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JEGYZÓKÖNYVE
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(Halárczalok: t85_192,i3)

Rád Közsóei Ónko.nány,2r 2o]:] ó\i kdhségvetéséneknódosi|rsa az elfogadon
halárczatok l lpján (a l6/20l] (xlL 19,) szán]ú helri rendelei ellogadása)
Előleriesztó: Lies^olszki cábol polgámestel

hel)i 5zo.iálÁ elláúrlról ó! szoc]á]n lího!a(í§.króL s7óló l0/]0]0,1xl, ]s.)

(í 17/20l] lxli,
|ldtcrjcsnó Rutkrj Róheí.l c_!]zd

^
rendelel
nródosiús!

€llogddása)
E]óleries/ló Rutkaj Róbcí

',/

s7:i nLl

hc]yi rcndc1.1c lo8adisa)

Rrd kózség hUlladékkezelésselkapcsolatos közszoL8íllalásának
szóló l/200ó.(L ]0,) sánú íendeleléEknódosilása (! l8/20l],(xIr,
r.nd€]et

.l/

]9 l

me§alósitásáró]
]9.) szímú hél!i

x!cllzij

A7 á]l.tok tanásáó] sZó]ó 10]]00.]. (lx 2l ) §7ánlü h.l!i irrkonniin]zlli rendccl
halál]on IiViillrel!,ezése ía 1.1]20lj (xl 23 )57r]jnú helyL ]tndcLele]lóladísa)
F]óE.]cs,1ij RLrkal Róbeí ategt2ö
Megállapodís a szjláld kommDális hulladék 20]4,
Elóleíicszlő: l,ics,Lo!\^i cibor polgám.ícl

é\ i

besyiij léséreés elszállitására

6,]

,\Z.,Lg]'lií a _9)crnlcl.kén" (;]ene!lilón és cslli|]\.!nii Tli]!,]ás fu.gszii í.tí§c
E ótl i.sztó: l,i.szIorsz[ j Grtro. P0l!áín]c§ic j

7./

A Kép\iselóiesiilel 20l4 óvi mun[alene (üléíer!)
Elól€rjesztó:
Lies7ko!szk j ajáboí po]r.imeslel

8/

A ?0l4 évi Belsól]lenölzésj Ten,elfo_ladása
Elóleljeszló: Lie!zLo\s7l] (;áboíN]gánn.íer

9/

An$lJános kéreLme0219/7 h$z ú szánlo has^nbdn.tlc
HlötcijOsló Li.szkovszki cáboL pol_qánneslcr

l0/

1l,'

í;a]Ufi ljgyesii lel Zöl

d ó

vezel pfuglan pál) á7aia

(A2 elól.iesziósl a 20]], io\enrber 28_i képliscló teslül.li ü]éye kaPlák meg
[ép\ iselók. !m.lycl kéíenr.ho2!na| ilrgukkaL.)
Flólerjrszló Rltka] Róbelt ]l e_!]/'
I'olgánnc!cíibcszánroló acj|,]ustogrfunb.n \á]l.h feLadnloliól, ered]nan].k.ijl
F]ólerjés2ló t jcs7tovszki c jb0l pol_!ánncst..

a
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l2,/

Falukanicsony Ádventi dszejöv.tel 2013,
Elóiújesztó| Lieszkovgzki Gábo!polgámesler

l],/

A Mdisporlcsamok beáásával összcfu$ó sakvélcmóny me8lendelése
E lóleij esztó: Lieszkovszk i oábor po lcáme9i. r

I4,/

Átna€tisgélykérelem
Elótdj.9tó: Li.szkovszkicáborpól8ám$ler

J.§zókönyr

X!§Z!]!
,d7úlóshclYe

&!!$!!!}i

Rád Kózség KépviscLörcsülclénel 2013, de.enbtr l9,én mcetaíoí
r€nd€s
n}ik ülésé.ól,

RádjKó7nsÓnko

nín)zati I haIal tanácslozóiérm

e

polgá.ne9el
'-ieszkolszki(;.ih0]
lnporkani
PappGabic]ll lLpolg,nrn.s.I

Tání§ko.á§i ioQ!l v€szrészlI R!lkxi Róbsnn]|cg!zó
Licszkovszki Gábor polgdrhcstcr: Köszönlönr a nra rcndes képliselő{eíűI€li iilésen
neeie|eíteket, alF.]gárDesto aszonyt. képliselőkel, aljegyzö urat, Megállapiton, hogy a
nrai képYiseló lesületi úléshat lijv.] határozalkópes
fuegküldiitl eliilcíi.s,tésckhcz kircm
^ spolllslmok beí7isli\xl ős7cfüg_!ó
sijr_{ó§é!_!e] Gl|eDni tizeihann.d k Nillónl .,A Rddj
szxl\ól.fu én) DleglenJelése" linLi ! ól$j.s?!úrl

t85r0l3.rxlt, l9,)§Zánú h.tározntl6 i!.n

elyh angü s zara7 aíal )

Rád Kózsdgj Önkomínyzal Kélviseló lesúleG a 2ol3 deoembel l9_i rendcs kópviscló_
t€stiiL€li
ülés nap]rcndiét az !lnLrbiak szeri fogldj! el

]

Rád Kii7séei Ónko.náDyzal 20l], é\i kóllsélveléJéncknóJosiúsa az cll'o!.do
halálo7atokaLapián(a ló]]0l](xl] l9,)szimúhc])ire.aeletellogadá\d)
Elincrjcsztó] Lics7ko\ szk] GíLjor pol girúcn.r

2/
j1

.1,/

'l

A helyi

szociális elláúsokúl és szociális lámogalásokról s7-óLó l0/20l0(xI 25,)
rendele(módosnis!(a l720l].(xlL l9)számúhelyirendelet.]logadása)
Ilötcrjesztó] Ruikai Róbeí aljegyzij

Rád közs+ hl l1ádékk.Z.]é\s.L lilFsoLatx [i]^fu]eá tatásának meg\alósnásáúl
szóló l]200ó (l ]0)s/:nnúNücLciénckDródositis.(.13]]0l].(xll l9)szúmúh.]}i
ícodeleL ellnradása)
llólcr]csáó: RUúai Róbca á]i.s)7ij
AZ álla'ok
ásáról szóló 10/2004. (Ix,2l,) számú hclyi ón*ományaii íendclc1
'a
hatíL,Yon kivülhel,vczése1.1,1/20l].(xl
]8,) szántúhelyi rendelct clfugadása)
Elóter]esaó R tka] Róbc a|ce!7ö
\'ÍegílllPodi]saszilardko]nmUnáLj§hu]ladék201.1 éribeg)i]jtéséícésch7íllilísíía
Elólerleszló LiesZkolszki ctibol polrránneíel

6

/

Az .,F8yü!t a ayemel,ekéí" cyernekjóléti és csxládsegiló Társulás messzúntetése
E]óleiesztó: Ljeszkovszki Gábor polgáibcser

7,/

Képrise]ó teslüLet ]0]a, é\j nnlnk.tcivc (iiléícrv]
^
E]ó.erjeszló
Lieszkovszki cáhor polcárnreí.l

8,/

20l,]. ó!j B.kó l:lLcnóí7isilen éll'ocndáJa
^
E]inc.jcszlij: l-jes7kovs7ki Gábor polgá nc$el

9/

Ankt János kérelne 02l9/7hrsz_ú szánró haszonbérlcié íc
i|ótcricszló Lieszkúvszli cóbor polgiíese.

