!!]!

Rád Kózség Kép! isc ó _tcíii letének 2013, május 23_án meglülon

Az ülós helye]

Rád i Köző s Önkom ányzat i Hivatal ianácskozólelme

LieszkoYszkicábor

po]gá]nrestcr

Pupo*ínóPappGab.e]ll alpolElij,ncícr

TaDácskozísi ioggal vesz részl:

lic§zkolszki Gíbor polgárD€ste.: KószóúlöD a mai rendes képliselóresiilcti íllésen
negjelenl alpolgánnster aszonyt ijnkomán}zali képrjselóket, a]jegyzö ural, Dr Havassy
veszelafogonoí.valamj.i Dinla Károlyné és sókorai Kahlin családgondozóklt, A
jelenliti ív alapján neeállaPno.r, nog], a kép\hc]ó leslüleli űlós né$ tövel halározatképes,
Kéren anai ülés nalne.djén.k elfogadásál,
76/2013,(v.l6.|s2ánú hltároznt

(4 igeo egvhanrú

K.zségi Ölkonnányzal Kép!iseló{eslülele

nJpirendjél azalábbia| szelinl lo!a.l.ja elj

i

szavMa ai)

201]. úijus 2]-i lcndes képvüeló,IestüIeti

A tiItolt kirivóan közösségcllenes haglIafrl]sok]ól sZóló 8/2o12.(vI. l4) számú helri
önkományzIj Endclcl naú]!.n kirijl helyezésc
Elótelesaó| Rutkai Róbcí aljegyzó
).J

Fo go

o

si feladal,e l lítási s2örzódés nó dosítása
vs 7ki cábor po lgámesle r

^
Elóterjésáó
Lieszko

Beszámoló a2 Egylxi a G]ermckekéíjólétiszolgílrllrunlá áról.
Elólericsztój Dobosni Kelen.n l.\ a

4,/

Bcs2áno]ó a 2012 é!i cycrhek!édelnri lé]adatok ellálisánl
Élólerj.sztó: Rulkai RóbéI1 !ljelrzó

]
A Telcpülósek !B},máséí 20l j. l:g]tsú]et (TECY!
A láF sabálrának cl ío gadása
E]ólerjesztö: Lie§zko!szti oáboí polgáfu esler

20l] Elyesülel)

Rád Közséei Önkonnnn)z.l20]], éli Foluap kiadíslihoz iöíénó hozájáJulisáíól
Elólel]esztó: Lieszkovszki cábor poLgámener

Lieszkovszki c

'ibor

pol

gímesle r

NaoiÉnd eló!l:
KópYiscLó teslijlel, mnel násban is negkapák iz
penzúryi
ónlornán}zat akfuális
nulalón bemuhló tóékoaalól, ezál csak a lóbb szánroka!
enclcnr ki, foglalom össze

Rutkai RóDert ,lj.g,vzó: tis7l.h

Lie§zkovszkj cúbor pdlgíríé§terjKérem a jegyzólrónylbe röezileni, hogy megérkezeti
Tiszolczt GáboI képliseló úr és ezzel ö1 lijle növekedeli a szavúó kélv]seló lcstületi iagok

Rütkai Róberl aljegyzó: Folylatvi lelrál, a kö]tsig!etési elszá]noló srumlín 5 570 397 Fl. ú
állami chánoló szánlán Pedig 70ó78]l Fl \an Ehhez ! két összeghez jöb fuég u
adószímlán lavö 6 527 2,1l Ft és ez a háron össze_! egyúlt biztositja jelenleB a ]núkódési

A

1blyó szenn}vizcsalona köznúberuházá$al kaPcsolaiban a vizikózmú Társulatlól B
berunázó ő.lományzaLlroz ulall ádekellséei ho,,á árulások lktuális összege 20 799 ]5l l't.
a csalomlproi€kt
sznnnánkon pcdic l0 2j5 5j6 Fl lan
A Nalk.zi_othonos Óvodl számlájín ]7 843 Flol a Rádi Közös Önkornrnnyzati Hivatal
9inr!ájá. pedi8 2 ]07 026 l|ól tdtulrk nyillnn
Uj felad unn ebbd] aZ élben a szilárd konjfuuná]k hllladék ber}iijlésének. elszállitásímk és
áfiahathnnásámk kölelezó közszoleáltatásiéí li^lendó szenélsállítási dü beszedése, A
beszedeli dijakt lafr.lnazó szám]a egren]ege l 023 396 Fl Az elsö negy.dav tapaszlalata
alapján lájiko2lalofr a Képvisdó_teslúlele1.1rosy az ádekehek kö,e! ]0 % , nenr {izette mee
!szenétzúllitJsidíjat.átikel násbú iels7-óljtotlutrk A napokban anásodik t!lszóliló levclet

