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\/crlildés nlódosnásáíá, A7 akkor] ]amnal szeíinl ezi a hitell csökkenletiik a B\,l Öneló
All|ból bizlo\ilo( Lelrnhxó ]0l25706 F1 ó$ZEgélel. lor:ibbó i 20 él inlúidól is
csökkenie!üli 5 é\ lúaúidóíe.a]nn a ]8/20]] lll 1,].l s7íhúhatáío7álban róg7ilcttünk, A
knjtclczó kó.clmórc a kivíclezé\ idóPont]ánxk a Tánrogaió s^n,ezet
eg]óldalú
'ltali
íliilenrezése1ö únl ezul{n é9lrilellel\étlétpedig neh keiü]l so]
,\ lres!áIozon lra!fuidólire és fiz€lési kötelczcttsó8ckí. fie},clcfifi.l,lx\aín.nr i,j dónlés
nregho7ila]fu a hncl]c] ö$7cfue!éshen. a7 elóleieszlell hdlíírzati jaVa!lrlojn szdin,
l35/2013.(x, 17,)

srtnú hriárczai

(7

]!.n.e]han!ú szalazaltal)

Rád Közsési ÓnkormáDy,at KéPvise]ó teíülete oTP Banknál leín'illó ]9 500 0000 Fl
.'szeeú ŐDtományzati llrfmsrnkúmfeileszlési Hiklprolraú kerelében ú!újioíhiicL
rn l]d.ciiá§áól
a7 á]á]jb]"k srcinl dónt
hi(eló$zege 9]74 294li{a Dúdo l
hile]leji]!1! ]0]9 furi]is 5 í. nlód.{Ll.
lrilcltazönkornri|)7at]011 áP]iLjs5 énkezdjtórleszleni.
Á Kóllkelóreíúlel lelhaMnnaza a polgírn.ícn. ho_qy a fentj hitclle \ondlkozóan az ol'P
Bank N)rl rrél eljírj.n, a7 iigyld cgyób feltéteLeilren nregáuapodjon. a hn.kzcrzódés
nród osilisl az öúkolúfu! zal k ópvjsc lctób cn a]áirj a.

Licszlo$2ki oibor pol!írnreslcl

E éteió beszánroló a szcnulizcsalo.]a ki'7irübeíUhíZj$ó! és a Rád és Pcnc
vi2ikőzfiú ór IaftaL Dcgkördt ]jg!,iinnri'lködési Níegál]apodásban ]'o!ldllalJól
I

Ljc\/koyszki Gábor púlg:irntstcr: l]:hh.7 n napl.ndi DoDllDZ nreghi\Luk ! beruházá§
Diiszaki ellenóFl v, szdbó qub fuémök ural a (].dc aillslLlúng Kti lészélól és Rjppcr
lózscl'épnés\ezetó ü2l a lövillalkozó ltoilc Ki kNi'e]czii íésZéró]
A sz€nn]\izcla(ónra közjniiberuhdzáyól cg]ébkénla 20l3 szeplenrbel 1i r.ndkj!úli
képvheló (eslüleli ülésen kaplu.l lájólLoziaú§ a kn,nete2ótól \4€nkltnk, ho_gy a _9eli]r.
csatonDvezetéknek lóbb nriú 8j %_í c]kés7iih, ] gerjn.v.zeték 1izlaíási Fróbá] és k.melás
házi_bekólósck kb 95 %a készen raD, lolábLrá az i'lszcs
izseálataj fullnlk

^

8

sze r)lizálcnE]ó hútárgy cLhcl}e2éy. kcriilI. sépészetis7crelé!e h!]naíos.l Degle2dódjk
Az dlcneli'k tltktlonos ár.mnla] lónéDó eláiásáD.k lcn€zé\. ós eneedél}ezésc fucgtónénl
k]!itelezésiik néhány hélen bel0] \árhlló.
váci úton (l község fóúti.) Dggkczdódöll a l'é]
lrel}tállilás.
a
^
szükséges
1öjnöségi
és u]djrcrlrelési vizsgá]atokka] egyült, A
É]l]is
beloDozlis ulín az aszláhoás köletkezik, A szemy!íáelcP lasbelon múúrgya elkésziilr.
heuosan ke7dódik a techno]óaiai szerelés A háónr noniloíinc kúi e]készüh, ! sziikséges
tiizoltóli2 bizlosilása fo\amalban Yan
eleklronos energidellitás felLáelei az osz]opos
kiépnéssel nag] íészinrór bizl.sitotak. B ^Z
t.nszioLnriloí ál]om.ls szeE ésc Dilúnr hétn bc]ül
A próbaii7cn] iDdná:ának várlú.ó kzdése ]0l] októb.r rége, l hízi rákótésel d pmbaüzcm
ne_lkezdése !táí kózvellenü] kezdódfuhek A Píóbaiizenr .la! leng.l].cn b.szállnofi
szcnnln,jzLe is sliiksfu lcsz. anely binosnása elóltláth.tóla! D.n Okol p.ob]Ónrit, Az
],dLridci. ol,
K qL ,/o J ;oF,_ fo \ao
hiYatkoásal kaFlt !ég]raÉidó halaszlási engedél),i a T|inógaló s?.n€zeltól. Enlek
nEglo]e|óeneépitésiüvóehfuírideie]01J,ja ár j0.

Rrd és Penc vizikózmú

TáBu]attal n]elkdlón EgJiitInrüködési \,í.gá]lapodáJban

ösrcilg!ésbe. tájókoztlloN a kép!kclókel, hog_\ ! vizikózmii 'l'á6UlJt B7
önloünál)2lho7] 20l2 szeplember 1.1_ón,10900000 |-t,ot]012,de..jnbü5 én:2 l42ooo
li_ot20l]ápriljs.1-éD:]50j]56lIolés20l].§zepicnberl6_án:,]0711lFt_ol.tehát
ass7lsen .]4 954 467 FlotltalLál Ez a7ö$zega nre!állapodásló]§lléIó. $ökkenicn ösZg,
amelyhc, a Tásulat ehólc scfufuilleD lhlfu, \agy c]száíoláJ nc]. adolt. ezér( á berühízó
1ógIaltakkal

ön*ornlán,vzainatjelenléB ni]rcscn hi]l(alos jntbrnrációja

!

lakossá!i őn]tszck teljesiléséneI

Hx\aD kéídós.hozzászólásameghNoílklroz. \lgte!)éb hozzíszólás. ké.em, IcP!ék meg

Lá7ir k§-ánképviseló: A rá.sadalozási ponl és a hí2a kóZinl óPílhctie a szenn!-vizcsal.ína
vezeléket az ingaltdnlulaidonosl' valaDinl n]i a jalasoll mé]}sé!.anriiél neh úll ténn ,

v.

szahó cyüln mú§z*i ellenór: Nyolcvan centinólcl alall náI njDcs faervcszólv A
kéidezett kivite]ezés eIkezdhetó, de l rákötés nen Rákijhj c§ak x7 e]indIh nlóh,ij7.m nlin
lelre l EAr,€zlclr i kcl l a sza bállo s r.tólós érdekéb.D,
|)uporkinó Prpp (hbriell! !lpolgúnn€§tor:

v, szabó c}ul! núsznki .Ilcnőr: E]mélctilc3 a viznriivek

c7t s7oliú kéini Fogunk eg}
cgyezletéstjavasolniavizfuüvekkel.hogyeztlfióvidiliik,ésncic_qtcubí^ágolás.