]0,i

Falué EByesülel Zöldóvezel pru_lnnr pil]ázlk
(Az clotcrjcs7réí l 20]], Do\cíber 23-i kép!i5€lórcslijl€1j
[ép\iselúk. amelycl kéícn1. ho77aial ilagukIi )
E!ólerieszló RllkJi RóbÉíDl]cs]7ó

l1/
]],l
l],]

l4r

ü]isc kaPúk nrcs

a

Polgámesteri bcs7jmoló a cikhsp]og]Urban vállall lcladatokról, eFdményekól
ElijFlje5Zú: Lieszko\ szh cáboí po]gámeslel

FafukariicsonyAdvenlj ös§z9jöv.tel 20l3
Ilóicrjcsztó: Licszkovszk] oábol polrímrcslcr

A ltádi spoícsfunok beázásíral óss7.l'ii!rószxkvélcnény mcgíendclésc
F,lóte] jeszró: t,ieszLoYszkl Giboí pol gárúester

Elólerjeszú
Lics7ko\§zli oíboíoo elirnrcí.l
^henelisegé]!kéí.].nr

Lj€szkoyszki Gábor poknrng§ler; Napnend elól! iájéko7tatom á [óp\ncLókel, lroE]
Majoíos LíszLó váci KoralL Dh7konl fulaidono$ 1.ae,lük ]neghnnjl ]n!j Iépvl\elij-l.íu .li
iilósc tz 3 mclhivás a kéreLméÉelDajld1, Kd!e. hog! egye]ó]! az Elelfrjs7e. AnLháZ
épilésévcós7-clúggó,clcdcli kclclmcl n. láíc]!lj! mosl a KétY]5e|ó teslüL€l Tájé[.Zldtot
aíól is. hogy az A|LSZ m.evélc]rc ajánLolla lel ncki a aoop bohol, amelyel meg ki!án
vásáfulni. ós anjclycl lervcz lclú]nan], álalaknaniés !a\ !$z1 mcgnyitni rjbben az üzletben is
ne! kivánio taúani a korábbi rádi alkahnazollakal,
Mósl ábdon o szót J|eglzó úrnak a pón7iiglj információk öszcf.glalásáí.,
Ri',bÉrl lUé§2ó: Tisztl1 Kdp\isclór.íiil.t. .z ítisbaD s clkcsziih ós akluáli5,
ónkolmín]zal Dénziigyi adatokal a IinclIczijképpe. l'og]r].m ös\/e:

Rulk,i

ijnkonnijn)-Zd( kölBóeVc!ósi c]száfuoLó szánl]áján, an.lJról a nüködési khdísokal
Kincsiinól
lc]jcsili, jelenleg ] 4l0 5]0 Il, az állanri clszámo]ó szánnán, amelyrc &
^ilú
éIkcziha\onta az ónkomrányz illami lámogalása,8 5]] 257Ilvan,

r\z

5

A ltád és Penl vizjköznrú'láslll!óLJ lolvó szenn}rízcsatoinl kóZ.lüberuháznshoz átL ah
ö§\/cBckct n]iháDlanó óídck.]lség] hozzájanLlásj szíDnídl ]58 97i l:l \m Tá é[.all.nr a
képlncnkcL hoe! ebb.t a, ijsj/cgbeI n]ár benn. \ai á \'ilikijznN l'i§u].l.hl,jkú JhlL!
,n!] napon itlaLl cg]óliIljó lbíijl. ,\ \c_!)cs clkii]óúe! ck7áno]ó szinrlilnkon l8 77,1]87
|''1. a szcnDy\iZ.sabma kö7fiübe Lhlizis kivnelezósj szánnái]r!k kifizctósnbeZ ftndclke/ó,c

áLjókó7múlejleszlésielszámoLószáNlánpedjg l05l]ó89r!\!n,
Napkiizi-otthouos ovoda elszámoló szánnáján jl 974 Fl_ot. r Rídi Kiiziis Önkomán},Zali
^
Hnad elszínoló számláján pedi! j 66ó 4l8 Ft_ol laíunk nvilván,
A szenrétszállnjsj djjak b.szcdósi szinniin 4674 j2] ]jl iz gg!enlcg l Lij7lirelalkozlalisi
§7ámlankoI Fcdig l |26.1j.l ll
szennr-vi7csllo u
kijznriiberurózís k]\]tslezéÁc] kapcsoLíG jóreljesnési
^
lariD.iaósszc_lel hjno§nÓ[ol lanahn.ZÓ Leléljszjmlánkoí ]2 8,r4 0]5 Fr otMnunk n]jlvin,
\rógü] lájókoaalon a kéDliselókci, ho!), aZ éíékpxpns,inrlánkon, piad éíékcn]2 08rl ]ó.1
F!, öokormányzat ]'elhalmozási be!óleurénl n}ilvántat1olt mcglakaritísa, E2 az öszeg nláí
nem lajtahnizza.z Úgynevezetl ki'zc] 12 nril]ió ioinl BáAompenzác]Ós Összege( amelyel
képviselóre§lüleli dóntés ala án á§ezeltiink a bcNhii7ásj szú,nlára. és amll] az éli el(
érdckc]isigj ós2egclel c\ijkkcntctc.
cáíósL]]iZelel]ensZanr1.1kniIc5.n
^mainap.n
,\Z Jdóbcvélclcink a kór.l[c7óképpeD l]aklhak: i2 ónk.mrny/a! e lbgadon kóhsélr.lósc
adóblfalgli le]Ve 2,1.]8l000 Fl \oh ]ioL)ó é\r. iZ ]dókn.É\ ijss7+c ]2 99l ]l9 rt
]dn]g leljesiil1 ó§zes adóbevélcliiDk ]6 ]]86 7,1.1 F| ant]] 67 százaiékos lc]icsjtéí.]c]c|1,
^Z
l-.gnagyobb az elíaradás dz iparüzési adóbeYéle] Yonllkozísábar Á megszúnl, nEgszünó,
lcháío]ás a]aí 1é!ó slb !állalkoztisok miat kózel50 száza]ékos ú adó befizetési elndadás
| lBrvezclhe, ké|esl, ciPiánnü adób.n 9l százalékos a leüesnés (.njjnlnáln adóbe\ólc]
nlérléLe n!$iábóL d t.§c7c11 s7int.n \.n, do c7 a7l j.lenli, hós\ J lillü]nx]7.11 konnUni is
Idó kií]é\óségi'ss2cg. n.ür cnjkk.nl
Több nli]í kél\Zlz ]dó hefi7clé§ fuls,ó ilií, süísc,ósl (iildliinl l,i le\éL lnflnat ábnn az idén
és huszonegr eselben ]eIihd§ kezdcnrónv.nüDk

Licszkovszki c]íbor PolgÁrmest€r: Kös7nnöm a pinzngyi újékoztatót A képviselók
foegka/ók a ]ejáí halárid.jú haúrozalok !égrehajlásáról késziten polEármcícíi bcs7ámolót
van_ ké.dés.iszrelélcl, hozzdszólás? H. ni,rs, léiúlrkÉ a napiíc.di pon(ók

Ríd Ka^a!] ÖnkonnúnJ7a1 20l] é\i kóll\églcléranck mód.\iLjsl ]z
cltbgadoí halirozalot !]apjáú (! ló120l3,(xIL l9) számú helyi

