RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜ,LETÉNEK

JEGYZÓKÖNYVE
a 2013. júniü§ r7-i

N.Diíeíd:
]

, Jlvdlat

reDdkivüliíyílt ül€séről

(EttÁroz.tok74-?s_igJ

donányáru kisk@skedelmi

folgdnDáM mló kijeLölésE

El&erjesáó| Li6zkovszki cábórpoIeáan*te!

Jcg}zőkönll'

&!!ü!!

Rád KözJég Képvúcló testíilclének 20]3. június l?,ón nealaíotl

Az ülés hehc:

rnidi Kijzós Ónkomrányzali Ilivatal n!g!leme

Jelénvann!kI

reDdkiyüli

ítllt üléséről

Licszkolszkicábol

poleárnre$er

PUpoIkánéPJppcabrielh a]Fl8ánneslcr

Tinácskozási iopeál rószi lesz:

Licszko!§zki cábor polgárnesrer| Köszünröm alpolgám*ter lszónyi. a megjelent
ónkonnánlzai képvGelóket és aljegy7ó unr, Aielenléti i! akpján nresállapnon, ho€y a nai
lendkivüli képviselóreíületi iilés hxt lóvel hlláíóZatkéPcs, KéÉna napnend elfógadását,
3]/20l],{vl. l-.l \7,jmu h!tjro/!|

U

|,releA l,,,,,,azidl)

R.id Községi ÖntormínyZat Képliseló ieíúletea

2ol] iúlius l7-i Endkivüli

ülés

napiÉndjércveszi a ,,Javislit donánváru kiskercskedelnji folgalmásÉrá való küelölése"

20l]. jrinnE ]r,
Lieszkovs,,ki cábol pol!áújestcr

ilvk0wü Lábor nolsarm.{.l: Vi, l J,l V!g] lo^tlor ,, oótú,emél
,v._,. \l"r ,a9.1,,ébe d]"e\.\el),Fd,
Li,"eF,\edle,:ol] ,] : lolt-,.
l

e]elynck Eyakorlás& a állam koncessziós szePódéssel mcghatáro7oí idóF áiengedlr€ti,
A m;gváltozot jogszahil]-olnak neBt'elelóen a dohííyáru kiskcr€skedeleD jogosuisáeán
ál lani koncesszió s pál,Yázal kerüi ki iú§a,
Rád kö^écbei eei nem-ti dolúnybolt ü7emelrethetó. de aim Nnr é.kezeli pályázal. ezéIi
iljabb pályázati lelhí!ás töúén1, anelyeljálás j.lcnlee lol}an ban van,

A Nefozeti DohánrkeieslLcdcljni Nonprciil zn_ti'L20]3,]únitrs l4_in érkezet lelhi!ás szelnrt
figyelenncl a 2d1 j. július l-jén nrdilnldó dohán)áru kiskereskedelenN lelepülésün!ón a
koni;sziós nályó;l eÉJfiónys le7rdsáig. a liópviselórestülel jálaslatám,
dohinyforgalnazó sze ély kijelölé§ére kcrül sol
Településünkönjelenleg négycl fo8almaznak doh!úyt.méket. Fzdk:
a Prcsszó. a Maíikán veg_vesbolt ús LázáI lsd án boLlia

e ÁFÉsZ cooP

Bolt,

3

A leD,belokrcl nelliLlooí elo.e,jc"esnel negíelelóer a Ncma,. Dohlin)kffikedelml
Non;.ófirln Flhivisára.!áarIn\á'rvsólom a k:|elöles,
842o13.(vl. 1?.) szánlt hánÁmzat (' igen l ialtózkodás szaváattal)

ó.*lüete a Neí/e' Doh& ).e,"sledelm. NonprcE'
zí,clh,;ddLrü1.1!énRad,vá.,i,l]cgJefu\,1,1a1.oólja.a,o.ia.iielölnido\fu},iru
.igteEskedeln forcdlmPiaa. a k'epiile!. voMLlozo konc*,/lör @')a2' elednerye,
kz.traic, ! elhdlal;/a a poltsmeslen a kielolsf la\Fo'l sfnél} adáu|, ,@ l'M
Rad Lö?ses, on],omÁnv4l (ep"i,e

Lieszkovszki oábór polAómest€r

t-u

r,lLl

Lie§zkovszliicábor

/

,;1,t'