Az

átékpapnszí]nlánkon nyilvroundt önkorfiányzati fc]lralmozási belélel ö$zece
]] 602 226 Fl,
Lejáí és kinzetetlen szinlánk jelenlcg nirrcs. a múkiidé\ikiadásainkat núadéklalanul
összcfuggisbcn nrcgálhpnha(ó, hogy a 2013, évi önkományzli
költséBvetésben összesen 24,181 000 Fl aJóbevételi Lagyolt jóvá a KépvGelö,lestület. AZ
adókivetés nréfiéke229917l9 Fl. úlel} ö§7cec' cfrcl M clmúlt évlól álhúzódó
adó[inl!évóség beszedhetó ősszege. Mnrde7ek útjn. aZ xdóbevélelünk ósszege a háron
adónenen. á nai napon 3 275 060 Fi anri]4 % os aljesiléslielent. A konjnunális adóbevétel
teljesilése 46 %os. a gólrjármúadó belolyt összeee pedic 42 yoos leljesilésúvoh, Az
ipa.úzésiadóbenzeté\ teljesitésének aránya ]7 %_os, Ez u aún} ég 1álb7na| frcí x helyi
idei adóbe\élcLc]nkból idiia l 7'l7 3l9 Floi
iparúzési adóbevau& h!!árideje fuá u§ ]l c,
^Z
ós 65272,1l Ft wn aZ adószánlánlon.
ulaltuú á1 a kölhésletésj el§zjdóló Vánnánkra

Az adóbe!é€l.kkcl

!ilé]! mint már

elmondtan rcVábbi i.dcz.t

á

mükődési kiadíslinkhoz Az

.4
adókintlé!óségűnk, kóletclésünk 2ol], januáI ]-jén 4266l]4 Ft !ol1, Ha ehnez a
kinllé\óséghez hozúdjúM etsó féléliadóbevóicli elónás összegét és ebból lelonjilk a
befolM adóöszegel, akkor, idóüánvos adókinné!ósésü.n jelenlee 82jlr74 Ft,
Adóe lmeadás le l iesnésc cselében az adózó gyakan e maíad az akN í lis ldóbei zctéssel, ezéí
az adókóveielésílnk ósszege nenr csökken a kivánl múlékbgn,Tcn,ezem. hosy ósszel nmé!
.dól''elo\o
"e§/trin( l mLLuí dZ ddonzde_,.l .lm1l
]

"d

Li.szkovszki cábor polg,irn.slcr| A lejáí határidejü lratfuozatok véerehajtás,iról készíttt
boszámolót a képvhelók iÉsban negkaptii*. vfu_e kéldés!ag! hozziszólás? tla nincs.
Gij únk rá a napnendi ponlo k hegl áJeyxlísá ía,

l/

A lilrollkirivó
öDkományzati

r közösséeellenes
rcnd elet hablyon

nagataíásokJó] s,nló 3/2012
k i

vú l he

(vL

1,1,)

sámú helyi

lrc zésc

A

Kép]iselő-lestül9le 20l2,.júnils ],l én logadla el a tilton
kirivóan kózóssé_leuenes.rlsalaíísokól szó]ó 8]20l2,(vl. 1,1) sánú hel,Yi ö.kómánYzali

Rütkni Róbert alj€s}zí:

FndeletetArendelelmelaLkolá§iraaiuagyaloszáelrelyiönkómántz.lailólszóló20ll,évi
clxxxx. ónt!,v (új Öt!,) jl, § (1) é5 ]a3. § (1) bekenlés e) ponlia hatalnazta lel a helyi
ónko mrányzat képyGe lóre íii letét

A

hivltkozoli felb!€lía7ás szeitrl]

..A helti

önkományat

képviseló,l€stülete
önlományzali rendeletben negbalározhaltiho . kir!óan közöséBellenes dagalariásókal, A
lrelyi ónloftányzat képviseló Éslü]cic e nae artís €lkövetó.jévcl szefuben ónkomiinrali
rendelelben öilcnezer loúíiBleljedii helr,szini bíság, illeile szlröllenezeí forinlig lcrjedó
közigazgatási bnság kGzabásál rende lhe! el, anelJ- aZ önk.nnrnyzat saját belélelétkéFe'"
alap.jón loLl lehetósécc aiia,
nagataíásoka! és
kiri!óan
közösségellenes
hog) íendeletct alko$on, njecbatározza a tillolt,
e nagalaiiN elkővetójével sz-cmben kirólraló közieazgarási bírság nráléké1