Ligszkorszki (;jbor polgárnlstcr:'JG/.]1 kéP!jseló1l]^Ji]n. a Iiillsé3rclcsiink hannadik
nródosnisáról sZóLóc]incíi.s7tó(ós i7.zelkapcso]rbs rendeLel sZóve!él lé7h.7 kaptík
Az clóicrres7lésben liil!ilellenr a liij]tsi!\etés )ódosnísán.l indokait E2ck VoLhlt pó]dáuL x
bérkonpenzáció, a védónóiszol!áLal s7ánáí, elöií egtszeri klegészilij tánrogatás, a szociális
lÚzili Úmogatáva áiuah láfroga!ási ölszeg To!ábbi indok nés p] és a gyermck,jlkcztctési

fcladllok tá]noBRtás át é ü nló yisszafizelési kótelezettség, és az ó vodapcdagó eusoknak nvújiotl
támocalás ]izeken ú] hoztunk lépvise]ő_lestüle! dónléseket is. !melyekel á1 kell Yerclnj a
kölB!gY.lés.n,Il]en \oLl Rid KöZsé!ja]n[omrányzat Kép\iseló{e§tiilctc l77l?0l1.(lx 28)
sZáDrú hnúío2lMx Rádi sPoícg1.\iil.t 1r]no!,lr\Jól. \r]anrirrI a 13] ]01] (xI| 05 ) szinrú

bllúnlzal ]nrel\

] Ríd] Kii7ijs

a),]k.rnin\zxl

llvllxl 2l}l] .\

h^ nN\\.(livd\

ó
_!áldálkodásáról szóló beszámoLó cLlogadásárói és a Közös Ónkonnán}zati Hnalal szélhel]
h vala]i szcllczet köhs4tetésóncI nódosi!ásáról szól. lovábbd a l8]/20l:],(xIl. 05,) számú
halálozat, amely ado]ogi Liadások elóifrintaln mest.karitísíból csopoíósílóíál,
Rádi Kóuijs Ónkornányzali Hilalal kóhséllelésénck módosnásánál ligyelembe ke]l
\enniiok a vách.rlyánj p.ltncl ónkoífiliílzál 2]5/20l3 (xlJ 05 ) és 2]6/]01],(xü 05 )
szánrú haúozatan, an.l}ck o Kü7ó\ Ön|,ojniinj,z!li Hn,ar.l köhs.!1clósóncl ]nód!n{á§iról
valafuinl x kj..nJ.h5ég h]Va!ali szenezel doLo_!i kiadáR]| c ónán!7ala nreglakJrfujsábúl
törlénö álcsopoílosniíó] szóhrak.

A

Kircrn a nrcllé(eltn elölerjeszle( ló]]0]],(xlI l9.)s7ánúdródosilnÉndeLelellbgadásjl
A kölhég\elési leDdc]cl nródosilísíhoz ai.ósnet - legalább néay i_ge. szavazta van

ló/20i3.(xIL l9,] sznmú belYi r€ndelet

(6 iten eg\haneú §7a\a7atal)

Ríd Közsé_!i Ónko.úil]\zal ]0 ]], ó\] li'lsig\clósdlijl s7óló. a ú ]o]].(IIj. ]5 )!s d
l2l20l] (Ix l2 ) s7ámú i.nd.Lelektel nódosnoú 5]20]] (]l] 07 ) szánrú ícndclel

A

hcLyi s7o.iális.]látís.kró] ós s7oc]iljs uhogaúsokó1 szó]ó
l0]20l0 (xl ]5 )rndclcl núdo\ná\a ( ]7/]0]lj(xll.19)s,í].úh.\j

RUtkai Róberl lljes,7ó: lkztch KcPlisc]úrcíiilct..7 clótcrjcs7lc§ úásbaí nlcgk.Flák. Az
clótcrjcsztésbcz 1 rcndclclnódositó íc.dclcneNc7cici js salohaft. Az clólcr.j.sziés
eló7nlénye ro]l a lonalkozó 1iinén],nódo5itá\ és az, h.§ a Pest V€8yci Kormányhiralai
Tőrvén}ességi Felü$€leti Fóosziily a PEB/0]0/1923 l/20l3 üsynltszánú negkeresé$el
hivl. lel az órkornrányzati segéll}el kapcsolalos a lörvényi \álloZás alapján sZükséccs
rcndclctnódoshiya a figy.lm.t A koídbb] ánncncli sc!ó]j., tcm.l.si scgéy és rcndk^,üli
gJcnnclvódclnri táln.9alás hcl}cn cg){!cse! .,ónlo án)Záti segéll' elLálás keriill iz
eline]je!zlésbe| hn a&ozol1 rörvénnkl k jJ]aknjíd
ónkomrintzlli segél] új ellálisi lbmrának a s7lbályai 20]4 jai!í] l ló] lép.ck halá]]ba.
^z lerkésóbb 201] decenrber ]1_i3 kell helJ-i Iendeletbel szabáboDi az őntomiirzali
c2í11
segélj, negállaPí{ásának. LifiZelésé.ek.l'olj,ósitásának, valminl iclh6ználása cllcnózésének
szabályail,
hásbdn megküldöll elóleljesnésbcn nihdcz ószlcicscbbcn kjlcilére került.
^Z
ámel],nek sZbályait
1erjesztetlcm eló . rendclclnródositó rendcletle]aezetben A !ti'l1 belús
szó\e!,2. afondL s2\a7nal. cs Jót]\ s7óvcggc n]ódosuL majd a7 cí.d.ti, . hebi §zoljá]h
elliúsokól és szociális limo_!!lisokfu]szóló l0/2010(xl ]5 )száfuúj.nd.lclünk.
Kérenr !z ónlornrán!2lli se!é]] [i!ldlnl§naL óssZ!lii!!ó. és mcLLck!ll.D .Lólcd.szl!1l

,l,,,],,

,,,l,,í l JJ,,,"

\,rrrlJ,L-oJ

17l20l3,íxll. 19,) 32ánli helli rcndclcl

(6 igen egyhanEú szavMaíal)

Az önkornrán}zaii sceé], kia]akilisiYa ihs7efü8!ij. ! helyi 57trjciili5 el]álÁolí|il
szociiLlGtímo$tásokn]] s7óó l0/2ll]0,(\l ],i )szjnrú

és

7

Rád közs*

hulladékkezelésscl kapcsolatos kó7szolgáliaiásúak

orc_qralósildsíró1 szóló l/2006,(] :]0 ) sámü rc|delctének hódosnjsl
(a l8]20]3,(xll l9 )sZáfiú hel!j.cndclcl c]loladisa)

!teE_lzó| Minl az iránx clöteieszÉslrijl js lddraló a Pesl Mc_glcl
Komáí],hivalal Tönén}ességi Ic]iieyebü r-óöszlálr a P!Bl(]jo/1],1?_]/20l] ocyna§áfoú
nrBk.rcsissel hMa t'el ónkomá.y7alunk ligyelmél a sziád és J'obékón), hulladókkal
kapc§olalos rőí,éDti iáli.zás allpján \z(jksógcshelYi öntományzalirendc]ci fródosnásáÉ.
Rendeletiinkbcn sabá]!ozni ke]l a hulLadék_!a7ddlkodasi lrózszolstihltis el]átásának és
j!éój,beVé1€lcnck szabál)ail Mes kell tilLalilani a kó7szolgállllis lafulnrá1. tcjij]ciiha(áran x
köz§zoLgíLtaló illa vigz.í húlldék!,dilltodási lcri(enJ-sé_!el, a ki'zs70l!i]tlt.is ellí1,15iDak
renüél, nródjfi valanijí a kó7szo]llill (j ós az in!.1]iIhasznóló eZZ€l i's\?.tngeó jogan és
[ólP]ezeí\égci1. a hulladcklazdílkodási kozszoL_!áhalási s7erzódé5 e$es úna]mi cLcmcn

