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l; nc lehol .L.p e,el e,, q,o,,eeD, negÉpl. te"-,",eoj...,e,..|.r1"..
"e,,i

e]ó l

",., n lr}.da, elo,.g!e.E,.,e]1- le,o],a- dJ ,.,|e",,Aoa\"m
öüo.rL,)/D lPo le'o.*(jleell ,endee,ó"r Lel n"gldláro/.h d \Pl.,-, e^.
'
d Dol!á,

Az násban néskülddí elóIeiesaéshez mellékelleh a lelcpülésképi vélenrénaezésj€ljárá9ó1
szóló r.ndelet teí,ezetét

q,

dekL Ff&]kob s iúoLola, rcg) ef 6,e'ia|.,l ÉnIhfl ,ep,is",o le,lJ'el Lles
\et\'b" 1.1tfu ' ob,e,l,la,,g.n]e\e".jo Jadl{, í, r. .ep" e o, e|eíén),áb,d,,g

8

alapján lörlénő sza\aás é]€dnénye neh Ékinüetó.e}ségé.és a különbözó ugyekbeD
egyfoünáD alkalnazlraló ,löDtésnek Lelanakiol ezet a kö2ös döntések nenj álapoznak ne!

Vógűl pediE] hoss7n. idóigén}es és az épnésiénEedé\úellékleleinek képviséIónkénti
benulalása niatt költséees eljárásban. eselenkénl reldkiviili lép\iseló{eíú]eiulésen keucnc
].fol}1ami atlePnlésképi vé]efuén}ezési eljárásl,

pólgámeslel háron dolgol Lehet, ha elfoeadják a ren,leleterlezelel: lelepiilésképi

^
szenponlból
hozá.

negkótés nélkül hozájául ú ópilési .ngedél}ezéshezlag, kikótéssel járul
járul hozzá relepüléskéFj lzemponibóI u épitési engedél_v kiadásánoz

Yag}, nefu

Ja\3solon az e]óleriesztett l]/20l] (lt ]2,) számú Éndeletcrlezel mcg\jtatását
e |ó ao. d Á ,e,d" , c ocóóa@,o, le,o'abó ,ee,

lJ'20.]l]]}:]2j]!i!!rú_rr!!ü,, g,

_P, l

é§

" E,,/J, Ltr.i

A lelepnl.jsképi \éleményezéJól

4,

Bes2ánroló lpénzlolga]nijc]enté' a Rád Községj Önko]nrányzat (ópriseló Lesúlele
201], é!i kő]tség\elésénck l, lélé\j t.ljesitésdról

nltkli

Róbert .üeg}zó:

A félév-Pénzlorgalni jelenlés egy

alkalon aía. hogy

a

kéF}iselók lássán, hoEy az elfogadon ]iöhséewelés elóinjn}zatainoz képesi úilyen néíékü
voll20l], júniDs 30 áD a köL§ésletés vócrelajúsa, Erdemes átlekinlcli azokal a ncfr isnjeil
eltérésckelamelJ,ek cltórnek a2iddarán\os leljsiléstd] vamak azulán ismeí 9ltéIések,nrint
például a szeDnl\jizcsa(onra köznlúbefulráZás nrísodik szánlájának kibocsáilása. áni

ollo,o

d,Aooi\

lijékozla!ó adalaj kózót.
lectöbb

elóná}Zi

,!,bcle",-

etí

ot1 lenEadás Dulallozik a telesilésseL kapsolatban,
le]iesnése elrébkónl idóairn\ os

Á

szunter Tiborné pónzügri tanácsos: Az elörc Érveáeló bevételeink idóaúlyosaD
r08/20t3. írx, 12,) szánú határozál (7 igen eg),lrfugú s2Yazanal)
Rád (özséEi Önkomiinyzal Képlhcló_tesüléiÉ az önnonárvzai 20lj é\i köllségveléjéró]
szóló 5120l3 (]Ii, 07] számú Éndelele elsó lé]é!iteljesitéséró] készílIlbeszánolót
páulorgalnijelenlést nestárgyaha. az abban loglalt adarokát tudonrás \en.,.lfogadla,

-

L ie

j/

szno! szki GáboI

po lc

Pály&at az önkómánYzal

LieszkoYszkj Grbor polsán.§l€r:
öúkományzal múködökgpessése
leheióség. hnrá]< |el a 1]Fyelnet,

u

ármesler

niikódóké!.ssége megórzésél szolgáló kiegészíló

20l] alglvtusi Útn

Etójában

liegésziló iájnoratáj pál!ázjli

9

A pályázalol 201j szcptenber ]o_ig lehel beó!úiláor, a ddntés leskésóbbi haldrideje 20l],
decenrber 20, r\ 1ánjocaiás irfud lgényünkel mega]apozlraila, a na máí aljcsyzó u áhal
benutatoli helyi adóbé!étélcsöknenésü]n

hvaso]om, hogy nyújlson be ónkórná.yzafunk vissza nen lérílendó, az önkonDánvzafunk
niikődóképesdge negórzését szo],páló kjcEésznó Énrogátásra!álrázalot

a

Rürkij Róbet aljq)zó: Eldenres fe]emliteni, hogy ebben az ónkománlzali ciklusban a
hasonló céiü pályázatokon nindig eredményesel Vollalt Pállázalaink. A hasodó célú
pálrázatoton maximálni iudtuk a njüködési kiad6lintnoz eléóetó pál}ázati lorásokat
lbben nag), srrepe un a nidj ölrnományzati hivalal péDúsyifótanácsosának és segiióinek.
hiszen ezek a pályázatok in a nivaralbú kerűll.k öszeállitáya, úélyltzszakisnreEt és
szolgállii.§zakmaiiudál szú*séces
109/2013,