Ti\zol!7\ LIbUrlénlkelo: N J \.Jhr íJ]Jn jlloles'

v, szlbó

G!..ul. músz,ki €llenór:

Példáll rz csó\iz be\ezelése a

RipD.r Józsol éplIésvez€tii: szabál}t.lan az emé§7tó, szefu§izg}újló
reDdsz.rc Az ilyen meglévó szenntvize}újió elóft kell a vezetékkcl
s zén o]a iZcsatonrára a házj szcnny V izki bo$íitást

Rulkái nóbert lljcg,rzó: ,\2 ópitésj naPló adatai alapjn!, nrik.í
\7f,||]\inhritó tel.p bútíniitárgyának a nn rkálalait bcfeje7_ó épiókl

nrísodik kórdésgn. ho8y rncn|]i idó (ell el a mai nanje. és a lrlnnadik kéldós.nr. hog] .jól
lálon e. hogy ismét több nrijrt k& héll.n d a szet]úsi n rkák nreelezdése nélküL. Mjndczt
a,irl kúdezenr, ésa lálaszt szelelném a j e! ),zókónylbe ijgziteri. jnen clkipzelhetó. hog! e2
kötbé rfi zctósi kötelezet( ségge 1 torűlhót összelüggé slre.

v, szibó ctul, nűszrki ellenór] Fz, a kérdéímn enféLeképFcn a kjlneLezó ielé ke]l
,l." , , -,, . ,., i ,, l-. , . ,, , ,l !l
,,l,,,, 1l,.
(l!,,,,,,e
nos^!.tom ókel. lrog! hiladi]nal a knitlezessel, nreí cz ig] n.ij les/ Jó szerijne]n
cglihkéítkó]{]beliil hdonr hete ]e\on!]tak. s7cnn]\i2lis/nó ú3P óPitósi]ó], nrc]! a
belonozási mmkáVal elkészültek,
ónkornrinyza1 itha] a To.1aclanroklrao rikljnjzon
szeíelésj dnyalokal Drár chilte a^Z
knnelc2ó. h!$ meskc7dhcssc azok lreszeFléséla
szeDryliztelepi beionüedcn.ób., Dlhé1.lileg bnnrel] ik nap kezdbctik l szcrelési núntiil
nDi napon vohanlintászeon]li,tclcnen, de o1! sennil} en nUnka scfr folyl
^

Lirvliorszki Góh.r pokirm.§lgr| Ezzelkxpcvnaóan ai|lolaTolnac§anr.kbólchinók.
s7trelélj ullgokd| lzl az infoflníciól NiPla hog! a mináre) L]clsó lellrnllólili szerelése
Dri]ltcg) oéc} napol lesl igé|ybe. és ú á jólö héi !éréÉ
október ]5, g).lkósztj1
RiDD€r Józs€f éllié§v.zctó. iúindezl szilniczky Gru]a kollégán nrlézi Ha ió| .nnéks,cor
egyébkénls7eplcDbel j0,án fejeződtet b. a szennrvj7lisnnó €le]en, a beton nütáryyon

há]il

á l'efrői]eIiló lé§7L]n

^

h.l.

l. szaDó cyüh núszáki €llenin.: A s7.E|ó9 rnUikilalolíl, de i be(on]iirá§ G n].ir íélcn
.]ltezdhelté[ voLna Mjallam máIÉgeo h]]adhanakYo nac7.k an lnkák.
lripp.rJózlcfópító§v.zetó:

En ú!,vludoDr, holy c7.k a

h

nkál ajö\ij hélen elkc7dódnck

Rütkai Róbert,lj.gyzó: 1.o1,vih,losan tig}e]rfunle] ki!é.cnr a koopcúciós éíekezlelek]ól
laszú]t .g]7ökón!!ekei. líól ! núszaki ell.nór úI jl _!o|dosk.dik, A szennyli7th7tiló
heinnnülií8\áral kípcsolat]ran. Driisz.ki ellenijr únr hóDap.utaL c7rLóí \o]l ós7].vótcL.
és i!én}e, nren Iem kapta ir.g a s7.nn!\illjs2lnó beton.lijlrrg\ lideséíe.1c1..jií. 1.nJrk.zó
lriisz.ki terv doklmcntá.jói, Vin nir rn. vona(ozó anyag? Iv]eglapk ezt a nriiszaki

v. §zlbó Gyuli núszlki ellenór. Holnlp, 201j, oklóbel

ezzel kapcsolatb.n, a
jdáig
niiszaki meeo1,1ása vonatkozóar e_ryelelés a knilelezórcl. niúín
ncn1 kaltafi j..g
ü áLla]am igó.ych lcrv dokufienli.iól En.aláYJlyoL,hoFylegrenennckarnüncktetee.
Illós JánN kúpvj\tlőj

\,lik.í lc§? Yi!.

a

18 án lesz

kivilelczi9rek:r

v. szabó Gyuh ,niisz,ki cllénür: lUdohásofo s?crnn 2i]l,+ jaDuáI30 a az épiiésbelejezési
hatiridejc,'l'aLitn ez íégeg! hónntPal !o\íbb rnódosult, dc ellól éD nrég neDr kaplanr

Lieszkorszli (;ábOí polgírncícr:Igeo. x ?ró Régn] kó7.eolúködó §7csc7ci tcenap
nrc_lkulJ.t bxfudik s7áfuú nlódosilisa szelún :01.1, lebruál ]8 rl nródosuh az épnés

!,

szabó Gyuln músz,ü ellenór A njúszakj fuuíkika! noleDrbel \é!éi!be tell öezni,
]ne]l !Z1 kövelóen náI az idójórís azt Nn leszi lenetóré ]\Z elijbbj inaonjícn]nak

l0
fuegfelelóel pedie 20l4 fetrru.jr ]8_án x7egész települósnek nrúkődóképesen 07cnelnie kell
a szcnn]aizcsatma hálózata kóive

Jó2seí ópitésy€z€tő:
szé oIenr 20l], de.cmbcl hónap kó7.péLól
úkón1er najd az e kószultszenn!Vizcsllorna há]ó7alD.

RiPP€r

Rutkli Róbcrtnlje§/ző:

Anikel nrosl hallollüli,

RippcrJózseíóPitósve2etó:20]4.

az mcnl.Yiben

]0l],

PuporkáDé

l'lpp clbrjgll, nlpolgirmeí€r: Az \olt
L , ,e e_c, Ie]\ ., l J

|

.l.j

befo]!ísolja.a. hoct fuikor

janúl ]0,1ó] lisszaszá]ni§! háron

ic]cDli. ho8y

o]rióber !ége idópoInó1 indulhál nrcg a plóbniizen,

,d,, d

mí mnrdenti

bónaP. ami telrál az(

a7 igérel hogl novenrbcr ]5 jg
djJL ./,,,lxl,, Jo,

Rippe. ,nó,sel ópitésvezetó. Igen a fóút hel.vreállíL]sa !z Ady Endlc uicáir nre$önénik.
13610l3.(x, l7,) szánú batir0zal

(7 igen eg] hanlu

szara2úa])

|tld Kózség Önkoínrány/at Kól\ise]ó les(iilete a szennYlizcsatonra kóznrübc házá!
nlisaki késznlaégllokáról, nes!áltozoti haláridóiról kiszitell lá.jékoztatói

épilésóröl,

Melhmertc to!ábbá a Rnd Községi Önkomiinyzat és a Rád és lenc Vjzi$arú TáNlal
közőlt 2012.június j0 án kőlölt Egliithúliödési MegállaNdás sze nti, a szcmylizcsalórn,
kőzmúbeíUházáshoz eli'_takaróko$ág a]apján ősze!,viiilijt és a Tásu]ai sánlájiin Iévii
lako ssá8j ö D rcs7.k ben, h i?ó ó n ko l nrá!],zahak á!üa l1 összegél
nGgállapnofu. hogy á me!ílaPod'isbdn, áfuB ísokkll luPsolalos \ál]ah kői.|.7enségél a
TásL|il ehröke nenr hlitotl végre, és .z óss7.sen ótulih J.] 9j.4 4ó' Ft lako§ági öúésZ
ö$Zegélrez scnnilren dl§zá,nolást, (iséíi']mtot, Lislál uem nelLékcll. afui áláp]án !7 ecydni
á,dekellséeidjjakbetizet€lt ménéke éídekehcnkónt uyilvánhíhaló, dokumentálhaló lcnnc
megkólóí nrceáUapodásban fogLaliak szeint
l j.szkoVszki Gáboi pol!á]Dtís]