A Kdp\iselóre$ülelnek

lehát a

fcn hivatkozonjorsZbályhelyck

Mindeá'köveióen 2012. nolembel'],l,én !z ,\lkohánybiüság a 38/2012(xl, l4.) sámú
haliiiozaiibm megállapilota, hogy a Mas}aúN7ág hclyi őntonnányzatairól srcló 201 l , é!i
clxxxx, lór!én! (úi Ötv,) 5 l , § (a) és i43 § (a) bekezdés (ornánvlrivltal
o pontja alkonányellens, Az
Tóflényességi
Alkotnánrbióság haiároalára figyel€núel a Pesl Nlegycj
jegyzókel
kirívóan
J
a
tilloí
FElílgyeleti Fóosztálya 20l2 no\€nbei ]0-án érlesilelte
kö2ó sége ll enes úlgalaíásokó l szól ó rendeleb]k otís i fel lrahlnazás negszúnéséról.
A2 éíesítésbe.kjfejtésrt keriilt, ho!] nenhelyi kijziig!,be|. haneú delegálrjolkörben.ján el
a KépvGclóreíüle| a !ho!, kirí!óan közössége]leDcs nagaEúsokíól szóló rendelele
Ennek megfelelócn a felbalalnazó reldelkezéseinek alkotmányellenessége (orezá8gyülés
áhal lrozoí (új Ö§,) 5L, § (J) és l43 § (4) bekezdés e) ponlja) kinal a felhahlmúá$!
alapuló joBs?abál' (elen cselben a Képvisclóresülct álta! hóZoit 8/20l2,(al 14.) szánú
helvi ónkornráuyzai rcndeletet) a]kolDúnyosácáa, Kölelkezóskippen Fnd€let nk
Tekilrtetle] dn, hogy sen a jogalkotásrcl szól{j 2010, évi cxxx. löíón! (Jat,). seú M
Alkonnánybnósáeról szóló 20] 1, ér,j cLL töNén} (Ablv,) neln ad !ólasa egyéíelmúenaí4
hogy a iretyi rendeletalkolásra i'elhaúlmuó töjaényi rendclkezések negsemnisitésé
lelhataLmaás alapján hozott íendelelek, közel
következtébcn lratályba ímdhanrak-e
féléles!árakozó ílláspontá helyezkedlen,

!

5

Pest Megyei Kományhilalal Tör!ón)esséei Éelüeyeleti löosáálya 20lj, áp
násodi k lel híása alapj án azonbar j a! asol. m a rendelgr halá l}on ki vijl he lyezé séi,

A

lh

végi

Li€9kovszki oíbor DolEíín.stcr: Keíem a jcgyzolón)Lhe rorziten, hoEy mecélkezett
os2czki László képviseló úI és c,el hal lole nó\LLede a ya\-o kep\l\eloie5tüleli laeok

A

Ruiksi Róbert alj€g}zó:

Az

hatályon kivül helygzni.

rendelelel len!észeles.n cs.k íendeletlel lelret !éelegesen
ádtieszlés mo§ cslk haláíozxti javaslíól taíalnú.merl

a.óahill" .s krc,o€!. l .Jlan |s,,]LÉl, l lol n"i cpoí ,|e\o/'áiú a
lc|_o/la,aTJno,,,\o$aIrú"20i,ende,
l..omdl ;,i\ala,lön.aJes esikl§Prf

képvkeló-testiileti ülésen terjeszteD eló a rendeletet a tárgylörben,
H; iins észFvélel,jogs2üii .ialaslai alkor kércm a hatiirozat.llogadásál, amely alapján a
kövelkezó Endes kédiseló-tslúkli úlésenrendeletie] helyezzük hatályon kivül a tiltott,
kirivóan kózóssé gel l enes naeatarlásokró l szóló lre ly i ó d]omán lali rende letel
számú hliározat (ó iBe. cgyhaneú savúxí,lr

'7r0l3.ív.16.]
Rád KozséEi Öniom|jnyzat Képvisclöresülcte fi$€lenúel az Alkohánybiróság
1820l'l\ 4,,,,dn lJblo/aúJ,J,,-, ,/!l,i ív_e\d,o,,át l, ohornln)á á lol

wo-o:oll et,L]xy\xl} ,,\Plr lL

otrJ,l ]Ll]-""dc\e§ |4i

§,4,oe|e/Je§e]
ponlia alkotmányellenes úegíllapilja, hogy neeszünl a le]batalnazá$ a lillolt kirivóan
i!."§e9ellen+ masaonóolrcl,zó ó rcnde]elJ||o,aía
A l\eo;elo.,enJ;. "e", \4e_]e, 1,o,1dn, ,J|a' Ioaeo,,e,§,ti leljB,,dd, loo,/bl\"
eí§ ; úe 6 klhilac J l,'lo,,,,\,Jr .o/o§,lgel, t, r,=d r-ovol /,,o 8,]0l2 ív
1,1,)számúhelyi önloímányzaii rendeleg hatá lyo D kílülhel}ezi,
Lieszlo,szki cábor pol_qimrcsterés Dí Ungi Knti jegyzó

1]