íIx.12.) szánú hltározal

Ü

(7

igeneeúmgú 9Aazdbl)

éri kiegésziló iánogalásól szóló
tendeler alaFján ieónyelhetö és a helvi önlonán],zatok
nrúködókéleséBének nr*órzése érde|ébeíkiin pál!ázaton Ész1 \esz, Fe]halalaazza a
polgármesiert hógy a b9számitlrató költsé_gvetÉsi pa néteFknek neclelelóen. visza íeln
téílendó kje!észiró iáloEaiáy! nFiison be pályázetot.
Rád Közséei

ornrán}zat KéDriseló{.íülele a 2o1]

]9/20l],(vü ]1,)

BM

20l]
L ie

szeplenb e: j 0, ill el óler lehe§éges lroszairb náJrak nregfe]e lócn
sz* olszk i Gábor po lr ámesler

lnlé2úénlitarévek 201j, é\i beinditásámktapasztalatai a Rádi Nanközi oiüonos
o\.dábmésaRádi I]. RáIó.zi Ferenc Altalános ]lkolábaD

Gábor polgótestet Az i ézfuénllezelók a lanév beinditásának kaPcsán
elkés2neték beszánrolóikd H! lan üegészít.ni lalójuk, a}IDr azt kér.Dr, szóban lee}ók
Li€szkovszki

vf,rg, viktória óvodavoz.tó| A m_lrcsoporlulk eseiéb nindenkj lekótel.s. az nfuos
bcszánolóbú eíe lonaLkozóan éliíadat s*IePel A közéPsó nag),csopoli!ál pedic úéí
keiüll soi csoloíbontásla, men nyolc fó 20 l 4 éY nyaián 1ölti bc a 6, élelé}étés atlór válik
tan]rötetessé. Ezel a n),olc lólcl ]8 fö len lolna a naercsopoít. ani! úáI neDr fudlUDI lolDá

A

besánrolónlban szereFel. hoE1 l'é]néíjüka szü]óknél. lro3) nreinom az igény a
hiloklaúya. Jelenleg a lráion csoponunk csetében ö$zcscn ]2 §zü!ó jelözre \jsszá, hogt

Az nko]ai érkezók lésznna negnövekeden, ezéíaz iskotai ebéd lózökoíyhájkiól !önénö

lehordásához kérelr seeilsécel, neí emYi idaeáe]t máI gépjánúve] kellene lenordani és
nen kézikocsival A szociálh ákezók
áralöíénó ebédkihordá$al nincsen prcbléna,

sá

Iués Jálo§ képviseló: A neenóvekedeí ebédadag clkésznósónoz elég e
lóazán. eyózik_é á mun*ái?

aj.laneei kony]új

varga Viktóri. óvod.rueró: Egy nég]órás konyhai s.gnöre voLia sztrksécuil szerenéík
eg_\, ilyet alkalmáz.j, lsed€q
közhaszDú nrunka!égzó\t] N lehehe

]0

Liészlrovszki Gábor polsárm€ster: Kölelezó feladá ellaására nefi cé]sa i kóZélú
munnaeról alkalhahi, jneri az állú Észéról eá ellenó,ik, és a kö2céIú nuntaeól .ediÉ
o' l goe,Fn, ]c,ir "/,rPr,, F,10 a,,o d,,,],ren).lí"|á|d.bó',
lórl€nó khceitö alka]nrazásáió] e_gyezkú.t najd. nen eí a problémát nes kell oldanunk

\sn

IIlé§ JÁnos képvi§eló:
le]retne egy napi Dée] ólábán fo_gla]kozialon alkalmazolia1
felveüri? !z volna jó negoldás, ebbe Bondoltozzunk

Rutkti Róbgrt !!jc6/zó: Á: Óíoda konyhája ftla!]atainat elliásához §zerinrm is kevés a
jelellegi szenéL!ze!, Javasolon. hog) a kö!.lkezó é!iköllsé!\€rés készitéselrolszámol]unk

aclodD'Pll.'l'(ílogir'o''"n'i''ÓÓD''e''e

,,.9, ,9'l], \o
Az élelnezésfezclöj íeladatokal helvBhesnésÉlláiák .]

,, J,e \e o l fu,-.,

Az o\odánál van hás teendónl

n

o i e\,/ o A Á.l

.i|:g, J_l

"l{o _. (-o.,J

rnf,!,l, hoo d 7ó,L .
ákezéssl foslalkozó nlnkalállalónak szo.iá]is asziszle.s ré_gzeltsés. kel] sz.reznic,
Eretlséeivel ez oKIs laüfol)mon ,regszeEáetÓ. AZ inlézménylezetó ert vonaikozó
J,",La \.o, A,eF,,óob ,l,om,d.or /"i.edd eg/c egflNe,e\cló" meg,el
,,c,.n, Né-ej n"'9, ó ,Ll , , L , É,r/. l . Áne].". L -lene/e e/.,o o.1 \a-;6]_

c.\i|/e, cleo.é.,,ek\ l0,

köllsé gvelésbeD ez! i s

l10/2013.

lerlczni

s

züksé g es
'0

íIx,l?.) szánú határozlr

e/e,

lo,1o,p,l,,!ji\orbLl A,oel ",:4,

(7 isen es],hfugú

savazatal)