a

De]eBdll öntornrán}zaii

képlise]ij a lL Rnkóczi Fe]uc Ánllános Isk.]a lnlizaéúyi

Licszkovszki Gnbor po|gármester: Koós János iskolljaazgató az elóicicsztéshez jnel]ékeh
kér.lenrDe] fordult , Képrhclóre9ii]cnlez A kél€]emm.l érinl€tI rnréznráryi Taná6 a
20/20l2,(vlll ]],) számú F]MMI Éndelcl szeLnrl d.nl a7 jnléanény nrúködósj rendjéíiilés
nlunlaFrug.amjánlk ellngadásiúl, a 1js7sógvis.ldntk rne9Yálaszlis.iíól. lovábbá aZokban a7
ugyekben, anrcLtekbdD a rcrclót.slúlel a dónlésijogot az iúi7ilén)jhnicya álruhá22.
A Ienli.ken iúl ú ]txézmény]l'xnács Yé]enrinyt n_\ilváníúal a he\elési okaúsi inlózmén}
múkódé$Yelkapcsolalosvalanefu]ikéjdésbcn Kjköllkénriaz intéanénJ i lanács
lélenrényét. pcdagógidi proPnnr, az sZ\,1sl. á háznend, a jnnnkarcr! ell'óliadás!. to!ábbá a
kó znclc]ó si s2el2ód és megkólé se elól !,

l]
Kéíena képliselóke( hogy jalasoljának egy delegáhal a képvheló,te§úletból a Rádi ]i,
R;kóczi ltrenc Áblános lskola lntéményiTmicsába.
KéPvheló lestülei, illelle,
őDkoínónyut u iskola femtaliója, A képüsel.ti demokrácia s2úinri vélenényeket eonban
úgy lehet megjelmitcni u inG2,nénJi tanácsban. ha kepliseIlelve lan a Képviscló €súlet is
Jlvasolom- hog, a polgánncsteí delegilják az intézffénli tmácsba.

Rutkli Róberr áljegyzó: Mindannyjan tudjál, hogy

nrá! nem a

Tiszolc4 cáboí képvi6.1ó: Egyetértck a jav6lanal, Ha Dincs nis javsllt. akkol kéÉn.

l37r01].(x, lr.) sámú hntámzat (' igen egyhansú szavratial)
Önkormáryat Képviselórcstűl€le a Rádi Il Rikóczi leFnc Ánaünos Iskola
tntézményjTanácsába t,icszkóvy}i Gábor polgáimslel1 delegál.ja,

ldü Köz€gi

dU:
Felelós:

haE

20'), o\bb.| l,rol9 öololforJaÜ c|||J, \
Lieszkovszkicáborpolgfumesler
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.í._ r.,.
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á., UngiKthi

JrLENLÉTl iv
RÁd Küségl Önko.nányzátKépvi§gló_l6tiil€tén€k

20l!.óktÁb€r

l7_i réndel üléiéról

Gabíigll. alpolEárne$er

Bajnógel János hangtechn jka

,[,!P.q_eL,__4í).,]ri|...,,F_I.g|_tF!,f

y

swó r]l"a

i

ú_9! (",!n{d]'.

É\

{€3hivó
Tisztelt I(óPYis.ló_tesrúlel!

Ri. (ö/

eel

onlom, ,/ó, \, p , 1ore

Le, 20]o,\,28, ,m, ,e,oeA"l5l|'s7\,8

;;';:,.,;";,;i;,;,;;^",;a,o(,,lo"\e,des,1,inl,,pLo,o,b"ne,;,d,,,nde,
képvis€ló-tesiül€ti

ülést hiroLö§zÉ

1í óűra

2013, októbe' 1?_én (csülönök)
a

Rlidi Községnáza (Rád. Pe!ói

A szeivezeti

u

11,)

teicskózótemébe,

szabál)zat 24, § (2) és (]) bekezdé,ónek meefclelöen:

é5 Miködés!

í3iÉkolQlóa o,

_;l"L" .

ojrJ\/l,,/d'En.e\o d, ",cJo, , leá e,h,r/('e'"r
,ím
_,r ol t,,e'el ol ado",ga a\ o ,/eBc o, o ,bb; a b"

" ^",
Elölen.sztó] Rulkai Róbe,lalje§,zó
follr,dótáfrozásnértékéról.
B;záí oló a l ej án traúi dej ü lrai'óza1o( vérrehaj tá, á ló l
Elóterjesztó: Lieszko$rri GáboI polgámester

!," Az
!
]

r

j,/

aktualizálása,
ál]aiok taíásáról szóló to/2o04 (o9, 2],) szjnú lelli rendelel

tórérj

esáó l Rltkai Róbe rt

Élelnis*rÁniház

alj ee

épné5éa

yzó

l2]6lísz,ú iérilleten Rád község (özlonljábú

Elóler]esnó: Tiszo].z! Gábor tanácsnok

Nyilatkozat

ú oTP-nél a sze

femálló öniomrán],ati
.vlizcsaloúa kóúúéFiréshez

hirelkerenel ószeff iegésbcn
Elóterjesztö: Lieszkovszki Gábor pólgáfuester

-q, r , ,"oo" \4,e,l"oooJ o!, toe " tJ,
Etóierjesdó Liesznov§zti Gáborpolgámesel

,],:;;:";,

5,1

r"u.,

rer\orl

D.leeált ónlonnányzali képvheló a il, Rátóczi F ren,

Álialíúslskola

llóFrjeszló] Lieszkovszki cáborpoigínresler

6/

ciáih see ól ) kérelflek
Elöte{esztó: Lieszkolszki Gábor po]gárnester
szo

Rád,2olj, okóber

]r]

.i:.::''
]i
\",

,

,-,,

i

,

. r-')

h,ZLo\lzki Labúr
poleámeíel

'',

o|

]ntézúényi

Elór.rjesztós
a 20 l 3,

okióber l7-i Endes képliseló"le§túlcti

Á, :íll,tok t..6snról szótó

űlé§

2l.) számlt belyi r€ndelet
nódositása

10/200.1 (09,

aliullizálú§,,

Ti §ztélt Képviseló -tc6lü l ot!

A helyi áuananá§j E ndel etiint neBváltoáalásálal óssa üggé sben a 20 ] 2, szepleDbel
a20]2, október l ]_i kép!iseló tesúleiiúlésekEkészúltelólerjesztés.

] 3

-i és

A2 első esetb.n táiékoáaliam a képviselókei aíól. hogy az élelnGzellánclól és hatósági
felíigreleiéíólszóló 2008, évi xlvl tönény (EIIV ) 6, § (6) bekezdésc szerinr aíel_vnck
haLil}balépési idöpontja 2012, oklóber ], !ol! m€ógnzdlsági naszo!áuat if,riús'
önkornányzali rendele(b€n, a royábbilkban már nen korlítozhn(ó, ezú1 a lilló
rcndelkaéseket

á hatálybaléF és idópontj í ig

h

atály on ki! ül kell

laeLo/Ul",, . D ó,Pp\lóone,p4

h

elt

ezni.

oli,l,Jé) Jle,,,".b.r,|\Jko/o,

:,'.
tön,óny 6. § (l) bekezdése: .!'llr/ol l1fldki !sak az e ló^,é|) 9égr2hnjúsnfu kiadolí
jaÉsubdlrbah lúnfuknak n?Eícklő here, !! nórlóh s:dbad' szölegéúek ícafcleló
vósrchajtási jogs2rbál, nen taláttlD mgg] és ezéri a Fővárosi és Pest Meeyei
Mezógazdasági sakigazgaiási Hilalalhoz fodultm jogi segilségéd ott joeszabálri
segliség$ adni ncm tudlat. de javasolták, hogy brduljak Pesl Mesyei Kományhivaial
TöNényességi Iöosrál]hoz. amit nrcgteilem,

Ezl kővetóen kelnlt sor núsodjk eselben á 2012, oklóber 1l i rendes képvnelóres$leti
ülésen ü állanartási reudelett.l kap§olalos újabb elótelesztés rncalár$álása Ekkor aról is
Konntinrhivalal Tórvényess*i
újéko7atl.n a Képliseló,leslülctet. hogy a Pesi
^,tegyei
szerint az új tön,ényi rendelkezé$el
Fóoszlályátój2012. szepl.mber25_én érL.zeü víl.sz
ploblénra
vidékfejlesáési
Mnrisztqiúj álhl törlénó
órtelnezési
kapcsohtbú lelmerült
iiszlázís! éltekében aKö2ignzgarósi éllgazságüs/i Miniszrériüm Tcrületi Kózjgizgatási
Irnnyiaási lóosztit! lve(ójéhéz lordultlk. amely állíslógIalás megérkezéséigrürclmet
ké.ték,Á Konrá!}hivaiahó] \ álas2t a mai .apig sen kapthk.