Rulkli Róbert

Rógznenj kell a kózszolgáhatis ig.n)betéleléndk és diltótclének miniszteri rendeletbcn ncm
9abá]yozot.úd]á! és télléEleit,rcndjét, kcdvezfoéD}eil, !z esellcacs sz{lneleltelés
szabályan
ónkolnráDyzalj lendelclben
kcl] dllipitani
elkú]ó.jtcn
hU]ladó[_PyüiIcsc és a kóZlerúle( lhziánlaíásáíá vonllkozó ÉszLeles s7abá]}.kal, \a]amjnt
]tDdelkezDikelLakö2s7oLeáhatis\Jló\:^tii8lij\zc]nélvcsadato(kezeléséÉvonalko7nan,
sZabál],ozni kelL lo\ábbá a nc]n kti^rúveL összec),iijlöll hán tási szennlviz b€_!)űjléséft
\oóillt.zó köZsrcLg:ihali\ \4bá!yan.,neí i településionko nán]zat kótc]cs gondoskodnia
lclepíiléseo u]i]haló szennllizbckőtés iélkill jngal]úok eselében a ncm kö7DlúVcL
öss,cP}-ü]tölt házhrlási sZem]!íz belyiiitésének szcflc7iséról és 9llenórzéséíól. Ezzel
össz.fuggésbcn továbbá a rende letnek taful mazn ia kel l a §73nn),wi zbeköIés nélkúli insall anok
ful.tidon.sait tcrhcló dúlizelésikölelezenségel, az alkaln].7hrló kózs7olglihatási di.l

nes

^z

az

\,íindczeknck Dlcef.1.1öen tievtídn cló a Rl]J kij,scg huIadiklczcLisscl (lpcsolalos
kijzszolg.iLblásíliL ileg].1lrsntisároL §z(nó l']006íl :i0 ) s7níú.cDde]e(él nródosili) J
l3,1]0]](xl ]8 )s7,innihc\jólrkolnrtn]]Zalirendeletl,
Kérem a7 c]óicí]cszl.í rendelelnódósili\ elJigjdj§]t. A ].ndclcI clfogadásálroz nrnrósíteil.
nó_py igcn s7avúaira lan szukség

l8/20lJ,íxl1.I9,)színúhtlvi r.ndelé1(6 igen e gvhlnsú s zala7an

Bl

)

Rjd

közsag hulLadck|.c?c csscL MpcsoLilos lóZsz.l!ánlúninJI nl.g\xLósná§ilól
s7ók]. l]:01],(L 2,].) szin]ú r.trdcL.n.] módosibn l/2006 (I ]0 ) sZá.ló ftndclelének

állato! tdísáról szóló 10/2004, ox,
^z
ónkó.n:jor7xli
rcIdc]ct hatilyon kíVi]l hcL}.2J\.
s^inrú helyi

tnd.lú clfuÉidása)

21

]]/20]]

(xl

28 )

alj€ts}-zó: A KéP!jseLii_leslü]el a 20]:, szcplcmbcl l]_i rcD es lépViseló_
tnii1.1j ü]ó\ .] J nap]tendi ponüalént rjlg}alt. eLószór . ..lájikoztatís az ál]abk taíísíval
kapcso]alos rcndclctDódosiláyól" cinü clincrjcsztéscfr ct.
Lrulón l20l2. okióber l l_i íendes kéP!iselóaeslületi ü]és 2./ napirendi ponljalént lá8y.lta
háso dszol ,,Az ál la to k tarlásáva l kapcso latos le nde letn ód. sitáíó l" szóló eló térj e§
^ésefre|

Rutk,i R{',b€ri

8

Ez1 kő\c jcn slúnet kó\.tk.7ell. n].n jo_!] sc_!i15o_!.t [ódünI as \tilluik. ihell!cl
.s7el(jcgésbei tiircln]cl kén a P.sl Nle!]ei (onn.inyhildh] Töl\ér],essógi Fcltigrlc!
iuindezek llnn a Képlisolóncstüle! 201j, okóber l7 én hamrldszor is napnendrc iüzle,,Az
álIatok lal1]isálól szóló 10/200.1 (09 2L) szánú hclyi íendelel atiualizá]ása, nódosjtása''
cinü elóteicsztéseme'. an€\ct l /napnendi ponlkénl úrgya lt.
vé!u] rz ál]alok larlásíról sz(j]ó l01200,] (09 2l J sz:irnú he\i lendelel ó].sni\i ]avá\lJlJl
,.- lJl
,
,,l , ,!,,/.,,!
l,, ,,,ú,
Kén\isc]ó tesüle! a 20lj. trovcnlbdr 23 l kéP\jscLó t$iileli az ] 1 óalirtndi ponljaként
ncg)Bd\Zc. tirgYaha a Émában készjtcí.Ld(eíjesaés
Mjndezek alapjí| hegállapilhxt]. hoBv ! nrai képvnelórcíit|.ii ulésen 2012 s7.Pt.nbcr
hómplól kezdódócn, ! helyi állattltás kéiddsdvcl ótódsár loBlalkozik . Képv iseló {esliilct.
A nai elótrjes,Éscnrben figyelemmel 1o]ian aía, bogy a Közmeghallgaiáson kizánjl,a &
á]]aü!ílási rendclct mcgszúnldlésÉrc.halábon kírül he]lezósóíc lon!*ozó la!ólalok
hanezotal e]. to\ábhá a7 íL]anarús ehebé_!cs s7abó])ana \.n,lko?óao scmmiL],en alanal,

vócmé|i,]|di1\:]n)o.nrórk.z.!1,IZ.trliLazrlxp\ctó.intrr\i!]zliton.]ólcíes/é\lRrd
Kozós Önko.fuán)Zali Hnati jc$7ói.ncl vélenrén)cós a Pcsl \,1e!]ei Korfoánlhj\lu]
Tl]^éoY$\ógj Fóosaíl]ánal l!lhnás. á]aPiíi ké52ü]!. anrc ] az á]1.lok laíisáíól s7óló
10/]004 (09. 2] ) s7nnú h.Lyi íeídelel hatáLyon ki!ül hel}ezésélifu c]ó. E lelhivás lllplán

teresztellenr eló az állal.k iar'isáról sZóló
2l,) szdmú belyi rende]etcl h!úlyon
kivűlhclrc7ö rendeletet szaknajvélcrnényenet
'0r00,1(09,
ezzel kapcsolaiban ncn kívánoD kiiejleni

lllés JánOs kópris.ló:
^kiD.k

hJúl).n kniil hel\czéss.l nrelsziinn.k 1 h.lj-j
, .7 ma d foldu]joó bi]i\isho/

^ ál]al(anás§d
nlob]anlája lesZ !Z

t.1/20I3,íxl, 28.)