&id Knzségi ÓD}ományzat KépYiselőjcslüIeLe a Rádi NJFközi oltlronos Óloda 2o1jDol4,
évi tanévkezdésére1 ö ssÉfuggó intéznrélwezelói bcszámoIól jn.clárgyalla és elfogadla.
vtrga vikújria órcdavezcló

Koós Jánós ükolaigazglró: llkészült az isko]audvd Faúosiúsa,rendezése, szj]áId
büIkolaia, me]! lén€hozását ú oni<onáryzal Fénze] § 1ínrogana. A kivilelezéshez ú

élöerdt a szülők biáositotlák, Mindenlit kószónet illel ezéí.
Tájékoáaion a kélvúelóket, toe} törvény sTrini köielezó létreho2nunk az lúénélvi
lcog.,o, l0 1 o1,ooel !Jei9 FbóP d ,,". bJ Kep\ ,,,o e lr1.1É n, o.- ,, -;l

"

Nin§negoldk

az iskó]ába! a s zalszo leálali levéken}ség, a lejleszló Fdasógusi nunkál ó 7
eseiébon
11 óIában ke]l blztoshani. A logopédusi L.vékelysóg sincsen bizlosilla,
§eünek
lzckel a lelad okat a Tankeü]et sze^.e2ésében kell najd biziosilali. Mái a narmadik
oszlályba járml azok a B,verekek. aki( nen kaltat il!Én képzésl,Az inis és ohasás
elsajátításával leszneklroblénálr.
Az iskoláb r ielenleg 90 !,Yernek éikezik, kelt óús besegi!ónl lan a napkd2i ko.}há.io!

valóban e ebédszáltilás csak gépjárnnvcl oldhaló mes bi2tonságose. Kézi szállilóval
kótszcí kell fordulni \,llnde! mp déluán 1ó óúi! aaDnak a tanulók a2 iskolában, anely
fo8adlalása jó| sjkeúll, vú lanllószobóni, két napkozn csoporiunk ]6 fóYel. és szaktórdk.
szü]ói i.énYre. kéjésedélu!á! lrza lohel úen.] a tau lókrrak ós.sak szaklőíe ]óníek
\l. n d/ i,l o ó oe]-E, _ e'e'ór
Ugy tátoú - adaiokból. noBy jö!ór. kéi elsó osaály kell indileunk, Ezzel ö$zefuggósb.n
új laniefuel kell najd biziosiiani,

l1

A Fedagó8us.inl 26 óIában leiúnak. és ]2 óiál löllenek az intézmónlbdn Jö!órc lo!ábbi

t.ag'oÍo'ó"Te]!"lJÓ..oe:Óo'ólo'.mq'TrnFl
problán

is kúllni, megoldan] kellnajd Vosl is\a!káóúadó pedagóeusunl,
Mindezekh kiwül. .jarasolon a Tomasa.rok fejlesztése(ént;egol;a;i. hógt két tanu|ó
.sopon ee},időben is hasaálndsá a lolracsarnok küzdóterét, Ezt térelaálaszá$] n].o lPhél

o,o.,,,f-.9',.ec e ,d n.n,e apo,
IUé5 Jálo§ kélviscló|

,Ln,,o, opóroN,ro-!.ót,

Mi is

lelni,tiünk 1otnatcrem né]kiil Eg\ébkénl!cdi! a nas_\,obb
kellene rendszele§cn lórnánl és nen benn a tornateí.nrben, Benn !
kú_lyerckel (o ]ázzmal Ezis lehetcc! nregoLdás,

$,eÉkeknek kn

lüporkáné?app Gab.ielh. Nen §at lu6ból áll er} tonraóÉ, A lomaszeEn nasz.á]aú
Koós János nkohiglzgatól Az idójórás
'onázni,

Rulk

\,ldl az

n

a

lonlos tén],ezd. Szakadó esöben nenr lehcl kin1
a Tomalsamokj! eljznak a

seEjó.lrosf losz iddben a nkolából elindUha

erl alj.§/zó:

ontos dol_9oL lran gzotak el aZ irazgaló úllól. Ha]l hanuk, ho!) ee,r
Bnterem€l ke! esebb ]e s2 a következó élben a §:ükésesnél az iskok épüle léb en Halüatl;i
M is, ho§ € Tomatelem jelenlegi nódon röriéDó hasfuá]aiábm len eig a leulóGoPoíok
rcnd szeEs. lohdato s, nindennapos le shelelési óránrak l ebon o l itásáh o z,
]i
i Rób

F

1111013.irx,12,)színú hliározat (] ige. eglhá|cú sza\
Rád Kózséei Örlonnán}zal Kép\neló{esú1.1e a Rádj

azana])

II Rákóczi lerenc Áha]ános lskola

valca viklólia óvodavezeló
k kolakezdési iliúó

_Qatás a

NaF kozj

',\o.\e/dei'úoe..,,aeol"Az

varga viktória óvodlwetó|

o

ltlrono s Ó

óroda

loda

én n

letr do

l

go zó

i

2ol3 é!i jóválúc}ot

szánára
killlségvetésében

/cdoEo/oildo_a,a;g,,eDl.i

ílm. hog,!. oúek a jóllihag).í kölrséeleiésl;n léró
tldok fonáí .eiieIotnl a. ö.konánvZlíak
!ob(,LdlptsD.leú,,e \.,,,ee/l'-oJ l.., -.,o,,ye, i a F,,_,{ ooEo/o,
6!k

adhaló A jalaslatonba. §
lrel!€lte§ités elónáoya lerhél€
i5

l,jnrogatásl Ez öszesen
1cme

]