A !éúá!alloclalkozoll az orsznggyúlé§i biztN

áí kelt ÁJB_5s7/2013.
6záDú je]enlése szerint, Ebböl megtudüaíuk] hop,v az onbüdsmí!. tájéko?ílt{§r kórt am
lonaik;zóan, lrogy fuely jogszabólyok szülertek az ÉlN,fehatalneása alapján, a elyek @
átlliok hrrásánrkhe\ó( ós nódját szábálrózák. valamint nrilyenjogi lagy .gyéb nródo!
lelretne szábál!óhi, illctólcg negoldani ú íllátta.tis Llpcsán ncgjel€nó búzzel
ósszofüggó problénák!t,

Mra náJ

is a2013, febLuh L8

fiegállapítharó. hog, a hezógizdasági haszonálllt tlrt|isi önkorm,itryzlii
reldelelben nen ko nrozhátó,de a helyi ónkómányzat rcndeleiében. a helyi viszony ok!t,
s^jálosságokat ffg}clémbo !óvc szlbályoklt .lkorh,( n2 nuathrtási viszonyokra. niít
hetyi közü3,Yrc vonl(kúzóan, lDrek megfelelóen a hel_vi öDiofuányzat az állatla ás
bókós .§/ntaélésénék
szabályozís! soíón tehát i köz érdekébgn, a helyi t.kóközössóg
YódclD.,l kósőbbijogviaák elk íülése céljából szibáNoz.

Mindezek alapján fisyelemfiel kell lenni @ Á ,regészségüg/i szabát}zat kiadás]'Jól szóló
.rI /l99r, 1v,28,) FM retrdelgt 1. számú mellékl€ténék r. § (4] bckudósóro. mely sdrini a
állalok tdtása az cnlberek, .z álllrok egés^égéínen ves7-élyerelhcti, a kóinyezelet nen

Az álhtok yédolmóre Yonltkozó részlet.gebb rendelkezésel€l pediB azállatok védelnéról
és kinéleléól szóló 1998, éYi )ixvlll. tóíéíy(a lóvábbiatban: Al,r!,). vallmint em€k
!égrenajlási rendelerei tarralnazák,

Fonlos ! nczógizdlsági hlszoníllülok tarlásánik nlhtród.lni szrbályai.ól §zóló
32á919. (Ill, ]l.) rvM rendglgt la]anrint a kcdtt.l&ból l.rtott állatok larlásáról és
forg!lmizl\,tól .Zólo 4l/2trl0, ( ll, 26,1 KormiO\rendelel,
ál htok Yód€ln
éYel, l !l am in t áz állltok nyilvánhrtígíval kapcsolatos egyes feladat- é s
hslásköIenól szóló 245/1998. (xü, ]1 ) Kományíendelet la almüza részletesen a telepüIési
őnkormányzat legyzóiének feladltail,

Az

A lrás/iniro!á§.f, Yondtkozó száb]íltok á f.lszin alatti,izck léd€lméről szóló 219/200].
§rr, 21,) Korn, rcnd.letben, Yalamint a vizck ú.zógázdisígi eredelú nitrát
szcnDyezé$el §zenbeni védelnéről szóló 2112006. (Il. 7.) Kormn.yrondolelb€n
M irc von!(

k

ozh at

telrrl az

ál

latok

ldásálal

ó

sszefuggó helyi

ö

nko fln án,Yzal i rend

el

el?

Az lÓttv.6, § (5) bek€zdés sz€rjnt {lltt t!ításól csak Állai-egé§z§égügyi! közegés^ógü4/i,
áll,tj

ó

léti, kö rny ez€§éd clD i,

illc§c terné6zet! éd€lfi

j i.

d o

kk,l

lehe t

korlá tozn i,

A fenti hilalkozolt szabáIyok azonban ncn jelentik,zl, hog} n haszonállatok tartásának
lehetósége l€üesen korlátlan lcnnc. Az E]t!, új 6 § (6) bckezdése semjelcnti aá, hogy ú
óniofiányzlok eeyállalán nem alkolhstnak állallaíási Énde]elel, cslFín a nezóglzdasági
hNzonállalok taíásának korlálozás. ti]os

Az országos t€l€r,ülúsr.ndczósi és éDílé§iköv€telnély.król szóló 253/1997. (xlr, 20.)
I(orn, r€ndelct (oTÚK) 36, § (5) bekúdósc szerint 5z átlattlrlá§ céü{r, 9olgitó
épülolck, hclyisógck és netléképitnénygkópíté§i lelken vátó elllely€zósóíél irányrdó
védótálolságokat és nás épító§j fekételekél- a kózegé§zsóeücy] és az áltatgészsógügti,
az .íllxttartásról szóló hc\j
torábbáakönyezetvéde]miköVelelnén]ekheghaúrozásával
ó nko rnÁ nyzá l i rend élerben kel l megálln piiani

A

úé26gn2d!sígih*zoníllatok t rtásjDak állat éd€lmi szlbályairól 3zóló 3rl1999,
(IIrj1.) FvM re n d€l€t n ellék|€le pontosln úeghrtároz!! hogy !? egy€§ bézógnzdasági
haszonállatok cgrcdcin.k nckkoru tcrülétr€ Y,n szúkégc] ló!|ibbá az oTEK
lneghaláíozza. hogy cly ielepú]és adolt ieazgalási ÉIüleléúekj.l1.9iió1 figgóe!
íe7ngazdasági iPihant clhelJezéséE !al_e lehelóséE illc8c Jz ldót lakói.íúlet nrckkora
s7i!]é*át léhel böépiienil igy a kéi jocszabály esy ülies alkalnrlzásávaj .tghitározlraló. hog}
et! adol! igúgatási tüilleten mcklora mezógúdasági haszonálht illonány iüültó,

jogszbílyok nnreretébeu úegállapilhaló. hogy a nezógazdasági hászúníllatok
lartásnboz ! szonszódok hozzájárülft, non s jkség€s. A békésegyütlélés órdckében

A

,oíban. iigtelembe kell \enni

a

szonszédokjogan is,

3

Á szonszédjogok üotük a "ha!ároknak' a kijélölésér€ vfuDa} hivarva, anrel}ek kózót a
smb9édok ü egymás tulajdonosi érdekkörébe való sáilségszerű átbatásokat tűrni. vagl
éppen eok kiváltóg:ir nbbáhagJ köt€l€sek,
Ezt a kérdéskörl a Polgári Tönéíyköíyv a ruhjdonjog tartalDán belül §abílyozí,
nisannl ..a fulajdonos a doiog hóaállla soián kóleles lMózkodni mjnden olyan
ma8aladástól. amellyel n'isokal, különősen gonszédail szú*ségtelenül zav rá, !a8y
anrellyel ]ogaik glakorlNái leszélyeaehé" (Ptk,100. §),

e

:íllittartás zaj !!3l
EbbóI kövelk€zóen
tilikusan §zom§zédjogi kérdéskórbe tartozik
j€
g
yzó
vaBy a biróság ! birtolTédelmi
búzhetál, anety zavarjs a szonszédol. ]lyenkor a
szibálrok al.r}ián iososull eliánri.