F.o.ru.si lelad .l1álási szczijdés.ródosilása

Liszkovszki Gábúr polgárn.srer: Rád, Pcnc és csóváí Községek Képvheló,teslülgtei
o,, u^,,. Ve, ",D''91,o/o,,éo- o§,al,,l"dá'a-alL,L"i
.999 iJ F 2a.e, .o o
"
,re|,oi*" a \aoln teknUk, a'lJ' .llólol ?_, logo,ro,i ,ö,ellpÉ\i,,lUJolvojd]Jo-é,
szakszo lgállalások

b

i7ro si

lásán,

csóláí k;z§ég Foleánneslerc 20]], ípl lG 29-én kelt le!élbcn éúesilettönloffányzaunkat
úól, ho§ a-8/ioÚ,Oi, 7.) námil halározatlknak nreBfelelóe. tlepúlésük a rádi fogNósi

csallakozik Dönlés0k alapján a
körzeibói kiválik és a püspökna§ani logon,osi köz€ihez
püsPöknaeani képliseióresri]]el hozzálárull a csall.kozásuknoz, Az elól.rjesztéshez
.satolfu1Di J ózsel p ol gámestel levc lói,
Hivaikozással a f€niiekJc. lovábbá szóban egye7rdle Kúljk József lenc kö^ég
polg|jmeslerélel ós Dr, Havass! veszela lál1.1ko7ó lógofiosal. jalasolon ! negkőtölt
feládalcllátási sz-€.lódés nódositfuáL

nsy.lenbe vé]e az orlosi Kúara szerzódési javaslaiait az
alj.Eyzó úúalelkészilt.ícm és szintén mellékelicn az elóEiesáéshez, Az elóteíje§ztetl

Á

szeu ödésnródosiiáí

-

6

szerzódés ]I/4, Fn(iában nré8 neli lraminc óm .endelési ]do szeíepel, JZ oEl-pe]
e€yeztlés alapján e2 he 23 óra

\,ló

Dí, H.Yassy vcsz.la fogúno6: A heli 30 óra rcndelési idó 28 órára .sőkkco( eáíi úgy
gondolon. hosy a pénlek délelóti háron óB l€ndelésiidót csökkenteném ezzel akét órával,
; lenntraradó cgy órával pedig a szerdai naP rcndelési idejét nólelném mes 14 óráig, Pénteki
napok]a ledig a !á.i fogon,oso*kalhalan összeállLu.n és bjztositjut egymásl !ál§a ügyeleti
rendszcrben a pénieki fogon,osi ellálást. Mindie kinjuk elóre. hoey abban a hónapbe hol lesz
a pénteki logox-osi ellálás a létehozolt iilyeleli rends7crben. anelynck én is tagj.vagyok.

Lioszkov§zk' cábor polgárn€ster: Az elmondotkk al,pián tehát a rádj és a penci
lakosotnak pénieken sen kelL vácDá] ness7.bb nre ri ! losorvosi ellátás miall Anikol
pedig Dr, Havass' vesz""la doklonó az ügyeleles. .ltor Rádon klpja neg minden érdekelt a

LázárIsn,áí kópYj§€ló:

pénteki rcndelés lizeiós !ag} nem fiZetós az érintett bctegnekl
^

Dl, H.!.:§! vc.z(la foBono§:

q

-l,,Po\

cl,d, r,,d

r,

l ! \e,,e

Lieszkovszki cábor Dolgárn€ster: Néhínyállanrpolgái dái lavaly isnehezmén]eáe, nog}
pénreken nen iudott elnemi fogon,oshoz, csak Budapestre, De mos ez nregoldódik, men
ninden péntcken az ügy.leii rcndszerben Rádon, vá$ viLcon lesz tbgoÉosi cllátás,
Lázár tstván kópviseló: sabadsic esctén hogran hcl)efusnik arádi fogorlostl Ifthelyben,
és ú ugymúEy téritésidijnenles?

Di

H.Yassy voszel! fogoíos| A helyetlesilés a hcl}dlesiló oNos rcndelójében tóíénik és a
súrgosségiellátás ! foghúzás dijtalan, Ebben az eselben csak a süreösségi ellálás a

lll.rJánn\

D.

Léíth.to|

Havnssy

,.'oplql

v.szel! fogo§,os: Az orosi

.JN<t\

l ,l,l ,!gJo,

Kamara ajánlásának negfelelóen tettűk ezt a

háláridőt a szerzódés leryc,etbe.

Rulkli Róbe.t ,lje9zó | ltl uenr egynúnka\hzon).rakeu eondoljri ésa rlk a t'elúóndására,
Ezesy on,osiPrlxú Ha ncgszünik d s2erzödós az őntonnáq,7al & ú oNos kőzöl! a píaxis
ak]oi is mand. nerr ú nem más, nint a bizlositottak körének elsödleÉcs. §zefiélyes és
foly&nalos. esetúnkben loaoNosi ellíiására létehózolt. múködési .ngedél} alaPján
nűködtelet szervezeli egysé8, Ennek a praxisnak azonban a logoNos a lulajdonosá,
ani adható-vehetó vlgyon i éfiékű,iog. Ezért szüksóees a nal hónap bizlosilása.