lzlnú hglYi

rendelet(6 igcn ccrhaígúsZav,alial)

Az dllalok ladásáról szóló l0/]00].(Ix. 2] ) 57nDú önkományzati rendelet hatályon

Mc8állapodás a szilárd k.mnunális hulladék 2014, évi begyülésére és

Lic§zkors7ki Gíbor polgám€§ler| A jnli nlpon lárg)ahanr oásPár JínOs úr.Jl. akijre[ a
!ére szílljt icl.ieLen]e3lelePiilésün|.lóla szilárd kom unli]ishlllL.dlkol,Tár$a]lanr1o\ábbi
Veíóce lel.piilós lolgi]nresletvel is. anr.Lt ónkorólán)z]1lll kii7ö.ctr hozlak léte cáspár
úíélijnko.nán),zali löbbségi tüaidoóú cégel a,nell}el lbl]lalnj kiváijík 2014 évben is
c' a munkfu Ennek a cégnck ! nclc: Tisda Vidékén Nonlioil Kt JeleuIeg
'elepúlésünkön
(o6zágos
a2 oHÜ
Hulladékgazdáikodási Üc]nókség) engedély besz-erzés folyik üre a
cé8rc volalkozóan, Ha 201.1 ,anüár l élól íégnenr lesz nre_g ez az cneedély, alkor a
Kllas2fólaVédeLnri T.rüleli PalaDsnolsi8 álhl kiielól1 s2olgáhxtólinl légzi álnrenelile! a
k.mnnLná]n hu]l.dók b.!]-iiilés;l és els7iL]ilisár Gi il lnno§ l.nnn trilLn \áL]nl](,ó
,c].D]cgjcóts. l]1!katelezol!l&l11.Lltiúst.hnlb7bsnoílr\l]ni|dc|[épDcD]{)l4 jai.il]1ö] h A szcDrc62á!nósidi 20]4 J.c.Jhb.l3l ig lcdi9 ncjn LesZ emeLve,

Nón hozoll halámzalól

6,napirendipo3l:

a

(épvheló-lcstiilcL

AZ,.E_{}Litl

l

!]ernrekekén" olcln]olróLólj

ó5

(sdád\elnij

lá^u]ns

LieszkoYszki cÁbo. pol3ármc6t.r: Mini cmlékeznek a képvhelók, ónkórnányalunl a
szol!áltatóva] mii egyénileg szcrzódik és íeí il]rsulási fomában lá(iuk el a család- és
gtcrmck]édelfu ónkomrán}za(i kólelczn lelad,lol, Mindezck utiin moí jöí cl az idó dra
vonllkozóan. ho!), a tönényi clóirásoknJk megfcle]óen a Tátsllásl aZ Ón(omrá]r,mlok

,., ,e,!L

l,,,",,,,,J

me_!szUnlclcséVel kapcso]nlos

.,

.,l,J,l,n,,,,"

doku entr,m.liat

a

, ,,

áií]!

,l,,,,

.!

_ l,

,l

l86/1013,íxII. 19.) szánú hn.:irúz,t(6 ieen esyhangú szavúallal)
Rád KözségiÓnkomántzál Kópliseló_(eslülele az..Együll ! gyennekckó1'' cyerúékjóléti ós
családse_!ió 1nrs!láJ nregszú|telcsóhc2 hóZzájá.Ll. ds iclcn hilároZlála] dónl a Társu]ás
20l] Jecenrbcr ]] nlpjáMl 1inlónil h.g!Zúnlelé5éliil.l''.lhalO]nlazzx J Polstirjn.ícl. ho!\

T,._L_,

l"t

Hlláíidó:
F.leló s
7 iapi]tndi

.,d,'l,(,l

,, cl..,.l.P,

20l]

decenrber

]l,

Ljc szkovszk i Gábor p.

ponl:

i

11,,d,,,,

]eiímeslel

A Képlisc]ó{enülel20]4 é!i mukalen

e

(ülé§en]

Licszkovszki Gábor nolgn.mcst r: van,e lovábbi jaunal a nunkarcrv ÉnráiE
lona&ozóan? Hd nnrcs akkor kérem losadiált el a.ióró évj ülésleFünkel,
l371201l,íxI|.l9.) számú lnlároz.l

(ó igcn cgthangú sa\azallal)

Rád KózségiÖnkorólánt2al Képvi§elillcíiiL.ic 20]rt
!]jbb]ik szerint ioqldi. el

é\intrnkllc^élüLiscívétaz

fuid Közsóei Önkoínányzat 20].l, é!i kölbégveiésének clókészitése,
Elóterjeszló] Lioszkols^i 6áboí po]símeser

l'ájéLoZlak]! sze n}rizcsatolna LiizDij]rcNházás ki!ilelcZésO kOs7úhsigj |okifulésa
Elóleíje!aü: I.]cszkovszki Gábor pol!áímcatcr
Tá.jékozra6 pályá7atokró l ú s pályáaúi lye lé só l
ElólerjeszIó] Tjszo]czy Gábor pál!ízati hná.snok

]0

A RidiKij2ós Önkormán_\ zaii Hnaúl20l4. éri köl Bé_!!elésiclól ránrz,tá inal
Elóleíjeszió: Lieszkovszki cábor polgfu mc§leí

e

lfo

_qad

ísa

Rád kózséBi Önko.nányzal 20 l ], é!i kőhségvetéséncknódosiiása,
El ólerj es7tö: Lieszkovszk i cábor P. _!árme slcr
]

q20,] .,1.oecfc/.,, ,o,,í:i]! 1t lrhd,,,ol l,,.le,$.

Elólerjeszló] Li.sz|,o\ szki oábol poL,!annBscl

Rád Kózsé§i Önkojnrán]-zala 20l"' ivikőhség\elósc feLhalnroZási bcvéle!eidek és
kiadásain valam i Dl u Óvoda k óllsé!! elésj e lónánrzatainak rö8zilése ,
El óiúj es ztó: Lieszko vs,k i Gábor po lgám eíel

Ríd KözségjÓ.kóínán]zal20],1 ó]ikóllségvclési rendelelének ióráhag},ása,
P]óle{eszló t.ics,ko\\2ki G'ibol poLgd nestcr
848 49, é\ i pol_qári fonadllod és szabadságbarc községi úmepsécénekelőkészitése
Elólelj esztó: Lie szkó vs zk i cábol po lcámeslel

Az

l

,t,/r0l4, mírci!s 2?-én:
Tájéko7raló a sZeni)\i7.s&íM kó,niiL]cíUházis bctejeZéséíól.cL§/Drol$áól
E]óMjeszró] Liesz(o!s,kL cábOr poLgárnreJ.r
idósck Napja Rád községben
Elólcrjcszló] Lieszkovszki 6ábor polgánnesteí

A7 ön(omrány7,1

2ol j, évi |iöll5ég\elésenek Végrehajlásáról készitetl bc\2ámoLó és

ás7ámadás (ícndelelllkóiá9,
Dlólc.jesuló: Lieszkovszki Gábor toLgárnester
Falunal és nr.jáh elókészilésc
^
Elóleílcszló
I ieszkóvs7ki cáboI pol_qáíncs(el