Ó§zefoghló!í Éhdi leszögc7nctjük. hogy az állabk llnásául kapc§olalbe néa a
haszoDállatok larlisira vonátkdzóú h - vmak önkományzali Éndeletben szabályozható
elemek. Ebból kövei}ezóen tehái nm hai4lyon kívüi kell helyezDünk az ]óll,tok tirtísáról
9óIó 10/2004

(09,

2l.) számú h€lyi rendelet€l! bnn€n akrunlüálni, Dódosnani,

Az állaiok lariásiról szóló rendelet dpiküsan azok kózé híIoziE dnellyel összefuggésben
alkottuk meg, azönkornánl2aii rendelelek elókészitésében való táaadalni részvélelól szóló
]0/20l2,0x. l3,) számú tndeleiünkcl, EnEk neglelelócn jlvNülon. a társldalmi

,

_

ll

§""]

u tL|A4t9.4)

Itatíroz!ti ilYasllt
Rád Községi Öikoúányzal Képvheló_teslülete e állatok taltásáól sáló 10/2004 (09, 21.)
szálrú nelyi lendeleté| akualiálni. ajogszabályi elóirásolra íieyelemel nródositani kivánja
l 20 l3, november 28 i Éúdesképviseló{eslü]eli ülésén, Ennek meelelelóen felnívja a jegyzól
a nódosiló rendelelterleze1 e]óké§zítésé€ és a ]0/20]2,(Ix, ]3.) s2áúú r€ndeletnek
neglel el ö táisadaln i cgteztelé s leboúyo li úsáú,

Előt€rj.sztés
a 20

I

], október l7_i rendes képviseló téstüleli ülésÉ

ÉlghnzérÁruházópírése á l2ló
Tkzt€lt

h

2_ú teíúl.ten Rád kó2ség

közFntjában

KépYis9lólcstületl

Rád kúzségközpontjában a Poía úel].l léló öntormány72ri fulajdonú beépiieden
ezlj lotl.
terü lel tclckkön!..Yi i erú lelron d cz ós€
Enlek negt'ectócn kialakiláya kcrült a l216 hrsz,ú és:]l4l néeyzeinóteres beépitetlen
l

rerület. amel} ]eienleg épitésiielek (L1) bsorcl,isban

ve

pmet u rc.iLlr.t ,-r"j,o.eszérc ieNezte űk neg !z új Egészségházai. amelyel pályázati
tánoealásigén)bevélelévelkivánuntnegépítmi,

M,|oros Li,zlo a \Á.i Korull il.|mF/Cr DnÁont ú,lelhaz lul,jdono,a 0'', é,
,J,lj,al rcg, ,lelni\,er
. .-,L*., / i ol.r d l,.
","
^"
áruházát ópitde a ]216 nísz,úterúlet szabldon ndadt hány,dán A
kiskúskáohi
tJcrnezo az ialctru, n€gapítúsét 2014. évben t.d.zte. szeptmbs,oklobcli ntadási

dáEido\e \,cDt,r/.,Lfi.,,Uooj,,g)^l,ele,,-,,|e,e,JtJ'|.|,o/ore.|:\.1"
..ú'a],aJ rcl);.jr e*,on\omJr) t,'ln"Joorl in-J "rbo,

Az ÉleImis-i Á hiz éliiésévclkapcsolatos javaslal fuegtárg,Yalását Rnd Községi
Ó ománval Kéiviseló,t;sulcie a 2oi] április :5-i rendes képljseló €sitiled ülésénck
;:;l;".," ,."., A ,do||e,dii \d elJ;je,ls- l3p- o,
"
-r,".-J"*"_"\o-1l1J;,.,,",^lala,é,/e.,ele,de--l]'!leJJ/,renlíjnkormán)"li
re.uleietadá!í".a/oj,,/rl;IDn/erÁrUha/h.gépíii§i|",Iep,i,e,o,oö:0""lV,]5)

száúú üatároatlal elutasitotin.

Mi ,nd"Lolia €z(k

Utiin,

l";

,,e ,ap',e,d,,

\P9,
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h, rcE""e\,,L " \',,ee
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n-,en, ,.l,r, ./ e|Ieí/Ok 5€n \ilnúi|,, ho§ jd lLnnc tg} i\en
úno_dtk L^ s,áli o"o J,
i].iit,". i., ",. -,*,..-égl'rpo
' , il,eceple,.l-,
löz ;l lo/Don, rl,Falb,e Lö r\e^l\ídelT,
lojg,ll, á,:má
1';;,:.,.,
o\r,;,,ó\,Lb- . neglo o'a,boly, ja,lo lli],,
."i'"Ú,i,
"{
",,,o\,
"t-*i"r,
pl \rpadle,oiell,1.ó.r (,l, ned /rleln"f,Di,/koll
loD" ;l,.",,.

]],

,., i, l

óor\ i
r,

bolt
Mísodsorban az indokoljn az újr3t:irgYllísr,hogy bégszúnikRád közsógbel a coop
nllkddik,
e, ..gie,l rtt kn a"ri,i.^.ioli s;úk árúv:ílasztókkil magls dadási ánk*,l
jar,
g,alog
"
lar l.""i .*uud - ld . \ó, ö{00 ftj b(lrhéIi \á,:irlúm h, tki
/ e,
o,,,o,"J6
t,coile,,/!ol b.r íc.!pül, e,e,r,l,,e,

il-"i"i,.o
;.1 ,,;;i,,

alú,

d

!álas7iékú. j c lenleginé l o lcsóbb n.pi be!ásá,lást,

Az ÉlelnriszérDhzkonl Ánhnz teflezetl n€góDités, ngllelt löbb hkosági! limogiró
aláir!§ is összc!§ úl(, anety szinén indokoljd M újntárg!álá§l

Ahel/ \J\&lolo,1ú "/

...i'; t""..,';.;;r*

ep,.nao !.,n",., nl/
,elel eP}éolerl ,in,en ,e 3
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bl^ü,údúdtAlulmfu
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Á.meno forglton \á§,rlá:i igé!}eiíek
,aM
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vi,i,

hclyraj,i szánlt teriilet§n fudj! degópiteni !z
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! _\rcmnf' " le i l oLo\r* ia\a,o.on a /ooo neP,^lF der ,o, lépl:
§,E;L,uIa]orrábó|a lö\e,l e,o lel!,e,e
""i'";;;; ,i ;,, ".,,,,,,
, , re]J ,,ye,, óaro
l, a,al.i li.ur iu,*oro. *,tó lb0o0000 Fl-bin nfBilla|n'
bcfuetcndn ír o,o,m, r\, d h,aÉdo,e,ló ö "/"ge d
ii :lo ood ii rii
lj,ilszséghízpál}Ázati óírószút biztosika,
;úidan úeAéDüló úi""*."ut"n

A;ásodik leltétel,hogy a neeépülő élelniszer ár
ÉklniszerDiszkont ÁrubáZévnl le§/en ronN,

ház

á

rür áldszték! és árli

i

váci

Konü

dO'gozoil le-" o ég
Á llad,"dt lelfl!'. noE1 a n,qcp:lo,,en §/eldlU1"/,P,,oo blnc,loli
Aill e1.o.orbin l r,iiilakU"okb,]| bnionra a !,lli11,o/ó,

óop\ á/ iruho/ h"mlo1,4'anat, Fr1,ojta,áíiL " part,olo|'nál
b; "*.t ,";n; J code (on{hiDg Kílr, rcl, |o\,,a",ol É\}k,,
.lelcpúlé§k'pi!éFm'nJp,{ a/eo',e,,eteed(b\e/
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Eatározati ilv,slat:

-,o" la,z]ó 600
Ö ol-J}/J (ep\ ,clo le, L,íe eg\('e1 U,,, hog)' VJÁj,!,,,l.loun,,a
i]] i^",j],,, Á,^, ;,,, rJ^", "\,, Rul;, D,,,o,,,",,q
ú ánenö
R"o Ro2,er

]iii;i.l'üJr'.ieia.r*".

oisziont anrIrazal epirsen ruia rözség belic'ületén,

lo, RJd t]/6 hrsz_U ]l4] née)zeL ékí
Az áruház építéséheziz önkomrányzat tülJldonabeá
eUja!ysslol elad ossz'§cn bruíó
kivett beépíteíleningallanból 2000 ne \7eíneter terü

ele,"ejl ,/-b|] lo_l' x l ,_ep,,o e'e'"i,,el d"'
,., J
'aoJ L|e|l,"T, Di , ,o,, Á,t-e", ,_, -ono ,,,t",n,
^"
_i ",,i;
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szerint ,kósoíban a rádi lalosokbóI biziosilsa a
.;," -:,;];
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i"iii'i,'Jiill]"-J"rJ";-

t;r,elósés

,enJe§ N,o\|,e| ,,c, i c,|
a jeg,7o" hog) a 2nl1 dé,pnbe"
f i#,'"r-"."O, tl.\j, ,u.i,
. ui,,-i",.p, *"o,p. ,_!,e§ teru,ef,,v,l ,öíno
.
i".''J "..;,;.;;,
ÁtDrólásáíak elóleriesáésól,

ahnására és az íg,
Á Kcn\Eelo Eíúl;ltelhni nr]zzJ a Flgam,íeítáz eladási szérzódés
l,xliliUlo |dzos I l]5 Jonl cl [ap.s,laío§ je,kn!n\\i

Lieszko,szki Gábórpólgárnester

ElőlerjesZtés
a 20 l

A sz€nn]Tizcsilona

], októbér l7,i lendes képviseló testűleri ülésre

köznűépitóshez feínjlló önkoínánJzat' hile!kercttel lisszcliiggó
sz.rzódés nódolilásn

Tfuzl eh Képr iseló_tcstúlet !