A

tériiésfient.sfo_lol1osi llaFcllálás Eudelési ideje
lehál a szc íá désben a kó!élkezóképpen keúl ncghaúrozásE: hétlón l1_19 óláig. kedden 7_
]] óIáig, s4r.t]rn 7_14 óúig. csüiörtóLfu ?l4 óráig, to,ábbá nnrdeh pénteke! ú akfuálisú

Licazkoyszki Gáboí polgárnestcr:

nechndetett logorvosi iisyelet íendj€ szeíint,
Ha nincs tóbb nozászólás, javslai, annoi a fosorvo$ró jallslaiával módosilo!! és a lőbbi
részlelbön. ponrjábm változatlan .z dóleíjsrcrt sz€Ezódés lc czct, anelyról kérem.
szYazon a KÓpviselÓ-lestÜlet

7s/)oll,(v, ló, !,]inú haiaro/al lU
'

lLí egr\al !J

?

td2,hl

Rád KözséBi Ö.]rományzal (épviseló Lesúlete DI Halassy Veszela vállalkozó fogoNossal
1999, júnfus 24.én kiiiöú feladaúrállalási szerzódés módosllásakénl az ót oldalon L,vL
íészból á]ló feladaleu&ási 52cr2ddéJnódosiláslelforadja
Felralalfoa2a a polgánnesteí. hogy a szerzódésmódositásr és annak számú nrellékleiekónt
csalott nyiIatkozaiot aláíí]a,

l

Licszkovszki Gábor poleámeíer

]./

Beszánoló

z

Eg!ün

a

Gremeketénjóléti szolsálal buiná áról.

l-ieszkovszki oábor polgárm€stgr: lelkérem DiDl! Kádr,né családgondozói. ba szúksé8ös
ecészitsc ki az i6ban elöterjeszLett bes,ánólól,

Dinká Knrolyné cslládgobdozól

Az

elóterjcsíésben nindent

kiegészílésennincsen, H! lesadkkérdések, szi vcscn !álaszol ok

Lioszkovszki Gáboí potgármcster: Tájékoztatoú aképviselóket. hoBy ebben azélben mái
szélesebb kőIú a családseeitő tevékenység, Nloí nár hctj két napban látja el a családse8iló
szolgálat akózséeben ezt a leladatot. kél enbeíel.

Dink Károtiné csuudgondozó: Éna
s

okoíai Katali n

c

sal ádgo

ndozó kol

lé _9ám

lelnórEkkel bglalkozom. úint .saládsondozó.

ped ig a eyc

l

neklorúak kal foglall ozik.

Lieszkovs7ki Gábor polEÁín.sIer: Meglcló adat. de

a

18 éven aluliak száma

a

tele!ülésünnöú meehaladja a 400 fót,

Lózá.rsFánképviséló:Abeszámolószeri.l471ijelennekésfialalkonivana€l.pülésen,
79l2013.(v. t6,)szánú határozar(6 igen egyhaüg ú szalazaltal)

Rád Községi Önkonriúy7ai Képviseló te\tülcle az ,.Eeyrll a gyemeliekérl" Nonprc61
Kőzhóaú Órcmekiólai és csa!ádscgiló szolgálat Rád községben végzeílevékenyséséról
(2ol2.01,o], _ 20l2l2,]l,) a 1,19/1997. (Ix.]o.) Komónrrcndelel voíatkozó úmuiaiásai
!l!pián késziili beszánolói cllogadja

Lies2kovszki Gábor polgáimeíel

Be,,doloa:o'' é\ P)en.L eo.|t llodd-"

J,a,alol

Rtrtkai Róbert alje§zó| A gyemekek VédclméIól és a g!ámücyi igdgal'yól szóló 1997,
évi f,LxL 1ő^éd,l6 §, (6i bckczdése szeri a helyi önlornányzat. a gyemckjóléli és
gyeúek!édelnileladataimk el]áláyól nrnrden óv niius 3l,ig átfogó éíékcléstkészii,
;nel y el a kópvisel ó,leíülel ne_qtáíg}.l. Mosl ez ,z el ót i esztés van mp iFnden