] svemeL ltfu adhaló fe]eitént 5o0o Ft jskolakezdisi tánoeátás

1t2l2013. íIx.l2,)számú baláro2!l (6 igen I1áíózkodás §za\azallal)

Md Kozséli Ön}ománlzat Képliseló_tcsiül.le hózzájár

1, hogy a Rá]i Nalközi ónhonos
oloda 20]3, évi köhséc},elése be]]dresné§i elónáívzala 1eíhére& óvoda dolgozói nappali
iagóaion lanuló c].úekei után leje.ként 5000 Fl iskolákezdési iánogalás kerüliön
álcsopoíositáía és kilizeléíc. osszesen netó 65 0o0 Fl étiékben

valea

viktó

a

ó\odale.etó

11

A

07]/4] hsz-n teríllÉtánninósnése, á6!Io!ása a negépilendó pihendFark

A!.,emek játszólérérdekében

és

Lieszkovszkj Gábor polgirmest.i Az írásós el óiei cszté sl negkaptá.k aképlhelók, TaVaLY
ó! sze ] dönlőliiin]i aíó l. lro g! a Tornacsarnol és labdangó pá]ráneuetli Ieliileten új köz,éíi
jáiszór.rei és faluképet szépiló pihenópakol hozunk 1ét..
Ezt kö\,elóen a 07]/rll h^z_ú területíe meeterveztettü a létesihén!és egNnnrúködésünk
szelint a Rád KózDúvelódésééíAlapitvány páhózatot nyújbtr be a neBépitendó
gyeinekjálszótéí és pihenóptrt begépilésénekÚnoga6ára. A benlijton pál!ázát a]apján
ezi kövelően a létesitnén) necépnéséhezkóze] ]4,j Djl|ió iorinllissa nefo té tendóálbni
liúogatást kapot Rád kö2ség
Áz éin.etl 07l]4l hel,vrajzi szánú terlleliink jele.]e! teíes mezógazdasági teLtilet. érnesi
ii]a]omnlaL (Mki.) besorolású, ré1 núvelési ású icrüle(,
terűletel a beruhá2ás foegkezdesc
elón áttel] ninósilletnie a Képviseló{eíiilebek,
^

-,.el ,o/o td,lD\-"glPli,ene/,. ",lPF,óhe, p,e
\o'o.1,,.D, oe,olola, L\ - elele|oe,.",|,, o,,.,lo.,, n
q

A

.&ba,,/" ]r

! ",,

nás_célú hasaosilá$al kapcsolalós á§oDlás úaykoronfua reliten lbhbn,atah eljárás

váJnalókóllséce620000Ft.(ellnajdl5000Fte]láúsidijatnzetnúntcátmürósíré§éí
kel] eg} 50 000 r1_os szalr]rBlósási dijal

kel] készitel| nl a talai!édelni
úeghaladja a 800 000

FloL

izehünn

tngl, d!el}

a nö!éq, és talállédclni ]ratóságnak és el

kóhsége 6oooo

Ft A?

ös2e5 köhség

Kéren a KéFhelóreltü]et döúéséla te i1.1 nrás .élúhasznúsitásála vonalkozó etjáIás
negindításáiaés az ezz.l kapcsolab§ kladások bizlosilinfua
Az ldéD egyébné!2 sázalék beruhrrási úléketkel] n.glalósnei, Renélenr,hoc! a 2ol4.

]\ -,'J.d.,del\e,,l'l"plíeroodl] í,dcl--",]ó',o,e,

Illé§ János képYiseló: Be kell ézekeI a dijatal

fizdniés hiné]elóbb etk€zdéni aberuházáí.

IIl'2UlJ.ll\.l:,Ir/amúhJlito/r1,7 s.l:9,n

l _ d a,

&id (ózséei Ólrnormánrzat Képlisélóre*iilele a o?]/41 lNz, ú terüld

pinenóPark és
gyénnekjáhzótér létesiiése érdekébenlőnénö nás délúálminósílése. álsorolása éIdekéb.n
nozáján a löldhivatali eljáráshoz. és biztosílja a hivabli eljáíási dijat, a nó!énv és
talaj\édelnri Vaknatósáci dílá1, a talaj!édelni ieN, és az áhorolás aranlkoronára vetiletl
lol,vanalo§. ]egké5ób]r

]0]]

ohóbcr j1

Licszko\szkj Gáborpolránnescl

9.1

A Égicsatonavezeték feliilvizscálata, jalilásá, áLTosása. liáatási pmba, kanúizás
(ArPád fejedelem u,

szdí Lá9zló u

és ezekel ö$zekotö

Mindszenryl

)

sz.nl lászló utca és ezeket öszekőtó lvlindszni} uca kialakilásakor & önkolmányal
ehégeztetle ezekben az úgákban a szenn}a,izcsatom llcai ióvazciékek és üok ingatlanoka

belezéló sakaszai kiéPílésé|!z 2005. évben tónénl, Ezöknek a szakaszoknak a Écbnikai
bevizsgátás a, h aszná]alba verel szenpóntiából u alkalDa$ á!i n inó silése akiuál h sá vált