A

Képviseló_tcsliilet a 2013 február t4_i Éndes üléséu bglalkozotl ióbbek kóZólt.a
o"*lii.*"'o.u köZnúbcíLbázns in]anszíroásával. v.laorinl u alüo, kapcsolódó
Ekkor kerüll soí !z óneró bizto§itás]íra és az elófinanszirozjis ftdozgtó.c korábban 20 é|es

fins,nidórc, 3950o000
r"e7ődé§ nódositá§ár!.

la

..elöl].anszirczá5i. készenléti"hit€l

biztositásáru kötöti

Á jlvaslal sze N ! ]95oooo1] Fr hiteli csökkcnleLlük a B\j Öneró Álapból bizlosiloil,
leúrhaló 30125706 Ft összegé\el, lovábbi a 20 é! futmridól h,sőkkentetitik 5 év
Níindeá az llábbi halárczat rógzitetie:

li )Ol r ,ll lJ !\/,n,l haliroza|| !q e,\l,ó,:L./!,/r'ór
j,]itc..
cp !q io,o,.ú,l/lJ!,,n
.
l,*p,.o
ú
^" -.
,/., lol ,'',,0000
in
". -**,r,,_ "", er^lrjtel
kezdenrénydzi akkénl. hogy a hnel ósrcgéi
ódosilásái
elófimnsznozásj, készenléli''
--Kö._.j
jo t25
?06Fl lalcsölnenleni, valami a ]o év futmidót pedig j óvE csökkent€niki!ánia

ieujalalnúzza a pólgámesíeí. hos,Y ennek negfele]óen kezdenénrezze a hilelszerádés
;;;"síiisál. és 9']7i]94 Fl hiteló;zeg öi év lutamidó lörlesztésrc szóló új hilelszerzódésl

A lenli dö.lós.lapján

, "r tr.rc,

rcooo,

azonbln

lcn

ke.ült 50. a hit€lfelvélelre. nlen

la* . lo"g,o s/er J, ,,l eg,',l

n

kivnelezó kéFlnrére

jaYasólon új
l.iq}elenmet a leitieki. és annak nrcgfelelóen a határidók fuódosulásáJá
;;;É5-eghozatltít a hnellel ö§^fiig!ésben. az elótij6í.n lralámzali jalNl,t Ydinr

(]

í:".:;:-';N'Ll

E4!óI94lijq§lc!i
Rid Községi Ön}mányat KéPiÉLóaditlele oTP Balrkjál feMáIló 39500 0000 Ft
ószegú Önkományati lnÉshktlrafejl€sáési Hite]!rcgam k€i€tében n íjioft hitel
módn§íiágió]

y

glá}biál szdjnl dóni:

A hitel össz€ge 9 ]74 294 Fi-ra módosul,
A hitcllejániaj 2019, Áprilh 5je nódosln,
A hitelt @ óntomin zal 20] 4, április 5-én k€di

lörlegt€ni,

A Képvi9lóleslüet felhaialMz a poIgáúeslefi, nogy a fenti hitehe vonatkoóm @ oTl
Bdnk Nrtt._nél eljdjon, M ügyl€t egyéb feltéte]eib.n megállapodjon, a hitelseEódés
módosfufu u önlrományaiképviselolébenaláirj.,

Haiáridó:

Felelós:

20l3, okóber 3l.

Liesznovszkicáborpolgámeslü

Elótcrj.3zté§
októbel l7_i Endes képviselóreslűleli ülé9!
szcí í!a ízcsalo rnn közmúb gru lrázás ró l ós a Rá d é§ P€nc
megkötötl EB/útinúkódésiMegáUaDodásban fo8llltlkról

Tiszt.lt KépYjseló-l€§túlet!
szemyvizcsatorna kóznúberuházásól a 20t3. sz€ptgmber 4 i rcndkivüli kéDliscló_
r€sfilcd ülósen kaptLlnk lájékozraú.l a kivitelezötöl,
Figyelenmel erre és az eltelt idóE, a b€ruházús§,l k pcsolatos iníornációkli M
alábbiakbal íogbloD össze:

A

A gcrinc csaiornavezetétnek több nri]n 85 %-á elkésztill, a gerinclcrcték viztarlási !róbá] és
k.íeás vizsgálatai folymk, A házi bekötések kb. 95 %_a tészen van. továbbá az ő$zes
szemylizáienjeló niitárgy elhelyezéye kerüt, gépészeiis2€1ése namarosan megkezdódik.
átenelók elektromós ij]ml tórlénő ellátásának tervezése és engedélyezése neetöíént.
hvjteleEsük uéháíy béten belül várnató
^z

A váci úlon (a község lóútja) nreekczdódötl! lél pályis hclyreáuitás.
és labjierhelés i ! izsgál atoktal e eyün A betonozás után !z !s.fá

a szükséges

tijdóségi

A szennyvíztelep laslreton mútáBya elkészült, hanarosan kezdódik a iechnológiai szerclés
A náDm monnóring kúi elkészün, a sziikséges njzohóvíz biztositása folyanatban van, Az
eleklronos energiaellálás feltételei ú oszlopos kiéplléssel nar,vrszt már biztositollal B
úanszlomátol álloms szerelése néhány hélen belül neglóriénik.

A próbaüzen indilásának !áJható kezdése 20]3, október !ége. a lrázi íákölésék a próbaúzeú
fuégkezdése után kö^etle ll kczdódhetnek, A píóbáüzeí alan rengelyeí beszállitoí
szeúyvizre is szúkséglesz, anely biztositása előElálhatólag nen okoz problánil,
aszfallo7ások beleje2ési halálideje 20L j. íovemb.r l5,
^z Kivitclezó az idójáúsa vlLó hilalkozásal kapot1 végld|iridó halasztási eneodé\,1 a
^
Tánoeató szervezellóL Ennek mdgldtelóen ü épitésúj !égh!úridcic 2014.januá 30
Rád Községi Ö.komány2at 2012, június 30-Án kólóli E§üttmúkódési Mogíllal,oddsl a
Rid és Penc viziköm]ú Tásulanal. srennyvizcsatoma kömüberuhááslroz eló
lakaiékó$ág atapján ószegyülöli és á Tájsulat számláján lévó lákossági önrószék benházó
iin ko rná nyz! tun kn ak tó rión6 Áta dásá ról,

a

A ncg|illlpodísbú, T|tr§ülá( tállalta. holy ! rndi t,ko\ok ál1,1 20l] dcccnrb.r ]l ig
belizelett és a Rád és |enc vizikózúü TItNlat szám]ájúía u14lt, a visszanzetendó radi
érdekeltséEi hozájárulások* nráí neí idlalneó. kmatok nélküli, ó$zo§on ,16 ó32 692 ll
érdckelisógi hozzÁjá!Ulás ószegét árutalja ü ónkormányzlt projektszínlijára.
deccnrber31 igbo
Vállihilovábbá.hogyaTáíulana]szenódöttrádillkosokúhál20ll
b.§zedi,
és lzokat
Ft
clnaradt
érdeke]tségi
hozzújárulás
nem belizetett 16.153059
folr!n,losjn uláljn a bcruházó dnkOrmán}zarmk §zánlíjára,

