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alapján alkona its a lilrtah L.ndc]clel
Ende].lalkoti9n le]hatal]nazó reldelkezéyó]
uonban !z
nrcsillaFítoía,
^
ú9t. dlkohánlcL]enes El kihat a
lelhdlalo]a7áson^lkonndnybibság
allp ló jogszabtilr Flen Ndbcn a KépviscLó lesrüldt áhal hozon
8/2012(vI 14) szjmú lrclri .nlonnányaü l.nd.let .. llkonnályoságúía. aficly
köYctkeztében a lil1oll kin óxn kóZij\sdBcllenes D!_lxtaíásotJól szóló 8/]0l]
0{ l4 )sZánrú
he lyi ónkómlá| yzati End.lo alko hrán) sónó
i<úrcnj ninde7ck alapjin az clóteries7rcí 9/2olj (vI 2o,) s2á]nú önkolnáD)2tj rcndclcl.
ninó

s

ilcli szalazalta

l tóriénó

el ao

gad ís ít.

9/20l3.ívl. 20.i számú önkornánulti

rendelet(7 ]g.n e!!hdn!ú j7arazattil)

Áliholtkirí}óankó7ó$ógellenesnlagalaídsolrins7óló8]20l2(v1,14)s7ifuúlrelri
i'nkormán\Zli ..ndc]cl, hllál!on IiVtil lrebeZé§érdl

ó

A lakcinbejeleltés szabályanól lelléleleiólszóló2/20lj,(I1,14)sáfuúhelll
óntornányz.ti rendclet híályo]r kilül telye7ésc

Rulkli Róbert aljeglzó: Peí jvlcgr.j (onnán)hilalal Komán_vn]e_qbizoL1 20l] júniús
^
ne8illapilotla. hóBy a helli ónlormán_vzat. csak
lo-ón leli töNényesséli és7ícrélclben
állal neD 5,,bállozoí helyi tás.daLmi Yiszony rende7ésc von.lkozásábon, jl]clle
tön,ényi felhaialnraás alapján a]koth.t ónkomán!-?ati rendel.tcl
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TáNu]ási Nlegállapodíí betan a. re&éri l po]eimrester1, ho!) a 'l'á6ulási Megálla!Óós
mód. íIásait és ki egés7nése e]foeadójDgn)jIatkozil01a Trs!lási Tantjcs lószérejUtxssa cl,
s
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Koór ű. os isko lnigázgi tó. Az elnúll h. élet az ó nk. m á nrz.l linnunásábe kezd !ük el, és
állaD fenntatísáb!| fcjcztiil be, Kót úu.lálúló. két feíntaíó Ezt a úhást csak.Z nkoll
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L'gy l.itom. ho8y a peda!ógusol a vtilto7án* ch!,átii ;. .,na ;oLÍ p"ary:giui
erednólyek déré§. ioldilanali ljlt.tnu ,r at.iton-.i ,n"gr- lejébltént nyiLgdii-b.: a
po J,qo

sler Jrodörr,,

dlJo'Pl .,,n,,,1,1Eo,do.1 ,dl

,

90/2013.(vl, 20,) §zdnú hnntro7.l (7 igcn e!,!hai!ú salazanal)

Rutkli Róbcr. flUc§zó; Á kói beszáüóló €]loeadásái körctócn az órcdavezclölól
kérdchn, ! n},ári idószakra a szoc]ális és eg!éb jÚ.inij ótkezletés bizlosilísát, hog],a|
varg, viktijria óvodníczetii: hrel kap§olalosan üimnr ámjánlat óIlrezet be hozzánk A
lerk drezóbb..jónláúevótl tinllliik a kap.so]Jrot A j.vó Nl loLyanán bcszéljúk nec a
re9leteket (iadagolm ]ón majd az ótel 676 |!os b]ulló árá1, ivlindez a Szód]i;cti
U\€glr&ból.jön najd, Ajáilattevó loll nrég a Foíc ErcrcDr lalanjnl a Nótin6iszent Flóliái
logadó, Az clóbbi 600 Ft+áfdadag ,] kiad,solis esetén a iálka ára, az utóbbi ajánlal p.dig
800 r/adae l.tl volna és a kiadagolá$ Dcn \álljhik, Az ]^,eenáza nég .e],e;ei;
szüséges a kinordúdó ebódel ci]nen. \a]aú]i a jne4iitodó szs7ódé\ -reÉlhnór
afo.lJIe róyjdesen sor keúl. ljzzel. a n}á]ilzii,jclbcn lóíóÜ ebéd bizto\nása negoldódik.

ól

A Rádi ]1 Ríkóc,] lereNÁhalános hkohbehó ud\aíinakhUTko

isi

jc].nl.gi sziilöi Münkaközósségeelegyiilt m.g\ak]snható az
K.ós János nkolaiglzgató:
nk.]a lrelsó udraúnak burkóhk,'l'ize.nloic
^
lpuka cl.íll€tll cg)_Lél ia s se!édmm,la
\égzésórc.
An],ígámt ós a lildmunká dijal kellene b]ziosiraD , Ölsz' cuc; loiniol kéú]ék
^Z
az ónlornánvzalló].
ane]],bcn lní a löldnrunk! is bennc Y.n. A l úkedlcr háró.rszáz ezer
fori.iót isóí és az iskola
is beszá]hra a kijhségek \]sclésébe,A te ,ek
(e /L lel, c l,l .E\" , .8o^lxFitvánva
ono l, "el, 'el.,lo_:,o., l o,_ / l L É/ ona 5_rlo^

a. +l,J ór lcJele..o l,

iddt u.\

,k-,

leiv,l\ n

"

Lieszkovszki cíbnr polg:irn$ler: Az dnkó..án],zat cil]usFosra]niábdn n szeEpel u
L§koLludrar bfkolalának e]kévilis., R.g.bbi elkép7.lése\,! nt nég cg) kosállabd;pílyr
leLÚjitís. létchoás is lesezv. loh. ilr aZ atkori köllséllclÓs 4_5 ]nillió lbl]nta TÚo.t

V,.l,,.,,lof\ ,-_),Z\.,,b., ,ll ,,r,!-",,be,._

lillah

.,,;,.

, .,_,,r"
rlol x Paúnón

Lirsadalnri segédfuunkát, Az ló.l ölszázezcr aórórtL]ól loo oo0
Gimflizium lriztositma ú ónkomínrzaton keresziü], .mek negl'elelóc! a2 ó.korfuányzat
,100 000 Fltal tínosadúlná a2
udvar lelilinását.

János kópvi§elő: A nri gyelckcn]k ji rak az hkolába NóLj lesz jó ez a burkoll,
pdkositoLl udur, Támosnionr, holt e .lóbbiekb en el m ondo( úm osatási konslrukc!ó s?irin!
400+100 őszesén 500000 r!ia] jfuuljo| hozzá a tcíVezeíbukolai és parkositás

r

a§

kialak ításához

ü

ö

nko

mányz

,

osz!.zkj Liszló kéPvjstlő: Óülök.

hocy vélre negralósnl .z iskóla udvaának bulkol.ta
KoTábbü is tóbbs7ör lelnreii]t ennek szűks+cssige, de elmaradt a knnelezés l'ánoEaliunl
kellaz dcinegvalósulist,
91,2013.ívI. 20.) szánú hálírozdr (7 jsen egyhlnsú szauatlal)
Rá.j Községi Óinornányzat Képliselóresiiileie a Rádi lL Rákóczi Feftnc Álblános hkola
bchó udvara szil árd bltkolatának clkészilésóI 5 00 000 Ft_ lal láfr ogaij a. anel],bó l I oo o oo Fl_
o1 a }annon Gin.ázjum !z elózeles cgyezkGsek a]aP]án tórlént fe]ajáulásának mcgftlelóen
benze( az ónkornán],zat szimlájár. A Kipliselóre§ii]el hozájáül, hocy sztllsés szerjnl a
Pénzpiaci a lat baD lé vó értékpap jr eI ad:is bó l lö né|.jen áz inr k ormánJ-z.li tánogaiás ÉIj e siré se,

20l] jrjlius ]l
Lie szkovszk i

N]nri karbJn kná

s a7

cáboi polgá nester

ölrionán)

zat] iniófuléu)

e

kb en ((]] o da, Tó rnac san].

k)

Lieszkoyszki Gábor polgírfttsttr: A NapköZi_o h.nos olodában befejezzük a konyha
gépeinek, felsreElésinek felülvizsrálarái és elvéeezzűk a nosdók és a konyha óves dszlasági

Az ÁlúIános hkola vonatbzá§ában az elózó napnendi poni szerint lesziillk résá az udvtr
Javasolon á7önkon Dyzatilózlcnlúködé§ a spoíegrcsüel nhal n]éíesÉ]],ízaliloná$ll
elindilolL intőzö és spoípál,a fcliritás és rendezés ólunkálllaiban Ez magába foglal
csapad ék! iz c lvczeiésl, palkok] ]élcsilóí és kéíilés.taépitését
Jav,solófo a KözségIúza udlan renljdzésének befejcziséi. az épűlel szenniaizcsatona
rendszerbe való bekóiése !tán, á koúirbi szem}viztároló akna úegszüDtelésével,a teí,ezen
parkosítás.l és a kisnanán szánán udvari pihenó ]élesílésévcl
92/2013,(vl, 20,) szábú határozn( (7 igen esyhlDgú szjvazaíal]

D,óio,,."lÖl\olrJr\,1lk,1,4'o_,e,,,,1.1.er,,,.,,J\ópL\, J,],ol o, o\od",e,\e/.,
,)ül Jloal,d]dr ru, Ne,-l-inÁ el,.c/t e\ál Ji,r-llJ J le'epJ|e- \l ldo).(o,qJ!

udv&ibb létesílendó szilárd búkoia( léGsilésétés Fúkosiú{Tánrcsatj! to}álrbá a
foúacsMok és kómyéke rendezdsél és elókészilósó!, E$elé a Kózgjcháza bclsö
ldvaijnal( rcndeesénelr az épiilci szeh.yvizcsatonra rcudszerbe \aló bckóiésc ulánj
belejézéséYel.a kolábbi szennyvizlároló akra negsziiúetésélcl.a i.ílezeípa*ositássalés a
belsó

ki

snanák szín ára ud! ali pihenó létcsitósé]el,

]0

20]j.