Ez a murka a lroúbbi iendkiYülj

ülésen 1örié!t lájékoztalisnai nelfelelóen elkésált
Dlvégeztéta lömöNeei \ izsgá]aior és a liztdás] lÍób& \,iegrönént d elóná$zerú csalona
gerin.}ezetók nag}nlofuású áLnrosása, kamgrás b.vjzsgálása és a korábbM belónból
fie_q.pnell aknák ravnása belsó lrikeÉse
Ü dknát keIlet rendbe hozni ésröbb9ór á! kellett nosni a vezeléket A hnntánáljeleD voLt B
DMRV szatenbeF és a code consuliine Kfi részérdl\', szabó Gyula. ninl ú önkornánvat

elellec lol,o

]o,1,1o"].dd-- ,,,^k.eD,"

igahlásár20Lj, szept.nber 6

án

kiadim,

A, ;("/,| ,,,nr"

k j.:k,

A kjszimjázot njlnka éjlék.!eíó ]9l joo I! + 1o5 705 FtÁla - brunó
a (éFliseló ieíülel hozájárDlásáL an,a, ioPv e e]lGszüll nunká1 a
kóanúberulrázás pmj ektszá]nl áj a tlhér. k ji zeihe$ ük.
rl!r2013.

ilx.

12,)

sznnú hdározát (' ieen egyhfu8ú szalu anal]

!

R.id Közséci Önnormányzat KéPliseió,Leíiilele az Áaád fejedelenj
SEnl László u, és
ezeket ös,_eköló Ivíi.ds7enl) u réli szefuv\iz.satonla Lezetétcj.ek !önrötséei vizsgálará és
\iztaíási próbája. a csaioma seiinclczelék nagv!),onású áhósása. k nerás belizs!álása és
lonóbd belo,,oo -c_,óóló,ól
,u,
r{pon_
lúpoíKft (2ó82 Piispóua§ln. vácint 12 ) szánára. B kibocsáiton számla alapján ősz4o1
brultó 497 205I!ót nzel a iol}ó szennl,izcsabma közmútúuházás projektsán]áialerhér.

. -

Li

]0,]

eszkorszlii c

ábo

la,.,,*.

,rt,.l,,-.,

í po lgárnre slej

Trávn),it Tivadar kérelne kel d arab terúéníáíolo épilésérelószelllggésben

Rutkd Róberí aljeg/ző: Tisztelt Léplielő testüld

irásban negkaplák az elólerreszléí ,\2
e,,,,eJe/ ne'el- fm d, elI, jaj t, e,. "" *1 el m.rc o,./, el,.p/el*e, e,
'o"
Bacs a ktlán okleve le s é!ítészál lal ké sziieú úúsZakile irísl
A mosúi kélelen abbm kíilónböZik a korábbi, 20l]. ápilis 25_i lendes kéNiseló-te§ületi
ülésen 1ág!ah elsö kére]enrtól, hog} állaliaíó épűI.lekkcL kapcsolatban nem tanalmú

!íindezeknek úeglelclóeD a (éllisclók mnrdenl fudml, fiiDdent láhak és a kéretúezdis
jolen !fu, tenát lehet szené]yes !álgszokat is kalni a kép]úelói kéídésekE.Lelretóség van
Haiarozjti javas]alói ncm készilenenr, kéren a képrúelótel hog)' vil$sák neg az új
kére]net és annak neelelelóen hatalnrázzák lel a polgárDesteí a lelepú]és|épilélenénJ[abknására a lervez.t épitési telékery sé g .n gedé Ly özésével ósze fuggé sbe n
kéren, ho_q} lchclóleg ne hozzászólás é\ \'élenén}n}il ván nás né lkül szalufuaL ítr
^ztil
e2
egy lonlos kérdés,€y család bo]dogllásáól n sZó van. egy helyi lalos czóeazdasági
lállalkozóról ! szó. iehát igé!) Yan ! vé]emé.yelú.és a döntéye cclaránl

Az egyik épü]et egr gabonaláioió lefure. nrerl
nó!éíyerúesáésselis foglalkozuin. a másik épűlet pédits rekesze]r és kisebb edpek
táiolására szoIgálna, az i]reallantól n.n ne$ze lé!ó grúmó]csössel ósÉliiFFóen Eá a
TráYnyik TiYadár kér.In€zó|

1,1

söí a n el ölle lé!ó szríó fijl dek lovás
célból (í\ánon épileni a kéi 1ároló épüleicl
g),ü]nölc

l

ára

yeúuéntovíb b iej le szleni

Tehá1 ebbóI a

Liesz[ovszki GábOr polgármester: 1rávnj-jk úr bentján a nilaiaiba! és aZ állárlaíásal
kapcsolatbm e]mondta, hog], a lakóingatlanán nreevalósjlotla ná azt e á]la arló épülelel.
ani1 korábban ezen a trületen szdekt volna é!íieíi.

TrÁlnyik Tivadar kérElmezó: Igen..z igy ran, a baLofiiitáná§á] öszelügcó és korábban a
Ba táTeyalt terülctre €rvezen épülekl nrá . lakóincadanonron nePvaló§noían. orL Z már
Rutkai Róberi !ljcg\'zó| ]sjné1.1ten elnron,lon a képviselöknek. ]nikóni azl,]pilnban is
ücgrenen, hos} a KépYiseló_iesdl.tnek nincs batásköIe, joga a nár az állatetá$a]
lG?csolatosan rende]elei alkotni, lagyis helvi szabál,\tzá§. elóirisokat lemi @ dlaíanás
dhó§na. Hgy konáiozásánromrkó2óan
\,tos lclepülélk+j lrozzájá lá$al kapcsolatos kére]enúl van szó a kél kéj€lnrczei éPületlel
kapso]atban, il]eló]ec az.k éFílésielgedil,vkétlmélel öszelilggésbor, AZ élnésiengedé]]t
áVácjelsó lokú é pjló sbaló sá! adraki a kÉrelnezó száoára.
Az állarbrtá$al kapcsolatos elönásokat ledie szak]nai lörlények rmdezik !l, 2 ál]atok
védelnélel, kgy a közesészség és jánány iigr szabá]}aiui. iock;za!á\al sib
Tjszolcz_r Gnbor kÉPYi.ló: szer.fuénr meskérd.zni Trá\nik umt, ha á]laüaíáí ncb
t.,aez, senr njosl. senr késóbb, és ez ]Blóban 1enlénv és gépláo]ó 1es2 akkor a sze]D}vizet