.löo,"ef dll4í, P,

Mint az a képliselök is no. \ d "cT,eL\,oeh,, e,d,",

Ónkomán}zati, illetle .iesyzói lélxd' R nén7.beli ellátásokon belül a rendsEres
gyemekvédelni kedleznény. a renltkivtili §;mcklálelnri ránogatás és az óvodáztatsi
s;fuélyes gondoskodd keretébe taíozó g}emeljóléti .l.Pellálasok] a gyemekjó|jti
szolsáxalá (iyemekjóléii szolgálal núködlelése). a gyeimekek napkózbeni elláiisa
gondozása
oól;sőde. csdádi .apkőzi. üázi elemckfelüglc]cl) és a gyerdekck &úeneii
,ne\edel\_no,Pl( né.P a,|..ne,|.l lo,d,! ddJ_ |lctrlio'ltot,,
q g,".".,*, ái l, *o .,d" \en kh",,o, l.J, /o \. o,!!l 1. Z]edif| e \cde enbe
reiel. ,aramlnt az igaotartan isko]ai hián]zásoklill öss2effiesó lyáúhatósági eljfuás, a

A

családba fogadás és az ideiglenes hatályú elhellezés

Az

inisos

;lólei6zt& lartalúr2 a eyentrk és fiatalkorúak denográflai nutltóil.

nén7.bcli, és tenrészdtbeni ellálások biziosnásánlk

i

Iefu]szücs syemek!édelni k€dledény
ö§szefuegó adatokat is tártalbaz az eló€rjes7rés,

nulaióit

2006, januáJ l,tól

a

jeglzói hatáskör. Ezzel

, e}ernekvédelmi

ún._gatás. anrely az önkonnányzat képwiselő_
lestíilel áhal n!úiroí.lisszanen igényelhctó támogatás. lnnck adatlil szintén laftalfraz,
az i$sos el&e;e;és, Benuiatásia kerüli lo!ábbá az önkornán}ato! ierheló szociális.
gremekekel éri.ló kiadások nagysatca.lovábbd á 2ol2. évi Bu§a Hürgarica Fehóoktatá§i
osztóndi] pályázai alapján tó énó tániogatás
ónkomáúyat álial bi7,iosilólt szenrélyes gondoskodást n ajtó
Beduíaió ro}árrbá
ellátásoka| és egyéb fonnákal. csenényeket

Rendkilijli

pdnzbeli

u

AZ elóterjesztés s4rlrez.tóre, lailalnán ]onatk.Zóan egyébként szabályok vamak, ezéri

hasonlóael últévilrez,

Li.§zkovszki Gúbor Polgárncaler: Miurnn nincs kórdés, ho72ászólás,
hatáJózali jaM slal

80/2o13.ív,

16,1

el

j

avaslal.

cal

kércn a

fogadását,

sznmú hitároat(6 ilen eeyhaDcú sz.lazBtlll)

fuid Kö7ség ÖnlormáDaiának Képvnelőieslülele a 2ol2 é!i gremek!édelni nunkáról
szóló éles bes7ánolót ellogaóa,
Mcgkőszöni !álmenn} i sz;rlczetnek és B Bj,ermeklédelcn n]nrden mú,tarársának !z elmúlt
élben k ifejleí ere dmé n} es leú kenységél,
Fehnja r aljeByzól a beszáúoló Peí Megyei Konnánylilaial caánhalósága Ésáíe

'./

ÁTeleplilés€LEgymásért20l3,lgyesülel(TEGYE20]].

Egycsiilet)

Alapszabályánat elfogadása

Lieszkólszki GÁbor potgáme§ter: Tizeúöl Nógúd negyci település képviselőrcstülete
§Zrn" }e\ i,n,cÉl,égjlk
l"eDl,,e-k -fu,,,,: :g.e",, e,leh ";.á ,a_o1Jl i,
,/]e
,
\,l
J
-At,/
Ro,_Lö7,fe\c!ll1,o/" 9" tro\c

,pla,,R!e,

9

A TelePülések Eglí6éít20l] Egyé§űlel !állah küldelése, hoey !2 Észak_Mag}lrosási
íégió }jóglád,nÖei, &on bclül ii a Nlagal,Nóglád léséeés Pesl negye Ésak Keleli
Éi"eg" eoa*ad é. tireoaut.i, könrle,rri. adonságan njdjmálisan kihasailva, a leAjobb
fudijs; ierint ;eBitse eló e ebben ! !éségben levékenykedó ged6áBi. r]ársadalni.
szeNezelek, már meeléYó kapcsolalaik e]ósilésél. iú kapqsolarok neBteremiését. Uj
lársadalnrj és ga7nasági szölel§gek mcga]dkulásán elósegiiése. a léNéglejlődése
éítekében,A k;héziós gazdasá_lpohika eenqálása, minn . szoúszédostéség€kkel is
együtniikódle. hogy ! iyugahóeládi és Pst nesye Észak Keleti térsége kiemelkedő