Beszjmóló

a

20]]. évi szociális.s g}e.nek!édelmi lcladalok ellátásárólós

Elói.rj.szló: Rulkai Róbertaljccrzó

Ö$Zelog|.|ó újélo7útóa s2enl]yvizcsaiorna közműberuházrs be]Eezéséól és d Rád és
'l'á§u]lllal ú óldekeL(séti ho2ájánl]ásokkal LiF.soLatos elszá]nol.i$ól
Penc Vi7ikil2nni

ll
ELóler]csztó:

Lies7kovsZki cábor polcáme§leí

lntéhénylezclók besziinolója

a 20l ]/2014 es tlnév tapaszúlaúiról (óvo,1a. hkola)
Elólerjesaók| Koós János jskolaigegaló és vaíga viktória ólodavezeló

N!ári kaíbanlaíás az önkonnánt2xti jnlé.né|yekb€n, épu]c(ekben
Elóteijeszló: Licszko!s^i cáb.í Íloleámresier
szenl stván Nap i únncpsóg elókészítése
Elóteúcszró: Lie§2|olszki Gáboi po]gármcstcr
I

8,/201,1. §z€pt€nbér

ll

ón:

Beszámoló(pónzlorga]nrjjelenlés)a Rúd KöuségiÖnkoínán)Zal Képlisc]d Éslü]ele
]0l4, é!i lólBé!\ctóséncl l lélévilc]i.sitésóíó|.
Elnleí cs7ló Lieszko\szki ciibor pol_!J.m.de.

A/.nÉ/f en)ek )Ul J 20l - h, ic bei,d banat kó. /.L.l
o\od.ibgl é,a RJd l, R.lo!zi lelen- Ahaano\ ,io db
Elöterjcszrők]

varla viklória

óvo,1avezetö

1 R

rli Nap(o/i_on\ono.

és Koós János jskolaignzgató

Jalaslalók pá]),i,,lok előkésznéséreis benyiliLisára. pályízalfi§elés .l.pján
ELólcric571ö: TiszoLczy cábor pál)rJh laniic§rok

Pó lgárme sterj

besámoló

á

c

ik

lusprocrajnban váll

ElóGrjesáó Licszkovs2ki cáb.r Polgá nestcr
Az ]9ró_os lonadaloN

és szabads.igh!rcjó]lö

Ilóleljesztó: Lies7kovs7k
l0,/ 201,1.

noí€Db.r

j

t le lad atok íó l.

eredményekról

Énó meremlókczés clókészilésc

Góbor PólBármesler

6_án:

Tálékoáaló &id Kózség Önkonnány7a6
l

al

2ol4 éVi költségleiésénck hnromnegledévi

tJ 20l4. nov.nber2?-ónI
A Rád] Közö s Öntormányzal i lli valal levékenységéló l készüh bes?áúo ló
Elóteicsztő: dr. Ungi Kit|i jesyzó

12,/20l4, dec.nber l8_Áí:
Behd ElLcnóí^siTé]v 20l.]. é1íc
A Képlheló_leíü]cl 20l], ó!i nunlidteNe (ülésleN)

Hátáridó:

201,1, december 3I

l2

3

napnenditonl A]01,1 lvi

B.lsó FL]enórzésjT€

.llbladá§a

Li$zkovs,ki Gábor polgámcsrer: Jövó élre tét ténát i.vasöIlam a Bekő El]enór7ésj
tl,e A, e$iL, ö1lom.j|,2,i , Jb]l,./&ol e,nuLödea o.., m(n[1,ol J n.3\4lo,o l
ogi szabálYozásnak .regleleló viZsgála!a. a másik Dedi! a

helvj

ót.her rán.7ásá;ak ós az

.1.7,n,s.l"k,\,,,. .,. 0o)',re..{,,,l
l,,,b,.\ eeJ,eó
bekó
elLenórzési
iavasla1
1éúníavonalko7óán? Ha IiIcs, [érc]n. lo!ád ál cI aZ elótcr]cvtc!
B.] ]l " ,, l.,,, ,.|e|,,l D,, lo_) b r ,, j,] l, .,, lo"\ ,;.o.|.l,
oot, ,.,o,..

\égze séegel és.iogosuksáB_qal rendelkezó cégcl. vaPr, !áll.|ko7isl kér]ck Él icladd

"

el,e9,,-.es.,c'le,L,o..o".,,.Fode,.1.1,J.m

l88/2013.(xIr, l9,) szán,1 h!rórozlt (ó ]gen egyhangú szJra,Bllal)

fuidKó7si.iÖ|koínláil,a!(ép\js.loleslijclcaza]úbbikitléDrA.]hag)l]ivix2oL.]i\]
]

]

2014 él J. l'élé!ébcn:
Rád Kiizsési Önkorfoányzal
vizsgáIatá a mcgváltozott

2

r

szabál}ozónsáBának

jogi

]014, ór Il,l'ÉlélcLrcn:

A he]ii

adólehcr vóllorsa

t

!z

G7abályatok, dokumentunok)

adótinl]évóség fcLszámo]á5a

lieszlovszki cábor polgáímcslel
9 nJpjre|di

poDt

Anh].ll|os kóíelme0219/7hsz-üs7ánla haszonbórlelér€

Licszliúvszki cábor Flgdrncster: ljszteh kúpvisclótdrsa]n1, Ank] János sZijdhseIi lakos
kór.lnrezó a Rnd. cseke diilóben lóVö o]l9/7 hre7_ú 7337 nésyzetmétcr Io.11 Al énékú.
yjnló bsoolású és az ónkományzatunk tu]ajdonáb áIló foezóBazdasági icrület
l,a,/orbcl.je,
oyla\L, cfcíge
ob,dr.,,/jml., \
telelfrü i7 e olelIcsztesre, mcIe1.1 !m
,lilJ§olon a lenj].l haszonbérbcadi§jl ijt éi idóla ánta. éVj ]2 0o0 Fl lTizcDiétezcr f.íiiiJ

\éíe,

rá

d,,,be1.1 J,-1, Ja\,, o, jn.,,.,,l *, ',!\!ir,,,| ,Ul,,, d ,ol,al,.c,
,.l,kíll
dillo,1ó" í,,di, j, ]llc..,,|,!g,|
,,lhc e, J,,Jo.,
l892013.1xn, r9,) 3zánú határoznl

(ó igen

e$hangíl szavazatial)

Rálj Községi Önkormányzál KéPvhc]ó_§riiIclc Antal János (2]j] s7-ódligei. slórlrákos U,
2]c] kérelnré]töl i\ halálo7ol1 idóíe hns7onbéú. adia kérclD.2ónck a Rád. cs.ke dúlöben
]éVó 0]l9/7 hsz ú 7837 négl2.hót. 10.1l Ak énókti Vrnló besorol.ilú i§ al önkormány7al

1:i

fuladonábrn illó mezógazdasági jngadan|
bé emén) évcs haszonbérlet di.lál ]2 0oo Fl
ban (Tjzenkélezer iorinlb.n) álldpii,]d mcs. ^
Felhivja az aljegyzdt, hogy a bérleli dij e]fogadását lart.lmúó haszónbórlcti ajáülatGlell az
elóinsokmk foéglc|.1óen €gye kőzzé, Á hszonbéneii ajánlatéFli hirdelmóny levótclél
köVelóen lelhatalnazza a polEáneíeí és azálioe}zót a haszonbéded szeíződés a]áirására,

A kérchnczóL é esnéséLe]0l4,januáí2,

szerzódés mclkölcséíc és iLánísára 201.1,jan ár ]]]
Lieszkolszki cáb.r polgá.n.$.í ós Ruüli Róben aliejryzó

l0, napirendi

pont:

FalrLéí Egyesűlet Zöldövetl

pToglam

rJályáZl!