auguszlus

j0

FJlylJlrak

lóVábbá

csalolmendszerbe köté$ kö!éóen
Lieszkovs?ki cábor pol!árnestel

Tájékoí.tó

a

szcnn],vizcsai.ína köZmúbcn

mcgll

eoen

és

úás *tuilis kérdéseiól és pénziieli

LieszkovJ2ki 6ábor polg:irncst.r: A rádi szennylizgsalorna köhúberuhilzás kivnelezói a
be házó jniszati lezctöe és l fuúszaki elleDór. \a|@úíeselenkénl a píojekl
foenedzsedrcda munkátá§a] és. ncsrc|deló önkormánPal kéDrkclóje. tiibb ninl halnim
aLkalomnal {aíonak kooperá.iós ]nelbcszélésl. á]nclyróI nriMcn ese ren ice}zókón)v §
késziih, lzeken ceiezletlük a beruhá7ás hiiszaki, üleúezésj kádéseit. a joli és
adnnrisztnlív leendókci, to!ábbá az aklúan chznloüsoka!
Jelenlec ú elkészüi munkik 52 s7íalékostclj6né* alapjín a násodilr réss7ámlázás
ószéállitása folyik, úiközben a nunkállIok is to!ábbhaladnak, A s2ánná7is né$ ülemben
iöíénik, A latóssági bekölések. illetve hálózalépnés közel helven százalékos,
A szenny\iztisztiló lelepFel kapgsolaios e]óké9zító lö]dnlnka c]készüll. a köleikezó
nunla$z]s a vasbetonszeElés és bel.nozás lcsz, július hóhapban, A tc].Phez a neefclcló
ve7-elékes ámm bizrosiIásál a kivile]c7ó július hónapra igéíeA izelláltis az elkészüll iűt
kútrólnegoldon, ds ! \izninóségel lig}cló Doniloline kuial is eLkészüllek
Az elkósz|ll hálózati szakas7ok \izlanási próbája ós kalelás belj7sgílása loltamalosm

A

laYBszi szélsósóges idójárás mja! a hlIáridók kisjnéíékünródositására kerü]lrel sol.
ámelyci a kivilelezó intéz a pál)ázatk.zelónél be!o!!a a tíoj.ki fuenedzffuoda

A, c]készüló násodik Ésszánna ón]iornránrzat állal lizelcndö óúlsze rendclkezésünkre il]. B
teljesitós miiszaki cllelór ána]i igizolása és ! pro,jeki DEnedzsernoda adhiniszt6liv

ii$intézós. ulán a kifi7etésnek o]n.s péüiigyjakadálya,
A luegés?iló nunkákíói irásos lájékoztalá§ adlaDr a kép]iselijlnck [z.k á1éke ncm .neli
íeg a benhráí. A Viola ulcáníl és n Rákóc7i_Petón ! kapcsolódásánál lc]l vállonani,
i l].i!e kiegészító munkát végezni,
M árkus Gyó rgy ké pvi§.l

ó

l

A

Rét ulc! .satornázásá

ho

syan kiYite lezhctó?

LicszkoKzki cíbor polgírncíer: ]clenleg a p.ilvá7aü lbnás f.lhasználásálal élrüló
kóznüberuházásban csal a tellaokumcntí.ióban s7ercDló télelekct ]ch.l nee\a]ósilani ós
clszáfuolni Esy új szxkls,t oráI rcm ]chü bele.óltetni llrói fuggetlenül ezl nraid m._p kcll

o]dluunn. pl, a J ózsef Att ila utcaj hidn]i] lé!ó átenrel ótó l a kerFk a lat !
Pai,tla ] PárlruzaDos
csóvezeréssel A san]rlizlc7eiéket a rav alozóig cékzeni kiépítcnj, Miídez a jeien]eej
benúizóba nem fór bele

Tájékoztaían a képviselókel

úól is,

hocy nrilyen köl$égeket kcll née állnia !z
,.. L,, 1. Jo/,, .l"l.,|,,l.,o,
ll,el
pl. a Nefuz.li vagyonkeze]ónek fizcleDdó kó! mi]lió liJún a cs.vck lefékrdtéséeít,to!íbbá a
]noniloúrg ktrták kialakidstiDa[ ós a sze||}\,izlisztító 1elcp vj7.1LílásáDlk. \illinyc]lítísának
kóhségei. Több ninl kétnilljó lorinl löbb é!c ki n. liZelelt te§,ezói dijal kelIcí lcndeznüjk,
lovábbá közel kétnillió fodnlo1 nzettünk az ideiglenes forgalónlechnikáén váInaló kiadás
még u Arpád lejed€hn, §zeni l-ászló és csatlálozó Észek korábbi csaronave2etékeinek

U,korlaa,/Jll ,,oc,,' .,JllJo,5,,l.,

lI
Pupo.kánó Papp Gabriella .lpolgárntsleri \rmak olyan cs.roíá fedlapok. melyek az
as2tál§zint xlatt vjnnik

*i,",]io;s#r::i"";JJiltffii.r:

Akvi7túási pí]ba úán ú!k a nrcgfelelii szinLbe ]eshek

TL/olc^ cáb0r Lcpl isrlo: P obxll. m_r nct./,1lel1 w, J \ /,i, /,, l'l,ú J ól, V,d d
, rd4 ^ll ,eJ \, / ,
töa,L\dg,,\d,j J.
|1| nd, ,ol , h l-_ l,d.
'obb
',.oejnlJc,,o
nem ki!ánnnk a Kos,§,án Kálnán.jlla] \ezeleí
Vizikóznú Tárn] atnoz bcfizelni, de x
ben,hi,ó őnlománvzallroz teljcsil.nél rz irdekehségj hoz2á árulds 6en7e!ésé!.A 'llirsülal
frilködésá. évl kitmillió forintol köh.nek el a, enbelek pénzéból, Kos,t),án Ká]nán úg!
érzmr. ludabsan a]radályü4 a7 öDionnányzabt a kóhjiib.rulrázás fi.anszjrozisábai M;i
kell latálni a módjál an.ak, ho8y Rád község vonatlrozásában bessznúón a viziköZni
Rutkni RlrbütnUcg},,Ő: A tlnapinxézóbizoltsáeiiilésen a Tátsulat clnüke]a\asolla.lroey
négá]lapilot ]7]000 ]-1/fu§§,Ió étdckeliségi hozzí.járuldsj ósszcgel tj10o0 r;;
csókleDlse le a Vj7i(óarii láRula1 Killdót_qrú]óse, Eá ielnap a7 lúézóbj7ollsá{ alésé.
,. el so , ,,,..., ],, , l ., oo, J a",
,é o eJ \aa Alll,,.,l+,l.tr,nad, d
kűldőttekcn múlik, hog! dit sza!únak meB,
A Tiirsulal öfuilló josi szenrély Tánulaltal kapcsolatos kádésekbcn seó tud az
ónkonnjnyzat képviseló-testület€ a Tásulaía
^
vonatkozó kiválás. szétlá]ás. lagY nrecsziinés
kélddsében joghalál]ros balárczatoi. dóntósl lrozri, Vij]de/ a küld.,ték 9akiúi;k §at

!

véleDény.nsze rt jgaz vaD &rnak. aki iz{ nrondja. h.ql a Rád Js Penc vizikőzDú

Tí]sulal j{,gséíóen !niiködik.
Ncnr udlam neegyi!,|i a vízikóhú TáBulat elnókdI, lúgy s7-cizódéseket köiőtek ]7l ooo
Fr érdekelhégi bozá.]árulás nregfizelésércj dlelJet nimel) érdckelt mír befize e, sól .
benzetett é.dckell sé gi bozálárulások ól\,4ének kőzelkileúcven százlékál máI í1 is ulahák
a berubáZó ön}ormáoyzatho2. afrel!'lról a kilen. hónap]a fol!ó !ófuliiberuházás óniÉsánek
finanszírozása lbl}ajnalosan Zjlik
Tátsulal szánnájín már csak közel ótfiillió jb ltla
hmdl . .ádi enrbercknek, anrcLy ósszes.
^
to!ábbá n2 irdekelBé{i hozáiárulisok kanalai

'.l ,l1.1o(l

/,i.l,,l.

lóhJ eJ./ia l,\,l, J,,löde.|\,',,c, aa"",."lF"í"t

figeóben lévó \ jsszanzetóseket eatótr üadásokai.
Kosztván Kíl,nán táEulati elnök eg!ébként csak a2 étjiófuúka kiadásan s7ámolja a
köznúbcruMzás kiadásakénl, tolábbá a TáNulatlaL neln sze.7ódött leendö érdékellckdmén

F1 !le/obe|r.s.,lB./"roj ,,,,tLt\,, ,

dJ.ú ,Z

dijat ncm n2€tók nenr lélczó bei]zeiéseit. a.rely közel
Em !i7,eíek be a7 érdek€hek a Tár Laihoz,

,,,.löí

ló nillió Ioinl,

deJ -oe"e .t,

és afin a

núi naplg

TáNulal elnókc szerní carébkénta údi ónkonnányzalnak lóbb mnrt 1l m]llió lorinrol
ke]lenc a Tá^ú]al számlájáía befizelDie ú8rnevezctl sáZkonDenzáció cimen. anrclreI azulán

1,doo. .,{ /",1t(!lde\. ," ,,,,t
vill,il\ín
/cri . ,F, a,|,,| ,,
"r,ele], m-' ó5,."el no,
t",ie-

r,, !n-b.l

,

,cl
llo,

rc,nl d labl_l
i,Lo,i,\/
óc

számunká mosl e]sósorbm a 3zenn)aizcsalorna köznriibefuházás nrnrósógi íeréDiltetése,a
sikúes póbaürem, llgyis a nrúszakj ldúlon jnegva]ósilása a legroúNabb, Úgl gondolom.
ho3y sajnos azelszánolás kaFcsái iistészségiós m ás j ógszo ]gálialó j segnségre lesz szükség,
lás lat élfuk. cgyébiónl kilenc lrónappal a kózorűbenLháás foegépnésónek kezdete ulán

^
is

..clólinúszírozísba."go|dolkodik.