jlsson a sazdasáei ús táJsad.lni szeEp!állalása által.
Az Egyesi]lct álhlános cólkitüzései kózótt szercpcl5 társadahni és lcríiletöleszlési kohéziók
eósiúe. a téNégiés mikrórérégi gazdasá8i inno!áció.. regionális lúrisztikai desziinációk,
a hunánerólb&n képzéseinek fejlesnése]. a \ idéklei lesztés és a munkaeró helyben taíasa,
Az Egyesülct terül;d és §zknrai cé]kjtiizéseii, az iílisos elólerjesztésben öszefoglalúfi.
benuóftam, Ebbe az eBycsülelbc c_!}ébkéúináL Dlsáncnrberkéni Kosd polcámesierével
együtt belépttint Jalasolom. hogy Rád közsée alapirókénl vegyen részt a Telepnlések
Ecymásé 2011. Egyesüler létr€hózi§ában és ílnkájábar Halárózii javmlaloúat emek
neglelelóeo terjeszleh eló,
Azavíiuk enóiu ec_vsiileltól, üogy pá\ ázal i forrásho z ] usol a lelepülésűnt. meí aBánki
széth.lyú DIPo L";dú csoFon elée nosiolrfu ke,ché 1elepii]ésü,r|e| A Tenplon téri
parkhói kapoti uEyan a7 lióm.i Katolik s Ee},házköZség pályáati táftogatáí, de a
ielepülésünk;ck ez;n ki"ül közel haaninc nril]ió Fi lánoeBtísján lolDa, Efujek az állapotn6(
szerephez

a

nreBaáhozásái. az igazsálosább closzlást renréljilk etról az új egycsúleltól,

Rütkai Róbert .tjegyzól Éíbeiellensánom., ", a nostolra bánsmód a láhogaiások
€loszrisában. hiszei úgy iudon, ho$ aZ emlhetl Dlto Leader csopoí elnöke Kosziyán
Kálnán. a korábbi rádi polgámcster, Ezen kíliil ezzej a Leldel csoportlal kapcsolatos u
Itúsáei lilófiációs Közpoúi Lólesílésél€ ána]úk lelo_glllózoli ingailan elldási űgyünk is,
úel\ a_] _n úeet ú, l, Ded : "tob í r o, (n m,l, i li,o' 1,,re. ",/e] a l$vel, e, V
*" -.t_ r, "r,^ . .i,,ú,.. +n,-+,.,, r-, ol{o,n- D/_,o d/ or an-i'ot\s,
n;jd $eibennag},iák A leader csopoí alélnókc, a loll rádi polEánester ebben seú iudon
el,, 11l1- ",| eA,e, l,',.q,,el., e' itd/-g,,"ob,c, " . o,, "s,

|1,,li|.o, eg,.h\., ,i,n,_lJ rr., fudo ,, ,.,.e,.'.oo,|Leoa,\,/'o elle/J
DIPo Leadei szenezúhez, E,rcl kapcsoldban a ai mpon itl a rádi őnloftínyzali
hivatalban kereslék a rádi FaluérL Egyesiilet elnökét, elérlretóségél, e,nail cinél és
telefónszálnát. nren elszámo lá st adolr b e lalam lyen úerra lósull pá!}ázattal ka pcsola$an, Az
őnlofuin]zatn.k. vagy a hivatalnak úonba! senr.riiyen mcsvalósull pályázalról nincs
lu,lomísd, mel-ltrl nrosl éppcn péMt aklrirkkinzdni a benyúj totl els zámol ás aladán,

"Pql

i

(érenr, a kóp;iselókel, hogy sgitsenek ábban. hosy megtudhassuk, milyen megvalósult
pályázat! latra F.]rcrl Eg}esiil.inck. aDely clszámolísát is ben!iú(otla a2 esyesület elnőke?

Lieszkovszki Gíbo. polgárm§tcrj l1iékoztato]n a KéFvGeló testúl.tct. hogy ehhez !
leendó Ectesüleú.z kapcsolódóan, egy Tólmács községi pályázatnóval nár fcl,etteú a
kap6ohÓ! ndl a jöIó élben liinyiló mktor, lérnBye]ó kamerarendszei és Falünapj
re;dezváDck tánogaiására lebe! majd benFjla3i lán.catási i!full, ETket ffjeBedénül ,tról
is jBvsolom. hogy lagia lesziinr-c cnnek az eg}esúlehck. vaEy sen,
Tiszotc4,Gábor kóptisgló: !árévlel ezelótl résa1dienr egy lóriiE}.elő kamdák fclállitásál
segitó pálrízal úegi;ásábaD, Akkoríec,olt z ö.tsz a plojeklbez. megvohak a €íek, d€ !z

llioíi'(épliseló istllet.llalász

l,ászló képr;eló javaslat&a

lesZluta

a pál)áual beadásái.

l0
igy M íen keriilt sol. Megkeíese6 cn ü anyasot. és eljunalom
tiijrdulásipont ]ehet a 1énábm meenandó úi pályáathoz.