í",

dnlo, IJ\Joo\, le,.l,el ,,l

-,c,

e2e]órev.titi a]ö!óbeoj ál]attaíás l.heúségéi,

_Lo,,,Jo hbJ ö

b" |_1-Efl_,

Tr:ívnlik Tiyadar kérelnczó| Az ÁNTsz ina eló a zán úrolóba
. í,l /o, ál Ie,,,eg -lór q, jga,L,P'rl ped. i(
ep!ébkénl küheiűlelen ían

Tnzot4,Gíbor kópvislló:
hóey ezen a lár3] all

].Iajó]é]renenr,

allol Trávnvik ú a ialunak

leíúlelelállananás íefo lesZ

Trirnyik TiYndar kérelm.ző:

letre ú1 a, itsérelet.

]een,

Tiszok,], Gábor képvúeló: Eá
follalhaij k. ninl felráelt

e

Tr:jvnyi! Tnadi. kérclDgó: ]ó. de €z
nem ludon, hiéíkell illen n\ ilalkozalo1

ónkéntes n}.ilatko2aio1, aknor j.gyzókónllbe
a7 ö!]éntes
le

futn ?

ú

n]i]a(koal száz évre szó|. lagf ,.,és

Tiszolczr Gábo. képvn€ló: Meí az inBlthnnoz kózcl oí lan az óvodá. a tenplom, a
dhaé. A kérelmezn ólulelek néretc alkalnas nagrbani állatanáía, Ha azok épilésének
eneedélréheznrost hozzájáru]u!]<, és 12 ér múha á. b. lesz lelepíl\c á]labllal, \em

a(eoí nregakadál!ó7jj

az Ön lejlódésit. meg a gazdasá _9a lcj lesztését, de a lakókórnvozolre,
lrkókía Ékinleltel ke]lene jennj,
\lgyon szivesen ]átlan lolna e, a benüázásl meEnalósülni a szelújlíiztelep kdúyékén,
ahol az égvi]ágon sclnit scfu zavama, Az önkományza1 fudort iólna csereinsat]úl is
az otl

osra.zki Lá§zló képvjseló: Mezógazdasási tárolá92,
nincsen akadálla. A fejlódésnek ne

!e$ünk eálat.

gabonatáJoló

úeg a sépekj ennek

LáZrr rstlfu képlis€ló: lól énetielr. hog) nó]. leheló fel olran kodés iog-é az ingailaon
álla§ Érlai akérdlnrezó? csal azt ke]I vizsgálDunn, nó_Pl a lelepú]ésképnekjnecfele]nek_e
Rutkai

RóberI

jeg}zó| !gen,jó] díieríeképliselóúr

Tiszolca- Gábor lrép\jseló: Ez nen derűl ki, ez lem eg] ]áNán)len,

Tráynyik Tjyad.r kórelnezó: De elnrondtafr. ho9 .eDr kivánok
IIlé5 János

kéPvk.ló | A}tora lcsz ez.

o1t

nrnrr a ne]Lelre ]évó tenilcten

TrÁlbyikTjvadar kérelh€zó| Az eglik igen

a

állatot

taíúi

lé!ó láloló épúlei?

DásiI kisebb lenne,

115/2013.(Ix, 12.1 szánú határozf,r (5 igel ] nen l lelózkodás sza\azaíal)

Ön}oróín}zd KépYiseló{.slutele lrozzá.jánl Trá\n,vik Tiladar Rád, Mkóczi u
l0, szán alani la1,os ]0l] auglsltus 2I,i káelnének hegfelelóen, d élilésúB_rihalósági
szolgáltatáíól szó]ó ]12120]2,1x], 8 ) Kom re.delel 17, § (ó) belezdésérc bivátkó2á$al
fuely szeinn, éPitési elgedél! jriúii kérelemhez a llnalmálóI fuBgóen ne]léke]ni ]re]l a
Él.p{lésiöntormánrzat polgáme§leréDek Elepü]é§képi \é]enrénrél- ho$- a ben]újiotl
njaak megftleló gabona_ és Ékeszt&oló, }.lminl In gópeL 1irotásán altal as keltd
d ab. úioló épü4 épitésicngedélyélrez a polgárnresb a 1e]epűlésképllrozzái&ulásl
Rád Közséei

Lieszkovszki Gábor polsáúresler
1t6/2013.íIx. 12,) §,ámú h,tároz,i (' igeú 2 íeD sal,üanal]

Rád Községi Önkordánlzat Képvi§elóréíülde a 6110l],
h.tálr!n kivtll helyezi, vnszavonia,

tv

25,) számú iatáróuatát

Lieszkovszki cábor pólgán.sler

l

L,/

Brellos Jáúos terúlelcseére ronatkozó kérelne

Rulkli Róbert aljcgJzó: Brel]os.lán.s 26l]