A

mcgátlipodás ellenére a Társulat elnóko
szconrvízcsatofuaközúúbe bááshoz:

ösrerenI

4

alábbi átutalásokat le]j*ndte a fol]ó

dú 95t 46?

nl kerüll íiuialáYa

fenti és ! fuegá]lapodásiól elléú,csökkcntetl ös5zegú Ul.1áshoz a l'írsuldt elnókc
se,nnlilycn listáa, yasy ebznnóLisl nen adon, ezéíta beruházó önkormányzahlk nin.sc.
jnfornációjá i likosngi önrész€k tgljBítúsan.k nértékéról,

A

),
]

llatározaii ial,sllt:

Rád Közséei Önkordányzat KépYheló les!üleie a szemyvízcsato.r! kóZnúbcruházÁ
épitéséót,nüszani készültséeifokáról, ne§]ltozott haláridónól készile( Iájékozlatót
'l'ísulat
Megisnerte torábbá a Rád Köaégi Ö.tornányzat és a Rád és Penc vizikö^]rl
kózöt 2012 júdus ]0,án kőtött Egy tmúködési Megállapodás szeriíi. a szenn]n,iz.satofra
kiJ7fiúbefuházáshoz eló takeéko$á! ala|ifu öszee}úilölt és a Tísular szánrláján lóvö
labssáei önrcszek beruházó önkoímá. j,zlíak áft alt összegél,
Megíl]aPitótta. hógt a nec á llapod ásbú !z álutal ásollal kapcsolllos lállalt kóteLczeltség& a
'l'ásulat ehöke nefu hajiolta vérE, és az ö$zesön áfurall449544ú7 ll lakosáei ő ész
ö$zegóhez semnil}en ehzánolá{ kiséró iralol, lis!á! nem fucLlékelt, .nri lllpjin az ecyéni
ádckehségi di jak b enzetelt néIlékeérdek.llc nléínyi lvíntaíhíó, dok menlálha(ó lennc,
. nre_Pkölótt fu egá]laFodásban logialnk szclinl
Lieszkovszki GáborpolgármDíer

a

20l3, oklóber ] ?-i Endes képviseló_iesriileti üLés

Delegátt önkornán}ztti

kópviselo , IL Rákóei F.renc Áttlünos Iskol! lntéznényi

Tlní.§óh,.

Tisnelt Képvi!€ló_le$ület!
Koós János iskolaigazgaíó az elóterjeszésbez mellékelt kérélemetfoiduh

A kée](:mel éf,nieir Inténónyi

Tan]óc§

^

!

Képviseló_

z1]2ap.(ylíl- ]1,) 9ámú EMMI FndeIét

@ ini&mény núködési Éndjérólés nunlapógrmj&Mt elíogadísfuól.

aftáségviselóinek megválaszLásiiról, io!ábbá

úokbm u ügy€kben, aúeIyekben a nevelótestülel
tanácsn

áiruhez.

s döntési jogol az inn:zdényi

A fentieken tul az Intqnényi Tlnács véleméDyt nyihúnithnl a n€v€lési oktalási innjmény
niiködésével kapcsolalos val@emti kérdésbeí,Ki kell kérd ü nrtézményirúács
vélenényéta pedagóciai plogm, 2 §ZMSZ, a hiáEnd, a nun].aien elfogadása. továbbá a
közíevelési sz@ódés negkötés elólt,

kerca a (ep\he,okel \os, iav ol;,n,k f$ deleg|illal,.,f\'"elo4esrile,bola RadiIl,
n ko!zilerenc A lalúós l§kola lnténen}i Tánác§ába,

]ldí,.,,'l

(-,,
\,i,

ii

|']

f

polgámsler

IIatározali irvlslal:
Rád Közúgi Öntornilyzat Képviseló-testiilete a Rádi ll, Rálóczi FcFnc Áhalános Iskola
Iniéményi Tánácsába , ,. , ,, ,, , ,, ,, ,, ,., ,,.. ,. ,. ,.,, ,, ,, ,,,,,,. delégáüa,
20

l3, okóbei

Li€szkolszki

ü

önkományzaii ciklüs végéig
Gábor polgám€slel
l

7röl

Előt€rje5ztós
a 20l

], október l7_i Iendes képli§eló ieslílldi ülésE
sz oc iális

s

cgé lykérelne

k

Tisziek Képviseló-lestiiletl

Rád (őzsé_qi Ö.nominyzal 2013, éyi költségvotésúról szóló és 2013,
elfogado! 5r0r3,0lt,0J,) számú r.ndeletben az alábbi elóiúl) zarck kerültet

882]22 Átneneli segélr|
882] 2.1

192 000

Ft

Rendkivüli giem€laédelni támogalís:

oDlomrányzla Képviseló_lestiiletének ! hglyi szociális olátásoü]ól és szociális
támogaiásokról szóló és a 6/20l1,(]fi. 2'l) és ]]/20l] (Ix, 22,) szénúrendcjeléve]
nódosíon 10/2010.(t].25.) rcndelété, (a lovábbiakbd: R,) az álábbiak §zerint
szabálYozza, az ánleneti s egé\, n}ajtásának sabályail]
Rád Község

Átn.n.tiseqél!:
R.9,

§(l) Az Óikonránrzat léifeMlariásl veszéIyeáetó íeídkíüliétethe\zcibe kernlt
lalMnN idó§z.lrosa! lélfclntlrtá§i gondoktal lrnzdó §zenél_vek EszéÉátúeneli

Laftütdáí

vesrelyeztétó reDdkivüli életh.bze( különősen la]anrel} családtac
únój, tóbb hónapig ianó bctegsége, eleDi lrár. vaBy éllólnllan münklnélkühége
mian bekövelkezeit jelentós nértékújöl€delencsökksné§.
(2)

bekezdésben neehaiáiozon köó! ki!ül írbeneti 6egéI,
amak. akinek családjában az.gy lóÉ §ó jN€dgleú nem hnhdja
nyugdii nindenLori legkisebb öszegét, egy.ilül éló 6elfu annük
2a 500Fr
20]], élben az öLeg§égi n)ügdii leckisebb ö§zBge:
lg],edtll élö szlmán figyelenb€ lehetó őssz{:

Az (])

A nai kénYnd ó-iestületi ülés r. a2 alá b bi eslze ri árn

i7

cn eti

3

e

eélv kéreln.Iiel ter ieszte

n

Boncsik Józ§.fné házasláJsávaI éló Rád, RáLóczi !. 3r. szám alani lakos eeyszeri
átDeDeti segély kérelnel nYújtott be, Ren{ttivüli éieüelyzeiúket eal indokól€,
hoel állmdó jöYcdelnük nincs, átkalDi nunkÁbót éln.k, Pénzsegély.vae,í rijzifát
kálek Ha pénzt kaPniml, ú ehó sorbm éI elnri szeú€ k öhené. l alaninl v ác la ulazoa
hilalalos pálirjait iniéai,

,.,./20É,rx.1?.]szinúbatározlt(.,.,.,,igen,,,,,.Dem..,. i,íá?],ónáq§72!97aírll

2
Ri'd Kó^égi Őlnományzat Képliseló_iesülaie, Ben§ik Jó7§of.é Rád. Rid. Rátóczi

u ]5

kérelmezó kiéí€snéséFés kiijzöiéíe 20l], okióber30.
Lieszko!szti Gábor polcáneíeI
a

Kósa Jó*efné Rád, József Atlil! u, 45 szám alani la}os €g/szeíi átnel€ii §egély
kérelnet Núitott b€, RendLivüli élelhelyzetiike! núkaiely negszúnésélelés a férje
belegsécével indokolta, Elsósorbe téli iüelő iánogalást igényeli, péleinogaisból
élelmiszert vmne Havi jövedennük 5j250 lt bér és jóaó iónaFtól 22 800 Ft
foelalkoztatót helleltesnó úmosaiás. lmek msglclelóen az ec! lóre Jntó lrali
jövedelem ö*zege260]611,

,...r013.d.rrlszámúhliározat(.,,,,,igen,.,,.,nem .,..,,,bnózkodás szavmtla])
&id Közséei Önlományzat KépYhelö,iesiülete, Kós! Józsclné R.id. József Ailila u 45 szánr

Ft

l ,. , ,. , ,. , ,. ,. ,.