!

hivatalba,

neí ez jó

a segitségel, Ha nnrcs löbb
haiározarijav6htlól.
hozzászólás. alrkor kéreú,szavazzanak az elólerresne
Li€s7noY§zli

Gábor polgÁrm.ster: Elóre is köszönöm

81/20l3,ív. 1óJ számú nltározlr(ó igd] erltrangú sZvültial)
Rád Kőzségi Önkornányzar Képviseló tesiület a Települések te,Ynáséí 2ol3,Gövidit€lt
név] TEGYE 2ol].) (to!ábbiakbm: Eeyesűlet) Alapszabályái ncgisne e. a Eeyesület
küldciésélel és célkitúzéseilele!}etéí, ú l,]g}.esülel Alapszabályál és a küze}alés
baijroZrail mgán.ézve kóielczónek loBadja el, Vállalja az egy.süleli cólok nrqvalósllása
érdekébcn tónénó köZ€múködéí. e^rt.lapitó tagkéhl csallakoDi ki!án,z Eglesiilelhez,
A Képlnelórestiilct !ál]alja ! lagsíegaLjáíó éV9s tasdíi (elenlce évi 5 000 Fr, valanint
belépésidlj kéni cgyszeri l 0 0 00 Ft tasd ij negn zctósél,
A képviseló,teslület felharaLmazzá a polgármeíeí, hoBy a tagsáegal ősszeilggó
dokmeutum ok!r. nyila*ozaio kat aünj a. \alaú int a bel ópés i és é!e s úcdij Eg}es ület részére
löiiénó nregfizeléséól sondóskodjon

20I]

6.1

i l lclle l'olyanatos
Gábor polgámcslet

május 24.

Li€szkovszk]

R.id Kö zségi Öntományzat 20

Lieszkov§zki c{bor polgármcstcr:
napirendi ponÜakénl lárgta]tuk a

] 3

, é! i

Falunap

k

iadásaihoz ónó nó nozáj áru jásáról

A 20l], ápíilis 25 i képviselóresdleti üFs netedik
20lj, é!i Falunap cs nrajiin elókésziLésful szóló

A

napiréndi pont tárgy]lós,lor clhanlzoll ha a szponzoi ialajánlásokkal kapcsolatbm
ieljesilési probléma adódik. akkor polsámesteri halásköúeí kerül.jOn kjegészités€ a

Az egyik lánogalólól ! l'elajánlolt lánogínsiö$zec átulalásaíóg a mai napie nen érkezett
neg, ezéílc]lépli díj kifizetéséthalasztona el. a mcabizásürnból a tndeTénll szeivezÓ és
hiá!}zó ó$7cg 85ooo lt. !mell}e] j.vasolon fuegcmelni a 67120!3(]v,25) sziinjú
halárczatban foglalt 25o ooo Ft öi}ományzali hozzájá.Ullis ósszegél, eal a fenaelel, ha
íegórkezik az Alapi!!án} szántájáB az iBéil szponzoi láúogaiás, al&or eá a tánogatásl az
használja lel. mift önnományzli
Alapiivány a lelepülés ]ol3, évi szúreti Éúdcz!ényéhez

A

hozájárDlásl, utólagos eh7ánolással.

32/r0i3,ív.16.) §2Ánú hálámzat(6 ige. egyhan!ú szavú attal)
Rád Községi Önkomáüyz KópviselóreíüleE 85 000 Ft lal nregcneli a 67/2013 (]v, 25,)
szánú hatáioaíbú t'oglalt25ooooIta2ol] évi Falunap r.ndez!én} kjadásaihozbizlosiloti
önliormányzati hozáj;rüús ósszegét, s4oüori bevélel íegórkezése eselén az ószi szü.éti

l1
!€ndezvény klad6aihoz bizlositja @ összegel, ajnelyíól a Rád Közn]tvelódéséért Alapítvány
úólagos elsánolással iúozik,

Lie§zkovszki cábol polgármester, Bajnógel János

RKA

elnöke és R,ikóczi

Gáboí polgáncateí: Tájétoáaíom a Képviseló,te§ületet, hogy kóaleg a
Pedacógus Nap, A Tanterület érlesítet!.bogy nájus 3l_én kózPonti É.dezvényis leg
Li€szkovszki

hogy Ó!od! és az tskola pcdasógui sánira vendégl ái6sa1 €gybekötótt b.lyi
Naioi
is szcn{zei ú ónlrormányát, elisnerve peda8ógr]saink t9vékeDységél,
PedaBógus
ÚBy láloú. hogy nindamyim lómogaúák a hclyi pedagógusok úmepi megvendéegléséi
Jav4olom,

@elyet öIömnel

nyUglázok,

A mai képviseló,testületi ülésl búircm,

,.-\ l
(\dc1,
\2]:<-L-u,.
Li6zkol
cábor / l
§zki
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