és az álhla lelv.Dni .lmllaszloll

állani

l2
kana!áfuó_qalású kölcsón helYdli. jnosl 02 ó lormányal hitelfclvéleléve] kalkulál. sáúárá
kó7isúen us],en h, hogt a s,c. ny] iz§al. na kö Z]núb eru h á ziis Fál yjza ti köl lsé s!€résébcn l o
nil]ió foinl voh a bmháZis ön.észc, aü,cLvhc' csa(,]t nrjlljó l'o.inlot adot ál a Társ!lil a
rlidi enrbeEk áhal bcfizetell közel rl9 foillió lo]intból, Ehhc, a,1.] nrillió fonnlhoz lem
kaptunk a lirsulat el nő kótó l semmil!cn lnlá1, \a!y cls7dno]ást. íg)' ncú 1udiL,k. hoE] kinek

'

A Társu]a! e]nökc egyéblónt .eD Iújlotta }égre a v'ziközmü 'fáJs al Kü]döüe]ülése állal
clioga,lo( 20l2. óvi ijzleti telcl, afiel! szcrní ]0l2 élbcn,16ó]2ó9: lt eldckcltséli
hozzijir lási ös§zceet kellel \ olna a b.] u'házó Rád Közsúgi Ónkü,nótY4L pqeksám]ájá
árutalnia, igyelemnrcl a TáJs lxt Kü],lö!g]ülése l/2{l]1,0n 03,) számú Kiilddtlgr,úlósi
93/2013,ívl, 20,) szÁfoú hltározal (7

i_(en

elyhaneú szalazalral)

Rád Kijzségi iJnkonrányTl K.pris€lótcsrü|crc
köznriiben]irózás aktLá]G ládéseiíól és pénZüg,\,]
tájéLozlatól nr.ctárg}!lla és e fu!adta

Viz.l\c_ct^ jrl ol

a

újékoáató a szenn]Tizcsal.ba
1c jcsnéseó] kósziill pol{áíneícn

he]\reJ] .ic; lk!(\e

Lieszkovszki clibor polgátngster: Rád kö^ég nefi sikte]úleleD iek!ó lele!ülés, ezén a
úzelvezetó áíkok és áLereszek mcgépjiése,káóantartása, kiene't leládát a belvizi káDk
elkerülése ádekébcn, Á nlijlsi,ielenlós lelhószatadá§ köveió bejáús és egyéb tapasáalar
alapján az^!Ko lian9z K]} álla l !é gcáelttik el a ]ózsefAttj]autcá!ól a palakig árokásási és
kialakiríía betöolcdékeiés uregsziini.iósó! is jdeiglenes h.sznál.tia kialaknot áljóró
.lboniásál

és

nregs zii úetését.

E,en ki!ül a Józsel'AtliLa !, is Tonracsanok ki'zőtii áíok (oraleczék nrell€í) úiraásásít, a
Petőfi u Plovaznyikékautóbciárójndl a Teneló ,,Riiu. s ark ái g !öílénijen árck megá sásál,

!lúá]ú,tbntos, nielóbb el\éc7.ndó io!ábbi feladál a TeDrcló úli neglévó íteresz kis
keEsám etszctút, nag} ó bbd l kel ] k ic gészileli.
hi]o,n ehc3ze11 muka.ss7.scn 298
^
l78 800 Ft+ 43]76 Ft At,a: ]27 r]7ó |1,

lb]]únéle érjnlet. anc]y 600

Fl/]n

áíál számolva

Trávnyik klván váUalkozó\al végezleltük cL a Ljgct utcábJn a t.oí]]árok ásásál ]j0 néter x
600 Fi= 90 000 Ft, kószállitástj ]0 k.bjnéiel \.1500 Fl= 90000 Ft, kó elientése 2000o lt.
holdaléL úLodását ós ek2á]lilását:40 köI]nréter x 1000 Fl =40 00o |lösszegéít, Ezren kíliil
.z Alpád Fejcde]enú kály ú zásán kciúlt sol kószállilis 7 köLrnrélcL a 4500l{ = ]] j00 tt, a
ló elte.itésc: 8 j00 Fl óssZgóli ]:zcknek a nrunltikMl a \égö$7.g.] 23o0oo Fl7j 600 Ft
Mnlde,ek a munlák l.ndben elkós2u]1.1. Jalasolon, hog] kilizetésükle a pónzpiaci alapbfu
ján ionnozzó a Képvis.lórcstiilct.
lévó Degtakaritís] iegy éíékesíléséhez

9,1/2013,(vl, 20,) szÁhú határoz.t (7 i_!en cgthangú szala2ílal)

Rád KóZség] Önko ninyzal Kép\hc]ó Esrületc hol,ájárul, hogy a belvi2les7-ély
negszúnielésére!égzetl árokásások! és átereszek kálianlríásárJ. lllanrini holdaléi

elszállilisára és kóle] tőúénő ká!}úzáya e\ éJ:zetl jnlnlálatokéil, ü APKo 'lrans2 Kft nek
brutló 227 076 F| rovábbá Trávnr'']t r,r,a. geii nta.un*ai. tuY.rozó Yállalkozónak bruiú
355600 R kiiizdésre t*üljön. szüksóg szeíijrt az oTP Pénzpiaci Alapban lóvó éíékicB},

20l3,június ]0.
Lles,kovs2ki (jábor po P.ílener

l0,/

Besámoló

á

váci Rendórkalnán]ság

levék€n}sé9éróL

Li€szkoyszkj cábor polgármgster:
Drc_qbizol! kór7eii mesbizot(unklI \églegeshcték,
kiIev.7ré(. Esrrc súriibbcn lelen \an a^lelepü]éscn Ha há.nil}eD !],eús ügrb.n;iasztunk,
li2 Perc alat! a ló7ségben ra| és nnó?kcdilr, Á bes7ámolór, .ki alaía clollashalta, ha ni]ts
kóíljés. észrc\étel. h.7zászólás. akkoI kérejn. sz.\a2a.Bk ! haIáro7aijaYasLúól.

9520l3,(vl,20,) száDú hnlltrozll

(7 igen egylransú

sa\ uattal)

Rád Közséei Önkofinányzat Kép! iselij teslülele a váciR.ndórkapilántsrs tclékenységélöl
lészült bcszámolót nregi§ncric és tudoná vetre

l1,1

A Rádi spo]lcglesülel kóíenne

A

cíbor polgám$ler:
Tornlcsanok és köiD]€ke fcjlevtéséretóbb
elképzelés és páIyázai ketüt nregfocalmazása, Ezek kiegószitik. összességében érósitjk
cgyjnásl
te|jcs terűlet rchabililációi]ina( része, a kerilés 1étesitése.. szá badjdós piüenó park
megdpilése.
^ gycrnjelrjilszóiór létého7ás.,pfukosilás, pá*olók kiépitéseés spoltöllózö
telics ko^2érijsilése, ]ilú jilás!.
Lie§,kovszki

i

r\ tárgyalt Mnjlchdi poni s7criíl J Rádi spoúeglcsülel lérelennle] nndull a Képviselö_
rcstii]ethez a Pn]]izd ónrós7.k biztositá9 é ekében Kérelniikben, 4oo ez.l fóín! Ég)szc.i

\,,ánenk,le,do-Fno!/e| oa \ /dc .,dop_\. nj,,l otJb,,\.,tl,
\'"d'e' e,elb,,, d ,ets1)., ,úiJaa! i,e, , ,cve,e|. ,e/ ,/Jl,", ole,o l,, , l

d,

\."l,;,

e( c, D,Ul o, l,..efl,,tlr,
! /1_1,1 l.,,.,,,.,.",
A lisszalórilendó összeg esetibeú a sponcgvesüler az ölrkonánizaíól DregkaPon áljál\zó
loron) báleü dílábóliórles?rcnéa pj\rzaiiöneú biztosjtáslih., |,iütotl ós2ce.l,

!

kérelem negá{yalásál és & önkományzat
elósegiiése érdékébennak lc].jcsilését,
Jalasolofo

állal Válhh tenilet rehlbi]iúció

l4
lllós János képviseló: Már korábhan h kéíom. hó_g! aje§zó nó77en uún!. hopvan tudi!! a
spo]e$\,,e lcrc-r"L n,_, Jelo úl ,o al L, ooJ
Rütkái Róbcrr nlj éey,ii: A határozrj j avasl at sze í iú nincs ólyfu ie]le!ú iogj llob léha. !]n ]
nel, 'e'ies,l\e,o, \ L\ ncT \or.lP|-l lJLldonl.ppel (gJle,/ aoooo0 i,,,,.,Jnem
téríteudó lábocatlisól lan szó. máíészt pedig eg}, ol)rM támoBa!ásól, xnEl_vfi vn§zanzet a
sponegyosúle| és ennck . vissZfi,.lésnek a fedez.ie ú ónkormányzat állá] átcngedel! bérlet
d,. ) l "_.|i l.", coooon,,, .,J, ,, obJdb.,l. o,rb,,Llój] ]- ,}1,
nem kölcsön, haneú viss,atűitndó lánjogalás Mindkal ós2eget cByébkénl,a n],eícs
ÉlyáZtból mcgvalósuló fejlesáéset, PálvázaLi cél fregvalósitás! öüészénel
fin.mzirozására haszüilja tél a spoíe$esület

Tis2oluy Gábor képviseló. A Rádi spoíegyesület nevében nárom pál],áalol adtunk bc
|bból ketló már nycnes Él_Yáal, Az clsó pílrúanrál . lársasáBi adóból átenledheló
hinyadíól dönlótlck iáfuogalj vállalkozások |, ].t lrel)be| kcrilli mels7f,n.zéye és lübb
mnn hannillió lorintol jcleú násodi( pál)ázat esctóben kiizPonIjlag g}Üjlónc o$7i aZ
N1l-sZ a lámocalási pén' és^
osztoí! s4t a !ánolaláí a pál)-úók közön,
Pályázatok
ónlészér bnogáthalia nroí az ónkomiinyzal, IIa bírnely vá]lalkozás lámogatná
^ ú öfulszt,
Rutkai Róbcri,|jés/zó| Ón}ományzaiilejI.szíési leladaiokar is úíálnra,naka pályázalok,
Ilyen a !ízehe7f,lés, palkolók, kernés létsnósc, Kcdlezóbb. hogt a spoilelyesü]cl, vlgy n:is
cselben, Rád Kómúlelódésééí
A]apit!áDy a Pá]}nzó, ncí i3) rijbb péM lehel lordila.] a
léíyleges pályázaticélr.. nleí igy a7 áfa ósszeg. is a megvalósíláía lordilbaIó
96r013.1vl. 20.) számú hátároznr