, .

. . ,

, lorint) .qY!ze.i úlíenolisegé\, únogatást állapit

kér.lfiezó kiéíesitésér€ és kií]atésre:20]], oklóber ]0,
Lieszkolszki Gábor lolEámesl.r
a

l,/

Rád, Ritóczi u,35, sz'n alani lakos egyszer] ítnen.ti segél'
kérelbet ltújtott be, Kérelnezó nával Bencsik G}órg§el lakjk eglhááadásbaí,
jöveddne KéFlmezö 31230 Fr nyucellátás1 klp A
vele lató nának
segélykérelúétléli tijrelóv&árlás céljából nyújtoíabe. A, egy lóF juró jóvedelnük a
negadotl adarók alarján 40 ól5 Fl

szalús Jós.iné

íií§

R.id Kö^égi ÖnlornánYzat Képviseló-1emnele, sz.kÁcs Józsefuó Rád. Rákóczi

u ]5. szán

kéIelnezó kiénesiléséreós kií]zetésÉ]201], okóbel ]0
Lieszkovszki Gábor polgámesler
a

tríányoki TiboríéRád, Dósa cyörgy u, 2] szán Blatti 1akos e!}szeí íinetreti
§égél, kér€lm€1 nyújioll be. Á kérclme.ó egyedúlál]ó özlect, Npgellá!ásszerú
ellátásban összesen hali 106]60 Ft havi jövcdclemnel Endelkezik, lia úagas
banldrilelt hacyoft kéElnezóre. aíj havi 74ó00 lr. R€zsiköl6éee havi ]9200 Fl,
Gyó8yszeíe hali 5 855 Fl-ot nze| \,tinde-k alapján a hali kiadásai 99 6j6 |!. A

3

ll

költheró élelemÉ,fia a banti ,dó§ságot nem
elvész A támogató* téli tijz€ló lornájíbln kéri.

felumeadó

6

70'

fi4li

Ir'

a

a

Rád Községi Önlományzat Kép\.iseld-lesiíilele,
?l §Zim alatli lak.s ré§7éTe

It l,,.,.,.,,.,.,,,,.,,, forinlJ

eg}sz€ri

ítm€nétj s.gély, Iámogatásl áIllpit

kiénesnéséreés kifLzetéíe] 20]] okóber ]0,
Lieszkovszki GáboI polQámesrer
a kér€lmezö

j,/

HérrébévaYgá Brigirla Rád, Madách !. 6, 9án álatti ]9kos ee,Yszeri átmen.ti
segély kér.lDét.yújtotl bé. Rendkjvűli élelhe\,zelkéfu kérelnót za\ indokola.
hosy nriulán nenr fizete a villúyszámlát, kikapcsolták a villan),i a laká§bfu, Á há21 a

hitekönesrések elnaradása miat1 eg}éblénta \enzerj Eszközkezelö Zí, vene át,
eelytöle*eáében h3li 9 87511iakbéí kel] nzeúi,
A kérelmezö nliiatkoáa szeriDl ePyedüláuóké neleli nég, gyennekéi lovábbá eg]
nacykorú gyemek is vele él, atinek nincs jó\edclne, IlaYi jövedelne l37 ]50 ll
(családi !ótlék és cyeúekeondozási secély cinen) + ]0 000 Ft gyeú]ekánási dij,
öszesen ]6? ]50 Ft Eúek negfelelően az egy ijre]uró havijöledelmet o§ára ee.v
felnón és !éE] g}emek esetben ]],]70 Il, eBl felnót és ől e,v.mek es.lében:

..,,,20]3,ax,1?.]színúhatározat(,,.,ieen,.,,,nem,,,,,,,,talró7-kodássZvüanat)
Rád Közséci Önlornányzar Képliselórestijlelej H€rtelnó

lorin'

Határidó

Felelós:

varg! Brigiira Rád, \,íadách u,

ég},sz€ri átneneti

6.

s.géltj támogalást álhpir

, kérel fr e2ó kiéne sitósére és ki fi&lé yc 20]j,ohóbe,30,

LieszkolszhcáborpojEánestel

6./ Mol.írliikolett! Rád.I\,íadách

u

alatli.syedíilálló lakos egyszeriÁheneri
se§éIt kafélnel br-újtott bo, A kéIelnezö \4ohár \]a iú ne!ú g]enneté1 .B),édiil
nereli Hali jövedelne l]]00 F1 cslládi pódél. és ]5000 lt gtemekrar1.isi djj
]9]50l't Azelnaladl20000!1
osszesen]8rooIr,AzeByörejüóhavijöYedelem]
kéíea úmogatáí
nccnzetéséhez
rató
hozzájánláskénr
ólodai Én!ésidjj
2, szánr

,.,./2013.ax.17,)9:inlthrtározal(,.,..,igei,,,,,,nen,.,
Rád Községi Önlornán}zal KéFneló testü]ele, MolnÁr
abni cgyedülálló lakos rés2ére

1inó7!.i]ir §7á!37,íal]

\ikolerli Rlid. !íadúchD.

2, szánr

kérelmezö ldertesilésérö és tiizelése
lieszlolszlri GáboI lolFámester
a

20]] október]0

Patakiné c§ikor Nikol.tt R d, Mindszoty u 3, sdm aiati lakos egyszeri átmeleti
s€gél.! kérelnet ny,ijroí b., A kéÉ]nezó rendki!íli életle]rzetbe julott, n,ll flte
20]3, júliu§ hónap óta betegállonán)óm van Gyemekei iskoláaalasi kd]tségei
ma8asan, a rmdseles gyemekvédelnj irmogará§ (í-i peneke.]ré 2 x 5 800 Fl
Elzsébel utalváír. és ingyenes Bnnönyr]ellálás. incyenes étkeztetés M ólodábm.
iskoláb ) sn oidja neg e-ket a problémánai Jelenlegi iavi jöledelem ,l9 452 Ft
nu!].abér, 49 169 l1 rá!!éúés 64000 11 családi pói]ék. ösgesm 162 62] F, Egy
lóreiEójöYedelm 27 l03 l1,

,...,r013,íx,1l,)szánlihatározat(,.,.,.,igen,,,nen,.,,,.fuJtózkodásgawaltal)
Rád Közsé8i Öntomán zat Képliselö_téstiileto, ?alakiné csüor \ikolett R,id, Mindsz.nq
u 3, szán a]atti lako§ ré§7.éÉ

Fi (,...,,..,.,.....,..., fori ) e§szerj

Árneneti segélt, rÁnogdtdsi áll,pít

kérelnezó kiólrlsitésúe és kjfiáésre: 20]
tieszkovszlj Gábor polgámesiel
a

8,

j

október30

Dian Krisztina Rád, Perófi n, 20lA szán alati lakos ecyszeri álBenetj segélt
kéro]net l,rújtott be. Két felaóí korú cyemeké\3l ól e8\iitl,

van jövedeln. Fia Honálh Várió aláskeFsónént

a

de csak a

kér.]Dezfuek

Mür]oügyi KózFon1
nyilvá$eásában szerepel. Lái_ra Hodáth Jeúiler szinÉn ájláskgsó, jövedelemel
nen rcndelkezik. Ószs hayi jóíedelniit 97 660 F! Egt lór juió havijövedden:

Rád Községi Öntomoyzat Képviseló-lestílele, Dian

(riszli,,

Ft (.,...,,...,.,.,.,.,., forili) egyszeri átn€neti
a

Rád, tetö6 u, 20/A szán
§égély, tánoganist állapit

k&elnezó kiédesíléséÉ
és kin-té$e: 20l3, október 30,

lieszlrólszli

Gábor

polgámeíer

íi:.'^Y*i*:*}

L,,l