\

&

Ungi

Ki

JEj,E

(ö^€i

N

LÍTr iv

ÖDkornánrzat KéPvi§€lii_resdil€tén€k

2013. júniü§ 17_i

rendkivíli ílóséról
I

_t!:,,1 -

{)

i'anácsklai§i ioqú állmdó ncPhnoí:

,,,

.-,-

Rád Köz6égi ÖíkornányzltPolgirmcd€rótől
Rád, Pcrófi u. l1.1 211528-580, Fnx:528,586,
f _n,il: nnlplmríer aohr!J.hU

2613

Meghívó
Tigztelt KéDv'!.lő_i€§rúl€t!

Md (ózségi Ön]<ományz Képli9lórestülerének rgndkivúli úlé§élú ontomáóyzai
7,2olo.(x. i8,) sámú re;delele 6iee9zeti és Múködési sabálral) 16, § (l) bekezdés !)
pontja srinti josküönben eLjása. to!Ábbá fig)elenmel a 9, §j!, ó$z€hívom
znl1
a Rádi

Közös

N,Dir€trdi

1./

iúni l?-cn

lJ órira

Öi].omáDyzati Hivaial nag}lemébe.

ilvr§lat:

Javaslat dónányáro kiskereskedelmi forgalm5ásiin való
Elóledeytó: Lieszkovs?.ki Gábor polgámesler

kijelölés

)

Dló(crj.sziós
9

J!r.slit
Tiszt.l

t

20l] júni6 ]7 i Endknülj képlis€ló

ictj iiléyc

dohánr]ííü kiskere§kod.lni ro.g.lm!zósári yaló kijelölésre

Kóp,isgló lestnlet|

\ dohinrt(rm(k knlerc.L.dohm \1

or--

lP

rr""..,

§z€nódésel

(']

.

P,,,,

J1!"

mcgh!tÁ.ozotl idóre álcng€dheti,

ol-,,,,,, l l /llób-, Mdg, J,
l/ Állnm Loíces/iú\
n, /,al 1

.,o1,

A neelíllozolt jolsabállok.ak negfelelóei a dohinJá,!
:áuáíi koncesziós pilyízrl kerütt kilrnsra.

kiskercskedelem jogosultságáB

A Ríd közsigben üzc,nellctlreió és alra kiií egt dafib Nenzeli Dóhán,Yboll kolcesszióra
jgtenleg
nenr áIc?.í pál]na| .zén újabb pál!,úz.li íellrir:is történt, lnely elj:irns

i" |,'o|ln : ]',- " l4 ,'q,e/, ' h'|\!,'*i1
ll] ll,, r,,j,,,,d,.lo,,,. "plc\eoee,,e,repie1,101,
",.;.;;"i.
nl lú{c,lülct i!!adá'nra,
-,1" , n,l,,,i e|.diK,J+ eZ,J ]i,, i l"pl
A

\eíleliD.h.

\Lele l,d.|j '\o,n,o

dohínltúrenlmazó szenél,r kijelölésóre k€rül

sor,

'cleo.. ,J,ö. ll,,ic nc$en forq3lni/n,h dohti!!lfrm,ktt
B.] |,e-_o,al,'Llíi,.1'c,\",óon., , 'J'' ,Jr bo""

l,e,

a/

A l-/,ooP

A \enrzelj Dóhitl]kelestc.lelnri Nonpj!fil Zí, Gbn1isán, elóieí]esztókénl LázÁí rstvánt
j,yasotOn. kijelólé§re.

_,-Y*,:;;"3,/
Nolpíofi
Rád Közsóqi ÓDko]íitn}zal Kópliseló iestü]eie a Nenrzcn Dohán]kícsLeddmi
klj,lölDi dohjDyá ,
ái"eie- r,.j.a r,,ia. nlid. váci úl ] 3, ee,véni \ állalkozól.jxv,solja pálj-ázal
eíedmélles
ii.r."i".n ,r.r.i tbrEalnázisáLa. a telepii]ésre íonalkozó koncessziós
p"lgimstcn i ki]elij]iYe jrrasoll s2enró]} adatai1 knalmazó
i..aiJig,

i.i

itlu"r,i-.

"

20l3 júnfus20.
Lieszko'szli catbol polgánlesl..