(7 isen

e$nangú szalazana])

Rád Községi Önkomiinyzar Képlkc]ó iesülele á Rádi sPoícg,vesűIel kér€lirdre pály.izali
oíeró bizíositásáR 400000 Ft vissza nenr térilendó iánlogalásbln Észesítiaz carcsűletet.
anrel],et a spoílpál_va keííléseós Farkok]i ö.E\?irc ke]l Iordilani. valejiln 8ooo0o Fl
lisszatéritendó lánrogatásban részdsíli az cgycsülelel, antl! összeBet pályázali önrész
igazolásárakcll lordihnj Elfogadja a \isszaidíhós ledezeléül az álj&szn torony béned díjából
Irefolyó egyesuled bevéleLl, Az öhkonniny,Bt
únogíá§ á !éjupiaci alapban lé]ó
étékprpire]adásból leliesitj,

!

lanogalás átutalására: 20 l 3 jú]iUs j1
L jeszkovszki cáboí rc]_qámeíel

12,1

|edagógus Nap

k

\iss, iriEsre 2l)l5

]ulLus

]]

ö7séAi nrelem lókc7é se

Litlzkovszki Gíbo. polgárb.ster| A Pcdagógus Nxlj megcDlékezé9 és mcglcndég.lésl
sikcrcsen, íeee]égedésrelebonyo]ítolluk.
ÓVoda és, kkoln dolgo7óit hiúuk nes,
nehcsák a pcdagógüsókal, Tapaszi.l.tunt
^z sz.rint czzel nrindenki eqyctótett. Külö.
negkószónón lá2á htván kóFvheló úr nu.káiát a nesvendégelésbc!, az izleies élel
e]kés,itésé1,Korábbi képlisdói nÉglr*zé]ésalapján a rendézvény költségeil a fuid
Kózmülc]ódésééíAla]]it!ány kőzBmúlildósivel reídezzük. az clóterjesztell hlNározali

9?/2013,(vl, 20,) sZánú hltírozai (7

i_qcn

egyhan!ú

savüatlal)

Rád Közsési Önlo.mán\zat Kéflis.]ó tesülct. a 20l3 éri kózségi Pedagólus Napj
í.89nlékezésrendezvén_\cnek 3j 000 Il ki.dásái jó!áharyi.. Dfoel) ö$zer Rád Kö^ag
Kózmúlclódésóórl AlapíBán], számjájáí. lóíénó
halalnazza fcl a polsámtstel.
melybó ] a7 lllpiIvány te iesn i a rcnd ezvó.nre l klpcso
'lulaláya
l.tos kiJdás okal,
l

lieszkovszki oábor polgárnesrer

l],]

s,en,Islván Napi köZségj iiDnepsélclókiszilése

Lie§zlolszki (;ibor polgár,ícíer: A sZelt kt!án Napi kö7sógi tinnepsig idópoíiának
elJ-eztetésc f.l!ik jelen]er a közeiünk oszneg)ü]csi kép\heLijjólel. nrert a kialáluh
szokásunlnak fueglelclócn beg kilárjllr hivni a7 ülrepségrc A2 iJóponr eg}eztelés a]atján
Haía.h Péié.o§zílgyúlésiképvjselót javdí,lom felkénri az ílfuepség szónokinák Énc
\ef\ l",h,'hoa/,,, ó ',o\,elone , eló, \ o!P "r,-,e, 9 ,oláhr, e!,L,eN
r,e'i J.,, I(l.re i," /.,,e/l .b,,,, . r,-,(l1., l,ú,, oN' o/,l, ó,,me! J
20.) számú harározli(7 igen cgyhangú l za va?uilal )
'8/2013.ívI.
Rád Községi ÓÁomrán)zal Kép\jselórestülele a 20]] évi szenr Is&án Napj közséBi
iimepséget az Alalános lskoIa me!újiton belló udvein reMezi mec i.1kéli Dr, llúmh
PéieI o 6zágeyú lési képviselól ünncpiszóloknak és lelhaúlnrazza a polsánnestctl ú idóponl
egyezlctisére, \a]amint n ]nesYendégelés korábbi é\Dek negielelii nrceszeNezéséE.
amel],nek (óllségcn hasonlókérpcn bi^]silia,

Lieszkovszki oábo l

Lieszkovs?ki

po

]gárneíer

cíbor poEnrbesltr: A nyill

képYisclöjeslületi ü]és mpirendi t.ntjajnak
negtárgYjlása Utúr nrcgadonj a szól Bainógel Jánosnak a Rád Kó2miivclódéséérl Alapitván),

Bajnóg.l Jnnos Ríd KöZnú\.lődéséértAlipib-in), .lnökc| Tájékozbloh a Képliseló
lcsíulelel lrog], spoípályá.ál lélesilendó Rádi lihe!ópark ós o_veínekjátszótér létesitésére
beadolt pálr]raiunl nyen A sikeres pályázat közós eredminyűDn, szerernén negkószönni a
képlise]ók

és potgáincslc. úI lámocalásái

aL,L! ! !

.-,

,)

JELENLÉTI iV
Rdd Kózsógi Ónkományzat Képvis.ló_té§túlctének
2013,

júniu! 20_i r€nd€s

ltlé§éról

1,L !L

l\

Tanácskoási ioql állandóneehivott]

a

Koós János iskolaig@galó

v.reá viktória óvodavezeló

)il4

. .. ..l......l/
]or'c L\r ato\].q

G-"Ll{.*/|í::

.

RÁd Köz§ési Ön ko rm á.!,, t Po lgárdesl erétól
26]3 Rnít. Petófi ü- l1-1?7/523 530.IN:528-586.
E:44ü Doleaf m€lttr/aDhrr.l,hü

Múghlvó
Ti§zt.lt Képvheló-t*lületI

&id Községi Ön].ornán}Zat (épviseló,restület 7/20l0,(x. 28 ) sánú Eldelete (sZMsZ) 3,
jogköónben eljáfla, rend.s
§ (l) bekezdésérc ngyelemmel és a 16, § (l) bekezdés szcinli
kapviseló_resfi leii ülést hivokösszc
2013. jnniüs2l)-án(csütdrtök)
a Rádj

l?órÁÉ

(ózs+háza (Rád. Petófi u, ]l,)tdícskozólemébe,

M!iI!!d!]őÉ
A szenezeti és Múködé§i szábály2t

2,1, § (2) és {3) ]rekezdésének mcglelelően

Tájékozt (ó az önj<ormányzat szánláin ló\ó összegekról, a lejárl és kifirleden
szánlákJól. az önkornán}zal hilelenó], adóságijnak ő$zcBéról. lovábbá a be neú
lolyi adóiaítoás ménékáól

Elóte{esró:

Rutkai Róben

a lj

egyző

a lejá1 hatá.idejú halár.zalok vé!íehajlásáól
Elóterjesztó: Ljeszkovszki cábor polgáímesler

Beszánoló

NüDireídi invaslal:

1,/
2./
3,/
,l,/

Aiilioltldrívóankö,nsségellenesnae.taíásokóls7nló8/2012.(vl
ónkoftánrzati lendelet halá]yon kn d nelyczésc
Elóterjes7ró] Rutkai Róbeft lljegyzó

l4,)számlrheli

iúbej el.nié s szbá tyanól felúe le nól szóló2/201],(1L 14.) szimú helyi
óntornínyzali Fndelel hatályon kiYül lrellezésc
ElóErjesáó Rutkai Rób.ri alicglzó

A

l

akc

Rád Községi ÖDkonráirzal vagyonrazdíLkodási Ten,e
ElóGrj.sztó: Lieszko]szlii cábor pólgárnesrer
Dunak anyal Tőbbc é !ú Ó nkonnáryzá i Ki stésée] TáNulás !
Ivlegállapodás elfocadisa

Dlóterie§ztó] Lieszkovszli Gáboí polgánncster

ég lc ge s

Tásul ási

2

lnlé,ménv\ezcrók beszájnolója a 20l l,/2o]2 cs unév tapasnaiatairóL(óvoda. iskoIa),
Elórcljes;ók: Koós János isk;]aisazealó ésvúgavikóliaólodavezetó

5./

A Rádi lL Rákóczi Fúenc Ál6lánós hkola bchó Udvaának bu&olóa
Elóterjcszlók: Koós Jrnos isko|airazgaló

]l

Nrári karbmlató az ór,iományali intéZn6yekben (Óvoda, Todacsamok)
j
Eló le íj eJzlö: Li cs7* o! szk cábol po lBírmesler

8./

Tájékozlató ! szem}a i7-csatoóa kóznúbeíUháás aktuá]is kérdéseirót és Péúiigyi

llólcrjesztó Lies,k. vszt i Gábor

pol

gáímeíel

vizelvezeió árkok hebTeíuítása és léiesilése
ElőLerjesdó: Lieszkovszki cáborpolgánncstcr

lo,/
1

l

,,/

l2,/
1],/

Beszánoló!vá.i RendóíkapiúntsígleVékcn)sé!éró1

Elóierjesztó: Lies7ko!szli cábol polgámesler

A Rádi sporreg}esülei kéielnre
ElóFrjesztó: Lieszkols^i Gáborpolgánnester
PedagócusNapközséginegejnlékezése
Elóle!eszlij: Lieszko\s^i cábor polgáíme§el

szentIstlánNapi kdzséci ünnepségelókészitése
Dlóterj

e

szió ] Lieszko vs zk i c ábol pol

góf,íester

zá.tüléscn:

l4/ Ar(idill,

RálócziFérenc Álblános kkolB isazlaiój áLlásáiabenyújtoft pálrázal

Elólerjeszíó| Lieszkovszli cábor

t5./

ló,/

Rád Község Diszpolsára cim adonrányoása
Elóterjeszló Ljés2kovszki Gáb or pol gárfueser

oeBely §jndor megjeglzése és kórelDe
Elólcdesztőj Rulkai Róbcnálje8yzó

((

Dlórcrj9sztés
a ]]ol

]

iúDius 2o i rendes képViselórcstüleli űlésre

A tillott kirivóin közösségellén€s maeatllrá so kró l szó ló 3/2012.(vl, 1,r,] 6zámúh€lyi
önkormányznti ren d clct h atályon kívill helyeús.

Thztclt (épvhc!ő"rBrülct!