Lieszkoyszki Gáho. polgármeíer: Fíe a naPiendi pono! \oDiiko7ó irásos eiólerjeszléí a
képYiscLók a 20]], nolenber 23-Ji kEr\iscLő rertü]eli üléJe készíretelóieí]eszlésckk.L
egyiitt melkapiák. A7on a iesúleli iilésen dönlöllünk ú!y. hogy a mai kéFvjseLö{es(ti]eli
úlé\enisfoél naPneodrc vcszük a javaslaloL elólte informálódva a.iogi ]ehelóségekól, Mürl
emlékeaek a Faluén Eg}esü|et olyan őnkományz.ti tertilete kiván zöldó!ézeti parkositisi
pál}áz.tot benyújlani. anelyen nyencs pá]yázali fofris fclhasznáIásával, jelenleg mfu lolyik
egy pihenö párl. §2abádtérisZínPad é\ srcmrckirl\zóIór létesilése,
Rütkai Róbe.l á!iegyzó: Tisztell Kó|!]scld l.slü]§] A konibbi kóp\iseló tsliileli ülésen lel1
cli'terjcsztés€mel n€m knioom nródositanj AkkoíidönIes szerjnl a pdl]áalj hná.§rok és a
kélelmezó !áL]aha uiánaiéhi a pó]!áz!l(eze]óknél. hDgy hlgran lehet ely újlbb
tár!!ál beilIeszleni olyan icrüLcte, !fo.Iyen nár l]yeíes pályázali tsrlalom mesvalósitása
l'ól}ik, H, réndelkezésre á]llrak ezzel kapcsolatban nrfomiciók, antor azokm is figyelennel

!il}ial

Balogh veroniki i'alüért Esesülcl .lndke| Kót kérdéíknefu l'el Jz ÖkotáB
, aliknól cgycsiilctilnk É]lá7ata lan Azl ! !hs4].lZésl Laplam. hogt
^lapítvánrn
órónmc]
veszLk. ha egvesülelünk §allJ(ozik Bgy má. nlcg\aLÓsná§ !l!1t é!Ó Drojcklhcz,
Ennek nincs sehhilJen akddálya. sól lámolalják, ho$,kér cilil szeflc7cl cgyünniiködlc
hozon lélle egy pro8lamot a telep0léscn. Az MvH o]daláról a l,cadftseNe&lei. a DIPo i
kérdeztem íeg ok konkrétan jsnrerik ! beadolt pá]ynzaunkll, Azt kóIdeáeD neB, hoey a
íi pálráZalun} veszélyezteli_e a Rád Közmüvelódéséérr Alapit!ány nycícs pá]yáz.ti
loíásból nár kilitelezés alall álli] pbi.llit? Eúc a maj napon a7r ! váLas1 kaplan1
telelónon. ho8,ljZ]ó oL. Va!}- kolláh7ó ok Iincsen. csak ! kciIós fitínsziroás az..nrincm
nelencede!, A le rllrlásjköle]ez.nsé! ncdi_qaíiavonalkozjI a7 A]apilvány 9zjoráfu. Jmil r
pál}á7atj támog!úsból léúchozon.Bántjly.n p]Ul7 do]eol hozzd ]elrel r leíüle(en lenni.
annak njncs akadál)a.
égre§ü]elü|k é]dekiódó tagjailll aá álhpnoltük neg, hog! a fuid
p.iLyízata illetvc annak kiviietezése kónrplex és e]órehaladoft.
KözfuüV.lódésééí Alapnvány
^Z
Ebbe e8yesúletiinl már ncm iud bclelolyíi, Mindezek alapján úgy gondolruk, hoEy csak egy
kenencél szeíetnénk jnesva]ósitani ezen a terülelen, E/ l.hál cl!á]as2lanánk a 7óldölczcl
pályáaltól Ennek mceé!jtósót dncíóból Valósilanónk nleg TeInrészeiesen e,l esyezleh] kelL
az
ós úgt kiváló7u.j a nlegl'e]eló helr.!. Erc vonalkozódn nüjd úlasszal
^upnránn)-aL
egyezlelÜnk.
ha ezt a KépYise]Ó 1csúlct t.inrosllja,
Zöklóvezel pályázat kerelében pedjga l'opcrc7cr kúrja kenjéi szeEi.énk rendbe knni. oii
^
hozunk lótc .gy közóssóei laíkoL Már leké enr a róldhivatallól a nésyzehétrekel, It
s7fíeinénkfásh i 7ölditcni

]l

Lie§zkovs2kj cnbo. polgárncslcr: A Kip]is.]ó !c$ú]et nár eíe a terülctic vonlltozóan i5
hözot dóniés, anelynek rész. a llósi |mlékmúoda lörénó ílbcLye2ése A l.rü]cúc V szabó
cj-!l, krvezónrénrök mór clkés2neft a láhánylervet. ajnelyet a Képliseló leslü]el j5
iíckinlc(t, és anely mellaLósitásáial is eg}€lénetl, A kilitelezéssel kaP.solalban pedig
láígya]ásokal fo]íatuni á lebellée.s kivitelezóvel, akiölmillió forjni ér!ékúhunkát!égezel
ern a ierülctcn, E7r az összeget nregál]apodás alapján a szemylizcsatoma kömúélités

kivneleáje lizeli najd. Mindez szeNsen illeszkcdik a úár elkészüll Tenplom téri
parkosiláshoz, és ez a máI Dr*tc^,.zc! [ózöségi tér ad nlljd otthonl !z íllami és nemzeti
ünnepek. nrerennékezések lebotr],olhás:inlk is
lla c7 mégscm v.lósllna ne_! akkoí lclrctnc a moí elhlngzotl l'elrelésrc lks7atdnj,

Brlogh Y..únjk! Fllüérr |ig}csülcl olnöke: Akkor a2 egyesü]eti elképzelés
mcgvaló§násához valahol a Ie]cPiilóscn lellene keresnünk csy másik, legalább l500
négy-tméleícstclületel, AZöldóvezel

pr.gram pálriizalol201.1,jaDuár

6_ig

kcll beadni,

Rutkai Róbert lljeg/zó: A Fa]üén Eclesü]el lagságtinak tiszte]elc okán ar. a\solom. ho!)
ne kábilsuk c8ymáí ma deccfubér 19-én az7al, hogy 20],l, janUár 6j. benyú]lásra kcrüLcz a
470ezet lorini óíókú pá]!á7!i Minl lilhalluk egrébként l4 milLió forini pól},rati íegnleí
loíás biztosilá$ lijrlé.l a sPonpá },R kö r)ékéncklejlesztéséhez és 5 ni]lió lorj.i kiihó
loüás bevonásáValleryezimegépilenj.z önkornún.vzai aTenplón téíl'ol!lalisakónl. a Hósi
EmLékmü álhelr-ezésé\el a Toperczer kúriáná] xz úi parkrószl Ea a közel 20 nillió forintos
fcjl.szléí, amiüö| az egyik alir lilitelezés aláí áll, a misik cselében pedig a kililelezó
kiválaszlása lolyik. lemészeleseú lehetne még 470 ezel forintal bövíteni. ha ü2]
kap§olatos Eális. szakmaila_q is merahpozolt terveltkel ícndc]k.hiik, llye. azonban