Rád, váq ft 25 szám alatlilakos 201j,jú]nE
]2 én érkezet kérelmében nrezóeazdasági €rüleíc lonatkozó cseléIe tí javs]alot. A
lém]nel ú e]óterjeszléshe2 fiel]ékellen, A kém|eMreknregfeleló.n. ú önkonnáD]zat köze]
lél hekár ]/] iutajdoni alánrú fulajdonáé]1 kinnl a kérelnc2d cselébe nozzá,elóleg 8.5 %
futa]doni aúnYúlelűietet a 0265/] fusz_ú közös lulajdonból. anellbe. jeleleg az
ön]rofuányzati

fulajdoni arány ] 6,7 %, Ennek

a lerületnek

lőbb fulajdonosa van,

]6

A

0265/] hrsz_ú szánló icriilet nagysága egyébkéfil2 hekár 9912 négyzefuéler,mely
terüle! 345,48 Áá.lltorcna érikúEbból je]enleg 2 nektár 1445 nég}zelméter, 57
Aranykorona éíékaz önlionnán}zat ru]ajdona. anrelye1 2ol2. nár.ius 23_án megköIöll
s-ízddésse] 20l6 deccnber ]l-jB ádoI! lBszonbérbe.

A

probléma

önlományai

a

cserévet kap.solalban &. ho$,a kén 0]3!12 helyrajá szánú l/t
tulajdonú. 459' m2 terúl.tü, 8,00 Aranrkorona éítékú.
Étnúle]ési áÉ

or,o'od_lelll q4 o,,Noná,/a.

0, í,,',

í"e',.,í/odc,+,o:] de,e,m:

bérbe adla lzl a szerzódést indolol& nélkül, e$oldalúm lelbónh|j nenjaaasol.n,
vizscá]ni szükséees aa h. hogy .rjlyen elónye sziiliazn5 az d|komrántzan]ak a .seréböl
Po|e&me$eii kéiddyc a bérld úgr nliLalkozot, hogy szelehé lrasználni a bencnénll a
szerzódölr idóbdn.
bérló váLloztatlrat a szándékán. lehefuek kikölesej díó] k.llei.
infornálódni csa]< egy szavaá§al nenr ja!óolonr neg!állozlalri a szerzódöt állapolot A

]l-ig

A

7. 7od-'e, belja,a -er

c,,t,ocl

de

j,oal,.olclc

-'

eg

n

János kéúlngzó: A crliri nlnká m3]leú, min! mezólazdasácitnlemreió pióbáluk
a megélhetéstkeresni Aía IoLl szukség, lrog],e[e alkalnas térúl€ter.le! cenlralizáljlk, és
kóllséelralékoryan núlelriik azo(.t. A cseréle! az öntonrán]zati terület m3Ysága
nó\ekedne a 02ój/l lrNz ú száDróbe igl a.nak
- inéke is Degnónc, AZ ál(alan nre_2kótót
béne suerzódést a csele esciin ú önlonnánlzat ribeii 10\ább, iay.rní új bérbeadót nen éri
hátLá.t A bór]ó e e!ész terúlelF Ugyfu- a (n,j akilelajeIenlegjöllkománJzátjterülelrc
lomlkozóan is bérleti szerzódéí kötötlek, Koúbbar nr& tobb tcrúlelei n elymás hetlé
cseÉlten. mos1 a kérelnezeí Erüleren ,m a sór A koíábbi cseréknéi!d_pül tilenc
emvk m.án nandl, anrel,!,el lclajánol a cseléF,
Br€llos

Rutkfli Róbcrt lljegrzó: lgvetér(ek azzal, hog], a csel. esetén ncm énéösszegszeócn
_gazdasági hátú.], c ön]<omán]zatot \losl azonban ol)an területúl fol]ik a s7n, melte!
neghaiáJózótt idórc haszonbérbe adoí az ön]orhá.) za1 . g.v bérló nek Jelen ]e 3 telrá emek a
bérbe adott terülcfuek a lehe§éees ehseiéIésérólran szó !z azonbm eFv élö szerzódés
F.ltólelezen, 1!g! a *érelnezó atar jö\óí. gaználkodni ezen a lerú]etcn. líe lonatkozóan
nyilarkomia(ell.ne a kéreIn.zónek,
Brellos JÁno§ kór€lbe2ó: E2 a ]el.nlegi béIlóv.l tö énó ncgec_\,.zésenr kérdés., Akál
nélrán! é\je móe lollkúatna a béiló nrzógúdalágl le!éken],sé_qetezén a lerúleEn. akár
kl!öllheli !égi3 a szerzódóí iddí De lehel, ho_!, ieszek neki ee]" olyan ajáratol nos_v a
meglóvö hasz.nbéneti szezódislól eláll Á haszonbénö lelnoltj]ralja bárnrikor a szeuódésl
llindez a ltle való megegrezéstérdése,Ielfogonr ól sz.nélresen kercsni.
Ázért ajánlotlú fel egvébiénl gseréie fóldel az ónkománralnak, nreí fudom. hocy nem

Tiszolczt Gábor kéP!isoló: Javásolonr, lrog,

e]rben a napncndi

ponúa. noí ne ho7a[L

dóniéí Brellos úI állapodjon meg ajelenleei bérlónkkel, és ha az önk.rmán}Zabt az nen
érjnti károsan. ak]ror én nc láóh rkád;ll!ál3
Lieszkovszki Gíbor polgárn€stcr| Ajalaslal aLaAán a kolefuzó ]répvi se ]óre§úlcti úléye
halaszljuk a napnendi ponl lÉ.irá5á1, ame]yen isneíté!álik a jelenlegi bélló.l és a
térelnezó degállapódása ala!.lán, a bénö á]lásp.n!a ! haszonbérleti sZrzódéssel