Ríd Községj Óinonnán}Zal Képvheló téslülel a 2o1]. május 2j-i rend§ képviseló,tsiületi
üléseu láúalia a 1ixoli kiri}óm kőzösségellenes m,galarlásokól szóló 8/20l2,(vl l4,)
szánú hel yi önkó mrnyzali reídel ét harál}on ki!úl h el yezésére Lés z íictl el óterj e szlé s1,
Mes9 JDld,a

..',h, toE}

Kep,hetoie{ül

.

nem

Ii|o'l,

r'Ji

Lö,ü_)oe1,

\aj,!n, Jelegáll joekörben

] ,!óú lö,o ecel"t, natáur]§olrc,

j!í

el

a

,/olo rend,I,iP

Képlisc]óreslúler clbgadta. hogy a Endcleklkoiáya folh,lalma,ó rendelkez!§
álko(;ánletleícsóg€ (osrág!}ülés általh.zon lúj Öv) 31 § (a) és la], § (4) bckezdés e)
poitia) kiit ! f.lh.iaünazásón átlPüló jogrzabály űelen esclben a Kép]iseló |e lcl által
io.dtl'tnoL:.(vI l4,) szánú belyi önlonrántzati .endeleict) alkotmánroságár!, anely
köYetkérében ; ti lloii kni! óan kö,össéee llenes magatarrások ró 1 szó ló 8/2 0 l 2,( v i l4,) számú

A

he]y i

ön}ornánlzati

]€nde

lel

al

k

otnánysó nó.

Mindezzel összeffitgésben a Képvhcló teslülct az alábbi naúlozalol bozl.

7rl! l1n,

z]],l§7rm,l bniirozat

p,J--"o"l,:io, . .,r,,", rcp\:eloie,i.|" lil\, .11el / q,l.o,Tí\bloj€
-ar /.n r. \Ia8J!,,/J9 he ), orLonJr,,álairó
]Rr]o 2 l xl: l4,Záúl,.
"oar;-,
5' J,J,oe"./d,e",!J, {4 bel,/dc, e'
s,olo 20;l ., il\\\'\,o.elr.U|ö,\

iiltott kirívóan
nonlia al}iotíán],ellenes mesállap'tja. hocy úegszúnl. fe]haklmuása a
kir,ö§§é 9el len é§ m a ! al.ínsokról szó ló r.ídelcl alkotás,,

Á kéó\.eloicl'jl{ J Pel jvleg\c,{o,n,J,,li,a|a lo"e,"e"ct, l",g"le",oo,^Jl,a
r't,,ii r mr Lö,o,.Eel,e f , -"ga a ú,ok o| §,oo P50 2,ivl
e,. tr *,e e. -el,.,,
1,1 ) szánjú hel]-i önkoIfu ányzali rehdcletet halályón kiliil hely.zi,
Lieszkovszki Gáboi polgárfueser és Dr, Ungi Kntijegyzó

ligyelenmel a lbntiekle terjeszicm eló a Éndelehródosjtást, úelyet minósnen
négy igen - szauaíal térek elfógadni

"é,:,

")
},

,

lega]ább

RÁD KÖZSÉCI ÓNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK

9r0r3l (vI.
A tiltott kiíivóan k6?n§§égclleíe3

20.)

szánú rendeleté

í!g.r,.t&okról

önkornán}zatirend.let

hatályon

szóló 82012.(vI. 14,)

krv

h.ly.zé§éól

szinú helyi

Kózégi Önkományzai Képvise]ó,teslülete e Alaptörvény 32, ci*lének (2) bekezdése
& á neh i ó;Loman\ á.okJo, .;'o aao, eq LxV, tó "1) ó, § lL bele'éfber Ldpo1
,,, beke/es al poíJ;ban,,bal)oet
|elha ál;5zis eáp|í,, A.!p,ö el) 32 .J
Rád

,

leládalkóében eüárva @ alábbi Éndeletet alkoljaj

1,§
R]id Községi Ónkoúányat (épviselóre*úlete a liLtot ünvóö közö$ég€llenes
úaeat.násofol szóló 8/2oi2,(vr, li,) szánú helyi önkóúinrzati tndeletét haiályon kivi!

2.§
A Éídelgtkihirdetéséról a jeg}zó g@doskodik

a

helrb€n szokásos nódon,

3,§
A

íend€let haiályos 20l 3, júniu§ 25, naPjától,

R id, 20l ].

jMius

20.

A Endel.t kihndeNe.

a

nai nariól haiályos

Elólcrje3ztós
a2ol],jrrnius

Á lakcln

b ej

20_i rendos képviselö lestületi ülésre

elentés Jzabn\! i ról, fcl tételeiról §2óló

lrnkornánlzati rcndélel hatályoí

2'0l3.(ll,

kiv

14) szádú h,lyi
ielrezése

Tiszret (épyiscún€srükaI

liid Kózségi onkornányz KépvGeló,le$ülcte 20lj. lebíuár l4,i képvGeló_teíüleli űlésen
llkota neg a lakcinbcielentés sz bály.iól, leltileleiról s,óló 2/201],(ü. ]4,) száDú helyi
önkomán_\zati

leDdcloiét

júnils 10_én tddénygssúgi

A Peí Megyei

Konnán)hivatal Kotnánymcgbizott 20]3
ú§zrevétell tett ! .ondelett€l kapcsolá(bal

a helyi önkomány7,r, csak tö.vón} nld nen szabályozolt lrelyi
li;d"h;] Yis,Dli;ndüésc lónalkozásában. illetve törvónyi íclhát.lnazás nlapjáí
alkotb önkomány,ali rendelelel,

McgÁtlrpitotta,

ho.str,

A tlkciúboiéleltés§ct kipcsolltos irrg]köí 'onban a poleáíok szeúélyiadlkinaL és
]2t.nnén ck ;l il viniarlás á;1 szó ló 1992. évi LxvL tdnény (Llv.) szabályóza, Ez a löFény
{nyzatok rend elcta kotás f€thataln,z:ísáról,
'
l,k
inbej€
l
cntés tárB/köíc nen
no_!}
a
A lörvényesséli észrevélelnre_grllápitona 1ovábbá.
tekinthetó tilnény iltat ntí szaDályozoli tírsadalni liszonJn*,
azónban

ntn rcndelkeik

a

helyi

ön korfo

I

'lekintcftel a le.liet]€. a lákcimbejeleúiés sabályairól, lcltételeiról szóló 2'0r3,0L l4J
szÁfo|i h€lyi önkomínJzati í.ndelet neBalkotása felhalalmúás hjántában !z Alaplöryén,

]2,cikk(2]bekczdésébiútkőzik.ezédrönény§értól{nelrerh,(Ályonldvülkgllhéli,zni,

áDJ,ai,o"jel!,eelol

rro,aL.le,|.5/,e,,er,ó.l9".lmbe|.let,
i'oJ\eenlnel
,
T|o,'eLl fula')o,.
,,-,
,t
20

)

szánrú hclyi önkoímáü!7ati

Kórcm .z

dóti6íct

,/olo

\ul \e])e,. lU:0l,],VI

Ende]elel

Énd.lcl nrnrósieí róbbséggel legllóbb négy iaen szavazaíal -

RÁDKÖZSÉCI ÖNKORMÁNYZATKEPVISE!Ó_TESTÜLETÉNEK
10/2013, (\'I. 20.) számú reDd,l€té

!40ll,(ll, l4,15/án'!
ktrülhtlyPAíról
önkománJ/;li r.ndelelh,lábotr

Á l'kctnbei.l.nles:z'bóhairóI,

ietl{t'le,16I szolo

b€lj

i

oaény ", ci*é,e" l', beL*dése
R"d Löz,ell onlomúy,., K.pvselö te§,úle,, ú Algp
,on"
L6 § ílr b,Lvdefbel,íapoí
é. a ié \i;n|omarl/aTM .Zo.o ,qao ,, i Lxv,
i"rr,*aá*. a"p*. az Alaptö,ver) ]2 cJ]l ll, bele/des PonlJábd száM§ozon
feladalkö,ébm eljápa

u

']

alábbi reDdeleiet alkólja]

l.§
Rld Lo/*g, Önlomlr) t! K ó\iselolP,Le'e,l3L,,fob'Jelen'e,sábdl\drc|,ielekleió'

.-o loi,trr

r4,1"-1."hallöltom;n\,a,:le-delerj,

t"abol,nilhe\e/i

2,§
a iegyzö gondoskodik a üelybon szokásós módon,

A rendelet kihir.tetés!ól

].§
A Mdelel hat.iLyo§ 20]
Rád, 20l3.

3,

jjjnius 25. mpjától.

júniú20.

di

Á lende]et kihnde&e,

a

mi

naplól hatályos,

Ungi

Kiiti

a

20L]..iúnjUs 20 ircndcs kót\jscló lestüleli ülésF

Rád Közsóqi

Önkórnányz.t váEyon!,zd jlkodnsi Tene

Tisztell Kepvi!.loreíúl€l!

A

nem7-etj vagyoúról szóló 20]1, é!i cxcv]. tö]lón_Y (a to!ábbiakbar Nlt\,) 1 § (1)
b.ke,ddsc rö8ziti,lro8y ! helyi önkormnnyzll tulajdonáb.n n óyag!on n nemzelil.gyon

yiönkományzatvagyoM t.kintetébén a tu]ajdonon meBi etőjó8okgyákoráláíó]á kéPvis.lő_
teíületrendelk.zik, a Vaeyonna kapcí 6egysjogo!itványok-m nta Va8yoncazdálkodás
A he

(bkioklás,hB9iá,íeintaltás,éítékeskás,báfueadás,egyébhan^ósiiás,§b,)ffásréraetötéítj
átenggdés fe táleletés ffód]ái Bz NViV á apitia neR.

nefrzeli lagyofuól szóló 20ll, évi cxcvl tö§,éD, 9.§ (l) bckezdésc, helYi
dnkor ányzatnak Lötelezettségkénl irj. eló ki'zé!_ és ho$z|i tá!ú las/ongazdálkoddsi

A

Öokoanánrzatulkat a PEB/o]o/lo74_1/20]]. iig}j.xhz]mú löné|],csségi lellrí!ásba.
éúesiten a Pcsi Megyei Koú]án}hivdlal 201j. nájus ]l-én a közép_ és hoszú tá\ú
\ lcyo o c,dá]kodási teN készitésénekkőle tezel lséqéró l

\LJsonc,dillndi.il.nel.I\ll,,+o,e,,,hil.,o/,llrl

JJ,J,

(,

eki.ietel árú. hogy lfuénr halálj-lra lépéseúIa nejn jeleft Dre_! ol}an josszabály. anely a
\ág}ongJzdtilk.dási ien, kőte]ezó taíllnri. !a_gy lonnai kőVelelnényen elóíía volna, ezéí!
fo cllókclt tcn,st terjcszl€m
eló, ajnelyel kérek hatá]!zaltal elfogadni,

'I

fuld.20l3 június l0

Lr..r,,í\
!L!i]r2z!l!j3!!§!4
liád K ózsóe j Ónkonnán) Za! Képriseló teíii]ctc az öik.nnánr7at
vagyonAázdílkodás j'|'cna c]lo!adia

20l]

.júnnLs 20ról 202], júniüs 20_ig

Lieszkóvszki Gábóí polgáfuéíer

20]]_2o2] évekig szóló

Ríd Közsési Önko rn

á

nyza

l

vAGYoNGAzDÁLKoDÁsl TliRvE
2013,2023.

Belezetés

Az óntonránrzdi lépvheló,teíülelének. ninI ! n ajdonosi ioPot gyakorlójánat kiemelt
t'elelöséai körébe laíozik aZ őnLoímín!Záti laltonnal való lelelósségtljes, álgondoli,
tfl szerú. lraiéko n}. az ö.no nná| yat cé liail lcgjoblran 5,o l_eáló gazdál kod ás.
vagyolgu dilkodá§nat hozzá kell já nia z önkoín|inyzii közleladarok ninél
eíedninyesebb. szinlonalas ós kőlLséatlkanjkos el]ftásához, e2ze1 szolEálnia kel I a település
lakoságlelválásan a kózszolgíkarások bizlosiiásálal összefu$ésben,

A

vacyongazdálkodás ]egb|tosabb kéídésen,feLadalln.
^
szlbályoal kell
mcgftlelóen

a,

ii.r(omán}zat éídekeine(

Emek a szabályozás]ak részc lz ónlomán)za( közép, és hosszú lávú vaByons&dálkodási
tgfle (a továbbiakbal: vagJ-ongúdálkodási icí!). anrel} negalapoza a ienszerú,
vagyongüdálkodá{ továbbí az önkormáD,ati vag"vonEndelet! amelyben rögzilésle
k;ihek a .agyoneazdálkodási koncepcióban és rervben nrcglogalDaotta| véerehajlására
Az ónkorm:inyznt ug} Dbgnzdílkodfu i tcn,e

A nenjzeli vag}o[ól sfu]ó 2o1], éli cxcvl, tórvény 9, § (l) b.kczdése kói.lczeitséBkénl
"A helyi önkomán}zat ! \aclonAazdál(odísának az Alaplörlényben, lal@ini a 7. § (2)
bekezd;sébeí necnatfuozolt .endeltelésc bizosnásának céliábóI kóre!, és hosszú láYú
vagyongazd áIkod ís i ien et köle]e s készil. ni,'

\lg]ongMdálkodás kúlönbö7n Gnjktén
ézkcdések nánylonalál, vala]ninL no!} ajövdrc lonalkozóan ncelogalíaza a

A lagyoígazdálkodási len,
szüksjges

i

naték;y. fel

c

letadata. hogt kjielölje a

lós vasyo nsazdn&. dás leglbnlosabb

Önkornányzáli

c

élk itú?ise n az

alábbiali s7tíi nt

vág.votr

Az önkoúány7ai vagyona le]ósziható

y,!li lulajdonbmál]ó vagyo !,
nenzclgazdsáeiszenrponthólkiemch
ieleniósógii lörzsvlgyónra.
toEsvae)onru,
korlátozonan folgalonrképeslölzslágroüa, é§
k

izáró lagos ön komrán

lorgalonképes vagyonra,

Az önkomiinyali lagyo.na] töíénó sazdálkodás lerű]ele leÜ,l:
a nem lakáscólú

helyjsélek _qxzdálkodása.

2

ü

iparierulene] lőnénő gazdállod.s
!znrBat]anállonány k.lbrnraíása. lelújiúsa. és

lngatl.ngázd:ílkodns
kizáJólaeos önlománvzatj

tu

la]donban

ál ló

uavon

I

hel}i Önkományzat lae,vona ti'rzsvagyon vag} Üzleii vagyon lelret. A lór^va8yon
kö Zle tlenü] a k űtelezó ón ko rnrá| y za! lel adaiok el lá ú sái. Vas], háláskór gyalorlá sál szolgálj a,
amely e öniomány2d kizálólaeos önkonnánr,2.ti fulaidonban álló lagyoniból és! tórvény

A

vagy helyi rendelel alápián korlálozott!ú lorgalonrLépes vasyoncleúeiból

á11,

önkornjánlzal kizárólagos luh]donál képezi a neú-ti vacyonba taíozó helyi
könrak és nüiárgyaik. leEk. pükok, lizek. közcélú vi7i láesinrréDyek. épületek.

A hel}i

Ehódlescs cél eDjelr

a !a!yom!k B

gyarapiiísa,
ónkoinrányzat laglonna L \ aló felc]ói razdál kodásán.k és íab l ná§jnú

nr€gór7isc,

j

kizáról.gos lulljdonú nenzcli lagyon a lóBélyben foglált nébány kivéieltól
ellekinive neí ideEcnitheló el, vagyonkezelóii.s.jogs2abályon alapuló használatijoe vagy
szolsllom kiléle lévc l nen terlElhetó neg, azon oszloli Nlajdon Dem lélesitheló.
Ez a tilatoD a kizáíólagos tuLajdonibfu ál]ó.enzeti vBslonba (aíozó javak rcljes tiedelme

A lefti

Tör?sv3gvon ne.l7etpa7dasáli sze.r Donlbó l kiemeh ieleíiós.

A tbígalomképteIen iigallanok köré]ren az őikomrányzal terülclétr lé!ó és lulajdonábm álló
ulák. l.rek. parkok. köárkok. szenn}liáisztiló tclepek szcrenelnek
nem,eti lagtonróL szóló 20ll. é!i cxcvl törvény (a lo1íbbiakban] NYtv) 18, § (l)
^
bekezdése
elólia. hoay a helyi ónkományza! a rcndelele alaFján forgaloú]<éptelerek
vlgyofulból
rcndeletben ncgjelöllreli a,okát . tulajdonában álló vaeyonelen€kel,
ninősüló
afueltekct ;inzeteedasági s,!]npóntból kieneli jclellósécú nen eli lagyonkénl
l'orgalonrléptelen törz§lagrtnnak

nrn]ósii,

Az önkornányzat Yagyóníról. a !a$oDlárgtak ]ileni Nlajdónosijogok g}akonásáJól szóló.
a 72o13,0n,25,) szánú rcndelellel Dódosilon 2/200l (I ]0,) szánú Fndelet l szábí]
mélléklcic laíalnazz a 93-5 = l03 dlr llóí,an! alapján, to!ábbá helyi dón!és alapján)
forglloúképtelen vasyondreyak kórét
fen1

^
'.,,

hivalkozot folraloúkóptelen v.gyoDtárgyal kőIébe laíoznal: közterület, árck. ulca

F'd,t,pJ* aJ,obl/,cJ ó,

"\al9lo/o,ts

d'",

e,ic,

KorlátozonanlbrellomkéDeslő9§!a!!on
Ko.üiozottan forgaloú!épes vByon sindú 0 nem7.ti lagyon. ,íelyról tö.(ónyben ugy
hcl}i Éíd.leibenneelralá.ozot fehélele* szcriú lchel íe.delke?nj

]
Elsódleges

cél 0

korláio7otan lbrcllofuképcs ,agyon felelti lelelós eazdálkodás,

lagyon;egóvás. lo!ább á hasznosítása a közleladal etlálásánák, vai.nrinl o köielczó és önlrónt
!állalt loladalok ellátásá.ak bi7rosilása céljiból
A vagyon hasznosnása a sajál batáskőíben törlé.ö územellelésentúl tőíténhel a %gyonlárg,
hasmáaiba adásával. jlletve bérbeadásávll. valamfut vállllkozísj tevéLenyséslólytatásával,
Mijrdezeket az önkomán}zat kótelezó fclldadnak veszéb ezlctóse nélkiil kelI lolyalni

Az öukonnányai lagyoüiról. a vagyonl.iígFk lelcftj fulajdono§i .joeok eylkorláJáJól szóIó,
a 7/201j,oll 2j.) szá]nú íendeleíel n]ódosilolt 2/2oo],(l,30.) szánú r€ndelet 2, számú
úe ll ékl cte taíalna77a a rl2 db ko í libz. (lm fo í::a ]ofuk únie len la_g}ontárgyat

A fent hiv.tkozott korlitozonan folellonrkéFes lalyonlirgyak köIébe laíozm| Allalános
Iskola. Ó!oda. Poslllrel]i§ég. Kózsigháza, Emlóknú. vizfol}ás, út.

FoílalonkéDcsónlomá.rzati valvon
Az öl*amányzal ! forBalonlképes va$,onáYal. ún iizled Vas}.nrval sZbadon tndclkezhel
a i o sszabát, i kcEtek belaíása me ue!l,
ilgalonr]tépes !a3}on has7nosilása lóíén]EL elidcBennésse], \llanrini nasonlóan a
ü foryalonrképcs ióLzsl!$onhoz - h.sználalba adással. bérbeadássa]. illeivc
^
korü;zo
vá ll alkoás i te!ékeny*g f.l! latásáva l.
lvíindazok a ónnományzar iu]ajdo!ái képezó vagyonclemek. amclyek nem a töusla8yonba
tanoznak. lorcalonrképes rBgFúak mijrósiiliek. szánuk g],akrm váhozik (pl insatlan
clfocadás a. lélele. e 1idegcn irése úi an ).
korábbi évek eyabnalához hason]óan to\úbbí, is a la$oúal felelós úódon.
Endehelésszerúcn k;U gúdálkodni, úc_v lro$, nrc_!óíizziik álékél.!!l!mint lyarapitsuk 2
önkod]ány7jt kótelezó lc]adalánanvcsll}ezietése nélkül.