\7

RutkiiRób.rtnlje§2ő:Élőrcrjeszlókén!eg},etérlekaza],iogyfoonnehozzotrha1&ozalot
a kpüseló lestülélés a kérelnezó lalanini a bérló úecdlalodála ]iicgaéq,ében keílljön
újla fupnendle a kérelem és a}kor hoz7jnak

dö

ésr a

képriselók

12]BérébaiLászlóésrontonnányZtineanaícseréjéve]öszeliiegóe!árásidi.jak
Lieszkovsztj cábór Folgárme§t€r| Mi enlékeznek rá a képYiselök az Ónkormánlal a
közséE szefuyliz.salona köZnúbenházásáral ösz€aüs_qó szem]aiztisztíló 1e]ep
neBépitésé]EzBereaai Lá9ló R.id. Dózsa G]óiEy uía l. szán alatii lak ssal elcserénd a
07]/]8 hrsz_ú terülelet a 07V]9 h6z ú tediletE A cseréLindokolú. hog_vne$zebb kerüüön
a!e]epu]éió]a stnn\aíztisáitó le]ep, anrclvet 1őbb 1akos is ké]llnrezeí.
A cserélel kapcsolatos 9]/20]l íIv 1.1] sánr1 haióozalban vállalta ü ónkornányza! hoc,
az jneatlancsere es a szefu]\,iztilzúó te]qr hel]Vinváhozásála] kalGohlos eljárások
lebol],olításának kOhségeji!iseli A cserevel kapc so Lal ba] BErezna j László Iészérea Nemzeli
Adó_ és vánhjvatal összesen 46]86 lt háíaléLoi állaliloll jneg Ja\asolofu e ó$ze8
117/20l3,íIx, 12.) szánú barározii

(7

ieeí .gylúngúsza\?zanll]

Rád Községi Önkomán}zat (éFíhelö{e§tülele a 9]/201] (Iv ]4,) szánú halározalában
rállall kőtelezetségót akkinll.besili, hog, felhalalnrazza a p.lgáfte{eí és a Rídi Kózös
on}omá.Yza! llil!1Bl pénzii8}i laná§osát a 07l1]8 lísz il 1e lelela07]/]9fusz_úterúlete
való gseléjéve]ka!.solalbm Berebáj !á5zló részáe a Nenz.ii Adó_ és vánnrnad áLal
kinuiatot1 4ó28ó
megíjzetéséreAz ón}omán}zát ezt] Eljesiti ! niaatkozott számú
lratáozatábm vá]lah kórelezcnsócil,

ll

Ljeszkorszk Gábor polgáünesel

l]./

Az l9jó

os

és szunlel']ibonÉ páúüg!i tanicsos

íonadalón és szabads ághtrc köz§égi ümepe

2 0 ]

]

érben

Lies2}ovszki Gábor polgámes(.r: Javdoloú a Rad KöhüYe]ódésééii Ala!i!-iin},i
negbíhi a kózséei ihnepség elókészitésével, szelaezésélelés Lebonyolilásálal, Ja\asolon
lo!ábbá, hog} a megemlékezó ümepsés 2013 óktóber 22 é[ kedden ]j ónlor ].eyen a
kö^égi Hósi EhlékniinéL ho!} az iliúság G rész vehesen azó. Kéren. bizanak nres a
118/20l3.(lx, 12.) szánú határozat (] jge. eglhMgú s.aMzallal)
Rád Kó2ségi Önlonálrzal Képlnelóresu]etc az l 9j6 os loíadalomn és szabadságharcra
iörténó kózségj fiegémlékezési20Lj, oklóbel22,én (kedden) ]5 ólakor r.M.zi a közséli
Hósi Ennéknrünél, F.lkéri a Rád Köaú\elódésééíAlapilrán]t a községi inDepség
meeszervezésói9, és ÉndezéséIeFeüalalmazza a po]gármeící. hog]- biztosjlso. űnnepj
s7ónot ot a ]neeenn ékezé shez.

Lieszko\ szki cábor polgámesler Rá]ióc2i

!

ka

kő.}aúrDs

és BainóAelIános

4,ÁD-,9\,r.'ooo,e,

Ől,n.,,,/-nK|,1,e! lá lqsneq/Jl,e

cíbor polgúrn€ster| (épliseld iesrüleój* a 2ol] június 2o-j képúeló_
teslüieti űlésen fogadia e] a 8720]],(vI 2o.) szinú batároanáYal a Dúalányd Tóbbcéiú
on}omán)zatj Kúté$ésiTársulás Tátsulási \,legállano{tá§jna| 2oI]. nájus 28 ai
módosilásail és kieeészitésénA halározaloi a'lásulfu sznnára negküldlük Enkö\elóen a
Táislla§i Tlnács 20 l ] szeplenrbcr 6_án újralárg],alla a Társu]ás feladd elláán ]ehetóségen.
DEd aatfu a Tá(ulás El lenó nési Bi Zon sáea j avas lalára a Ianás a 2rll2o]3 (Ix oó ) számú
eg!ü an gú üaláro zatáral ki fu óndta a Dunakan,Yar 'löbbcé]ú Óntorn ánrzati Kislénégi Tá jTu]ás
20l] december ]l ] nregszünasét Az e]Tó] készitet iájékozútót az elóterjesziésh.z
Lieszkov§zkj

A
eó
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