A

Az önkolfuiinyai !ag!onáól. a \agromnlgyai fclctifulajdonosijogok ryakorlásijról szóló.
j0,) szánú Endelet 3, szánrl
a 7/20l3.(l[ ]]5) sánil rcndeleiicl nódositot 2ro0l,(l,
nréllékleie Grrllnjaza a l 3] db forgalónlépcs lagyonlárayak körét.

léni hivalkozoi! iorg.lonrkéFes vaeyonlíElall kórébe lJíoznak: beéliietlen trület.
közierülel. Esészséeház. spoíc;úlok.nezósazdasáe] tedlelek. ipari terüléiek. kápolna,

A

irck,

erdó. küIia, g}ep. ópilési telek
Fo rgn lo

nkép es

dn

kormi nyzari

!

ig! o n n,szí os

itá s]i na

k c§o portosnás!

kö]§égtalalékos üzemelretés és
. haiékony , ő.Iomán!z.ü é.dekeket sz.m elóll laíó lrasznosii'\
A gazdaíisos Drúködés érdekében a helyisések nnnél jobb kih.sznállsigo érdékébencél,
lrogy ne !.gyen üresen álló nel)iség
ei.'.srciiaer uelte, r-lc,e d ,.\ ,-dee,1\ rt.g eleluer lí|| p-lJJ,- l,. mJ|,l yl
J, ,_,ol ben: r,.,l bellcl fe\ e,el., Bene,i d,b!
"",.,i." o"rruar ne-ku r be,he
o.1(lPl",r J, pP\, j elj d l*' ,/i1l, bc'ell d"a]
melauoi:-,ira d D,,A nenr laliáscélú ingatlanol lonatkó

",pl

zásába u clsöd leges cél a

-

'

feladal továbbB is a bérlók segnésel lánoeaúsa. ! nem nzeók leIszólitása,
Észleiizciésikedlehény nrru]lása, czek etdnénlclensége cselén a sz€,ódés felmondás&
!ég a nátalék behajiása,

(ifrell

A bevételek folyafultos nólelredéso érdekébenvxlanenr}i ncn l.kás céllt insatl eseién a
bóleti sz@ödésben rögziléyc keriill a bérleü di.j in]]ációs eúe]ése,igy ! beváll gyakorlalol
io!ábbr, n fo\,1anri céh7erÜ

Az öDnofuányzal hároí sajál lulajdonú lakÁ91 rcidelkezik Erk jelenleg bé eíénrbeD
vájmk. a bérletj szeEódés lejártakor céhzerii . lakások éíékcsiÉse,

Az öntormányzai jclen pil]anatbe] 6 db kö7nrűvesncí épitésileleklel, 2 db nrég nem
köaúvesiteí telékkel. és több tclek üabknásái. alkalías lerúletekkel rendelkezik, !

és
lerületen közép, és hosszú Livú fcládalkéni jelent(ezik a terüléiek iitemezetl töznúvesitése
h a§7n. siiása, értékesitése,

lóarleriilet és lazdasági -rercsked elí i

A

"o,..c.ú'lelilee,

cé lú terülel

o!,leíüleler ,-,l-a'o p trul.,

,.

és razdasási-kereskedelmi

célú

Az őnkományzatnlk fonbs, hosy ininél löbL] \ál|,Ikozás alakiison ki teléphelyet. ücmet

r .él nelvalósiúsáho,

s2üiséges

az

ál{alánor kőznrüvek

(viz és csáiomareúdszcr,

közviláEitás, slb ) kiépilése.

Inq.tlln átlonánv kárbantarlás!, felújitása

Az ingallan állonány hibaclhirnási. kis

f.!liff

A

l.§ őnkománvzali ieladal,
nagy összeEú feíújiús],javilási

;zódé;

ósszegú kffbanhn'si nunkálahinak biztositása

úúkálalokclvége7,telése_ árlerseny1 köletöen

Az áFjánlaiok

bekérése, az
ini"""Ú. r.itry."a*, o.úgaki á13dás lebonyolilása, a számIa befogadása a vállalkozÁsi
képYiseló iestúlel kiizrmúkin]p\év,l ellenóuési és döntési
9eá,]ések jó;áha_qyása

,állalklzási

kereÉbe| !állálkozókkal lónénik,

konnctenciájávál tófr énik,

,

Háríalékl€7-elés

A

nenr adók aódjám behajthaló hátálékok kezelóse a bnósági

J]Jo JnlezJenrcn\ez] ctó

c\o.' /",_",

""o-"1, ö,,/" eeil,
",|"|e
a me8,'lelt
űsyúendél,
j;g9abályi dóiúsoknak negleleló

nc, o,, op],,,
,l i'ol'',,,;,ro
-hátÉléknezelés
ménékét,a

végthajiáyól szóló tóíény

1, 1o'1

imezkeaJseu + úok nyil;njailásál Nenr céls7erú ezcn ügymen,lbc tórténó iovábbi
bealalkózás. hiszen a lúo;ások rcndezésérc a véeíehrjlások lolymatosan tófrónrek

5

lngó g'zdálkodá§
lngó úzdálkodás

AZ eszközátlonrány karbmlaíásá!. jalitásál §zükség szeint cl kell végezni, Az eszkőzl
nindaddig céhzdi mcslaí ri és h;sznílni. amiB iavitisát. müödóképesséeél bi,osilei
kélcsi alánytalmul mlgasak, új eszköz
Ehel, Hia iavitás kölliégei az eszkö, éíékéhez
beszczése g;lz,laságosabb lji eszkőz]reszwéí uoDbln indoko]t eseiben lehet teljesíleni, a
köhséqvetés i c ló irás okna k és helyj szab roknd{ nelfelelóen
vág,vonnyillúntnrtás
önkomálr}zaii !ag}onl, az abban bekövetkczell víltozi$ és énékéluyihánkellrarlaíi A
nyil!]'núrlásn;l asziilrcndben, illélve. bizonylaliszabál_\zatban loelalr elójrásokal be ke11
^z
t!núi. altól ellémjnen sz.bad,
Éíékh.tárfcLeni Yagyoit (i4ó, nlelllan) elidcgennenj. a hasmálai. iuetle hasznosiús joeál
á$ígedni _ ha a $jNany ki!élclt nen ÉszcsaL nri\,án.s vcrsenylárgyalás útjiin. a leAlobb
ajánlatot te!ó részére lehei,

Az ölkományzali vagyon lclcti tllajdonosi jogokal a lagyonFndelelben
halóskörök

alap]

ín a képYhc ]ó re§ülcl,

és a po lráLnre stel gratoío

lj

ák.

A vagyongazdíliodás liladatok !égjlhajtásanal elókészités. x Rádi l(ózös
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A vagyongazdálkodí§i TeN Dlódosiiása báfuc\il képlnelórcstület lac javasldán
képvi;!ó-te$iileti ülésre tetr h.isos elötcrjeszié5
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20l]

iúnnE 20_i rndes kót\j5clij-lcíiileti iiléslt

Dunakan,rar Többcalú Önko.o:íbyzad KnlérségiTúrsulás végteges Társulási
!lcgálllDodis ellogadns.

Tiszl€lt Kópviscló-iestületI

A jogszlbál}i vátiozásob.k lncslclelóen 20l]. nijus 28-án megtanoí Ti8ulási ülésen
l€lülvizsglilátrJ került . Dunak.n,vil Többcélú Öíkoimányzali KistéBégi Tisutás
módositott 'rnrsülúsi ytgálhpodist n Tnnács ogyhangúin
Tánulá§i Megilllpódása.
^

l

Tá^lhsi Megnll.podís 2n]], jú]ius 1 én ]ép híá]!ba. mclynel tfllékle, lrogy minden
tagőntormán}zat kipvjseló _ tes|ülete rélzéról i§jfuihlq,ásrn kernljiitr a megáll,púd:is

(!lölr.) Fndelkezésej éne]nében a táFulási
^
tanác\Dt a lá6ull óntornrán}zabk kéDlis.ló i.§ü].l.j ánal delegált taBok alkólják, iey
szükéaes es/ a delegjlí\.ól szólóhrfirozrl is,
nrag],al önkomrán}zalokúl szóló ión,én]

Az

eLót€rjesztéshez

szőYegéi. ds Jzt aZ

Jalasolo

a

gazdasde okok orian

neí fu.L]ókcllcn] ! TáLs

óílomínyzali hn,ahLban

jnódositotlTársulási

mn]den kfuviscló

ási Mcgállapodás teljcs

ne8isne

reti

Mecillápodás el1'ogadásít. és ! 1].lgárnester delegálását a

)Határozati iav!§llt:

a,-'1
.i;;,:i;^."},-

\

Dol!ánnesler

l

Közsógi Önlonnán]zal Kil]\nelij ieíü]cl. clfogadja a Dunakanyar Tőbbcélú
onLorolán)zátj Kislérségi látsulás TiiN,lúj \lcsállápodásának 20l] május 28,ai
nródositisail és liiegésznós.n Társ lllagkéll a nródosilás.kkal egységes szerkezelbe loglah
Társulási Ivlegállapodns betarlja Felkéri a poL!ámeslerl. hogy a'lá6ulási Meeá]lapodás

Rid

njódositásailéskie_!észitéseilellbgadó]ogiyilalkoz.totaTi§!]isiTánácsrészórcjuttassae],
H!úndó] 20t], július]0,
Feleliis] Lieszk.vszki Gábor polginnesler
1.

Örnolííhj-zdlKépviseló-tcstijlele fri lá§uh önkofuinlzai. a Dunakan_Yar
Tóbb.ólú Ölrkonnón),ati Kisténógi lásulis Tásu]ási Tlrácsába r.ies*olszl,i Gábor
Rád Községi

Halfuidó: 20l3, júnn§ 30,
F.lelós: !icszkovs,ki Gábor polgá.neslel

El
2ai

Éndes képlneló te§lületj üLéíe

Ny
Tisztek KépYncló_tostülcf

!

R.id Kőzségi Ónlonnányzat KépliselóreíüLele minden évlav.s7án. il]cNc nyáic].jón áíckjnti
az inléznényeire vonatkDzó nyíri krrbrnlrrtási. felújilási nünkikil,

Flót.rjcs,tós.mbco a, Óvoda. !, Áhalános hkola, a Tolracsanrok és a Közsésháza
vonatk.zásában iájékoralon] a képvhe]ókct ! 201j. év n}ári hón.pokla tcrvczen kd,bantartósi
Nipkiiziotthono§ Órodnban belejezzílk a kon}üa géneinek, li]saíe]ésénekleiúhizs_!álalál
e]végeziik a mosdók és, kon]ha é,c5 tisztasági iestését.

rlsz! lcs7 a tclcpülós Al1.láno5 lskolájÁnak t]elsó udlarában lélesi!e!dó
ljikczdiük a Tomacsarnok és környéke rcndc7isét és eLökés7ilését a lenc7eí benházással
k.rités. óhózö tllújnás. parkoló kiépilése. csapadékliz ellezelési tladátok m4oldása stt)
ii$ze]üggésben
benLháás eg!ébkénl a Rádi spúrtcgrcsülct kózrcnúködósével,
^
galással.
pályúali és .g éb kühó loftis ieé ú) bevéiel ével iörlénik
önkonn áúrzati kifuo
)-

xdzsóghizi b.kó Udyaránlk rend.zósót a7 épü]c1 sz.i|rli7csatoína rendszerbe \aló
^
bekótése uán belcic7ziik \,lcgs7ti]ícliiik llorábbi szenn]rjzrijlló aknál, paíkosnunn és a
k snarnák 57ánrár3 u,lvJ.itjbcnől ho7unk litc

i

\
H!t|iroz!tj

-

{tLrLLl
' Lh9k Q

,\

mcncr
rol9i 'k,cibü

illNl!t:

Rád Közsécj o|korfuáhy7ai Kóp\jsclörcsúlctc cgtclón a NaPkóZiollhonos o\od. lenezcli
ntáíi kíbanlaírn.]lnkílatainak €lYéezésérel. tándgalja a telepűlés
kkolájának
parkosilásí
^]talán.s
belsó Udvaúlrú lélesilendó szilárd burkolat lélesnésélés
Tánogatja továbbá a
Tonr.csanok és tönr}éke rendezésélés elókészilését. a Rídi sporlcsFsület közrcjnüködésérel
és őnkónn:in\ zali lájtogJtássál. \alannn Pál)i2ati és eg]ób külsó fonás igén],be}dc]ével fo]]ó
l'.lújilis és b.ruhdzis fona ozisában,
|e]cléía KözsÉehízi bclsó Udvaúnik nrd.zcsénck aZ épülcl s7cnoyli7csaioloa ,tndszerbe
va]ó bekótése ulái beiejezésélel,a lloríbbi szenny!i7ta.loló .kn. megszijNetésélel, a Frve7ct
píkosilássa] ós a kisú!úáks7án!iÉ udvarj pjhcnó lilcsildsóvcl.

20]], augusnus :]0 lovábbá a pá]}ázatnak neglelelóen és i csalonjlrcndszclbe
],i.§z(o\s7ki Giho] pol!ámt\ter
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Ezekcn eg}c7retik a beruhíZás nrúsziki. iiiemezési kérdéseil, B .jogi és adminisztati!
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endó kéi. to\ ábbÁ az akfuá

,Ietonle!
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is ehzánrol ásókal,

nlák 52 százalékos tglje9itése alapján a íásodik részáúlázns

öss-ili]dsa lolyik. nrikózben
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a
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hónalE ieéíe,A líZeltátás a, elkészilli lúí

ó no nno rin g kü

Az elkészüli hátúZnti szlkaszok,iz(nrlnsi D.óbája

A

iavaszi s7éhóséges idójlnás

;.Ji;;'kit,;L"

inÉz a

ó§

ta

k i s elkészúltek

kinorás beviz§sálisa folyanatosan

!

határidók kisnrérlékúnódositásáE kerülret sor,
páLyázatko2sló!él. belonva a pfujeki menedzsenroda

iat

önkómrány72l állll fiZetcnd ó ónrésze íendclkezésüDkJe á1l,
ellcnór íllali jAazolósa és a pú]cLt mened7seliroda adnlinisfiati!
"-l.iI",Li.
üeyi;(ézase urón a kifizetésíek ninc5 pón7n8yi ak,dál,Y,,

Az€lkó§züló

nisodik rés§zánlla

.rr,ai
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H"rírozati inláslal:

"e,l, \i/c Jlo, ,a
d KoZ ep- Önlon Jr)/al .,p\',clo lc , lle
polem*leí
e,rc'lé,^l
.,,", ,erd+"ól e, fe|/,sJ ,''e
";.^;l,],negláíelana
és elfogodia
R

újékozirtót

Elót.rj€szlés
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20l],.lunfus 20 i Endes kép!iselóreslijleti ülóíe

vizolvezető árkok lrell.eáll
Tisztelt xépr i§ eb

-rés I ü

ít á

§á és létesitóso,

hordllókgzíllitjs

és útkarblnh.tás

let!

Rlid kö,súg nen sikterüLeten ilkvó ielepúlés.eZé ! vizehezotó árkok és Átereszel
negópitese, karblntafrísa. kienreh feladat a bcllizi krnlk e lkelülése érdckében

A

lentiettcl ös7-efuggóen. a náiüsi jeleltós f.lhószikadást köletó bejárás ós egréb

€pszial

at

a Lap

ián az alábbi

nr un

kákát !égezletük el:

aÁql!4!!!-E!lt4!_Éc!!!! !!!!!l4
Józscf Atlila ulcálól a laiakig árokásás és kialakilás betön]edékelés íecs7ünlelése és
idciglenes haszüilalra kial3knott átjáó cLbonlása ntgs7üíclése,

JóZselAlli]a!

és Tonracs

inok k iiziill j áók

Petófi u, Púvün}ikak aUlóbeiáIójától

a

(o ra! e!# k ne

ll

eii)

új másása

Teméló u,- Rél u. saftáig lóriénöcn árok neeásá§d,

Akfuális. fonlos. nrielóbb elvégzendó lovább] taládat: a Tcn]ctó ú!i fueelé\ó áteEsz kh
keieszinElszelél, naEyobbll kell kiegészneni,
lcnti núrofo chógzeti nunka ós?esen ?93 fol!ómáen édnlet. ancly 600 Fr/n áíal
§7á,n.]rR ]7R 300 Fl - 43276 |1Afa = 227 076 Fl,

A

l'rllnlil.

lsh,Án an.l

!é9eü nlunkl:

Ligel uIca: lrofjlárok ásása l50 nreler x 600 Fi = 90 000 Fl, kószillilás] 20 kö]r]néter r 4500
pl= 90 000 Ft kijeherilése 20 000 Ft.

Hoidaiékrakodásaésclszíl]jtása,l0köbnré(eíl l000F1-.10000Ft

Áaád Fejedelen

út kítyúzásJ] kószálliiás 7 köbfuéler

A fenti háron nunklYóg&szoq€

x,ljoo lt

=

]l 500Il,

a

kó eherílésd:

280 000 Fl75 ó00 Fl Ala=355 600 Ft.

Mindczek a nunliik Endben elkésztlltek Jarasolom, lrog! k]fi7clisiikJe a pénzpiaci rlaFban
lé\ó nogi*nritási j€g!- értéksit&éh.z ji.uliol hozá !
Rád,201], ]úúfus

]8
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-
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ElótorjesZtós
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kéPYiseló_tcslüléii ülése

20l],július 20 i€ndes

A R]ídi slrortog]esnlet kér€lúe
Tiszlelt Kéívisetó-testülcl!

A

Toma.§,ínok és knrnyéke f€jlesztósúíé 1óbb elképzelésés pályüat

kerül1

DéglogalmazáJra, ÉzeL kiegésrtik, összességében crósitik er}mási

A Fle lc.üIcl l.h.b,liláci,lilnit rL\/r, d l.,'e""

..:.; .., rr*".,r.,o., i,"t.,,
lelj es

ko62eós ité*. lel
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c,e,, ""o"oioo p|,,j,Upíl
J,o ,\ ,erl",
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Kö/muv.t0d.,..rt AIJíinan\ a! a R,di sltoíLg}e,ülel
r,.,,",",,,., ,.,.. eF,,,o,!l, eL a o b, r,o,\, ,, Ll looj JhJl J]h,a|

A Dnnázllul,]t

".",r" ",
A Rádi sFrr€g}€sül€i

kéreleDmel lDrdult a KóNheló,tcstütelhcz

!

pálynzati ónr&zek

Kéíelnükben 400 ezcr fó.int ge,,§reri ]n§z,.cm lalílendó ós 300
Ynszllóritudó pály ázn d tá m ogatá st kérrek.

Mindkil esetben

l

le(li

ez'í forint

neg.,Y.rt támogatis igéD}bevóteléhez szűlcégcs önerót jelentik az

vissza neú tórit€ídó összcg esetébcn az onkonnányzli pro!íanban is szeiepló
.norLnilri teritcaenek c. D!rLolóL lnegínn.,ch€/ b -a',,,,,'l, _,,oLJ';§
sDollct\",,l(,,, on,,,,,,\ Jlo' ,,glrJlo] álií§ó
i,i,i,",l.ir"uao i,*^e

A

".,eoPr
iorony bérletj dijából töil€szlcné a Pályízali öncrú bizto,idsához Dyújiolt őszeBei,
m neglárg]dásól és & önkonn ánr-al álial viLllalt t.rülel
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LiészkoYszki Gáb}r
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Hltn.ozati ilvNlál:
pál}&ali
Rád Közséei Önkonnínlzat (épliseLó{estülele a Ridi sponee}csülei kéreInére
az
g
€
yesüleiei,
ijidó bizto"sitásán 4oo Óoo Fl riss?a .em tédEndó lánosaúsban rész§siti
80n000 r'
le|,1c,e e. p" Lo,o, oLc, ,e 1,1,
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, ,,,'.é "."".",.,;p",_
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"
i"".ori,;," i"n rr,aiÜ"i.lltug"dja arisszatáilós

l,dla,l",lmil,
r 1"cé, o \"áli órF,

lidezdéiil2 3!ij62ó loron} bén"ti dijábó]
pén,pia,i alapbm léló
b"cr;i}ó eg!$iildi bcvaeh, ,42 önl,oDlánynl n tdnog'!ásl a
éíékpapireladásból leljesiti,

j,
lánlogalns áNálására: 20] júlnE 11
Lieszkovszki Gáboí polgáanesi.i

\Lsz en[íe 20l5

jüliU\ ]],