Mirn lá laú. hJllhaló nré! cs.k mosl kc7dcnek hc]]szilí le.enli ennek 3 Zijldóvez€li
pillJnkL'..,,w.iJLJ,d,,o, 1 .r'o,|.J k c,,,r. 'J., ,,!|,,.lel ,,11 \,
fu eg,lipóZóí pjlvá,al0l kés,neni és bcnyr:Úlani
Licszkovszki Gábor polgiirnesler: Mce kcllcnc vi2sgálni a foci!áltáíáI közv. enül a
cserepadok nógöiti lerülelet. afui a lúzfákjs teíjed, hoc} azon lchcnrc,e a kéFlnrczctl
zó]dövcz.li nrogramból lalanril nresvalósihnil Ez le letrész lehát a ]eendó
gy.rnrekjn§zólóí cs a focipílya szonrs2édságáb5n van Heltl.izilag cz fuóg a stoípályához
larlozik, A kemence őllctcl ióiaktaíom

Lisbb pály! léti.hoása cz.n a ícrü1.icn
ho§ ne zavaüák a Május l, ulcában
lakókal, sól a2 h fclv.iódön. hog! e§eleg itl legyen á palkoló és ne a lenti ésrcn. Eá a
zöldöleZeli troEranrol nrc3lchclrc \alósilani Rád és Penc ló2óúitcíil!cl.n is. Régcbbcn voll
Illés Jinos kénliseló:-lcneink közölt

szerepel

e_qy

és lelnrerülI az h. hogy a szurkolókat ide kelléne lelinni,

o11

kocsma. lcndécLó. nljni kózó$égj h.L\.

Rutkai Róbert alj.eYzó: H. jól éíc.n. akkol l [Jm]li.7ó ! nolejnbeíben beadoll és
ZóLdóvc7ct] prolrailnak neVé.ell PL.: rózsaLugast, lutócumi szobrokal Mnatnrazó és
foadáretüókel kih.lyezó pályázalj elképzclósétól elílh és hcLyenc f,lDkeúence negépnését
szeretné öneróból a spodpálta mc]l.ti iaszcn, Ha e2 igy vú. akkol javóoloh. ezrel
kapc solaúúhou an hatá.oalol a Ké pv he ló,lestü let,

l5

veronik. Frlüó$ E3}csülcl elnöke: Igen, végiil nroí ci|ól vohú sZó
fthleólence mcrépiléséncka nral lolyó, kivnc]czél a]al! álló píojektbe 1örénó^
tsalogh

\Lp,\Jnn\Ále.al v 1.1e/é. ala,l a lo
-orl'kne/oic\".,,,\'ele,e,elelr,.,JL.\]le,orevel.ts!./e.nie,!,gyal{1L.i,e]obb
I|l;\Ján05 Lépli.gIn:5Z.|.nlen ] KohL.clode,een

J Kéíelmezó aaluéíEgyesúlehek ai|ól h.3, bcillesztheló-c

i

lalukencnce clkópz.]óse aZ

Licszkovs2kj cábor IJolgá.n€§lcr: Nl]ndcDcírc jag\olom. hogI l Rád KózDrűvelódóséó
kér]en iriLsban á]lásfoglilí9.2 N,IVH 1ól és a DIPo{ó1, hog} befoJradhala-c
^]alnván]
ut]]á8
a knilelezés alali álló Dbjckt]ébe d kenen€épiléí Á tclefonon törlénö nyilalkózat
keYés, azd bizbs, anrj násbm törlénik.
la0'20l 1.1\lL l9,1 Jz.nú hild

RádKoZség]Önkoínrtnr)zalKópvneIiihslüeleludoDrásülveszi.ho!].]53,]ol](x25)és
l2 ) sámú haldNzliana ng}elem]ncl a llluén |pyesülel vezetó]c
viss7,vonta a Rídi T.r.xc\anúk és spoípálya. valanrift czck]tz csat|akozó terúlercl
ö$z.liEgó kére]móí, és a Rád Kőznúvelódésééi1Alapít!ánnyal, mnn a lerület pályfuati
lonásbó]laló lejlésztójével, a 07Il4l hrsz ú Grúleten aclépitendó ké]nencére vonaikozóan az

a ll]r20]] (lx.

eeyes

ü

lel. lárc],al

ás

okal kezd cményez A l clcn leg

pro]cklb. illeszlhetósée eselébcn.

a

lyázar i

pá

tán.

g

á$aI nrár lo]tó ae]lesztési

Képrise]ór.íii]e( .rcsra]ósnhalónak

knia

a

l ieszkovsZkj cábór pól!á]o]ester

Poleámlenei bcszimoló

cjk]usproEranrban 1n]l.h lel,dal.kró].

Li€szkoyszki Góbor polaármcster: A bcszifoolól iúsban nrcgkaptál a LétV]selók, Ebben a
cjIllspfugíanrbdn clónán}lol! !crvci]r|el és ü a7okra \onatkozó, lalaninl egyéh
el

cdjnélye ket

m

llaü uk be,

Azc]ói.riesztett beszámoló nem itsényc]t halámzatol

], nl|il!, d

pun,

rJ

uI J.snl] cd!c|

!

s7e]ö\cLc

]0l]

Litykolsuki cjbo. polgiirhester:

Képvise|ó_testületűnn jnegalaku]ásá! követően,
hagyonrán),1 tcremtó nródon harnadszor szervezziik mes A&ent idején a Falukarácsony

JBlasolom, hogy az ]dén 201], deccmber 22_én
ncByedik lasárnipján 16 óDkor
-loi|rácslnúlbao
lieriiljöo sor !
^dvenI
i rr]trkarnc§on) mcgr.ndezésé]. ós az elDúh úllt7
haonlóan ! (épvkcló{eíiilet ,2 id.i rafu(irác$ry mceie.dezésének cbonyolirására is
kérje lel a Rád Kózfiüve]ijdiséiíAl.pitváDyl. ósa52ükséges kjadisok klj6néséhez járulroD

hozáaZr\hpnráni s7nmlájára olu]andó t00 000li

(s

2.i2c2cr lo rnn)

únojralásal

l9120l3.1xl|, l9.)számú hltíro7nt(ó ige!€cyhaneús'a\azanal)
Rád K.Zséri Őnkonnán}z.l Kép\iseLGt.íu]e(e 20l] decen]bq 2],éD.
n.r]edik
^dlenl a Rádi
t.lárnap.]án Jélulán l6 ómklr .onJczj n,eg . Filukllálson! ícndgz\ún]t
Tornacsaróokban Felkérj a Rnd Kö7iline]ódósódí ÁLalitfánlt á ]nEgs7!nle7ó9. ós a
rendezvón} ]cbonyolilásira A rcndc7rinnycL kaP!s.]í]s [ijLsótslkrú l KópvLscló lcíiiLel aZ
őnkomrányzai kö]tsigletése dologi k]adásai meghk!íno e]ónányzlt! Le]hére 101] 000 |i
szánlájá?. utóllgos elszánolásj
Gz&ezei lolint) ósszelel utal az

^lapit\áüy

20l] dcceílbeI20
'lúb]nya:
iinrepségre: ?0]] de!e.rbe] ]]
I

ic57[o\s7kiGáhorpol!ánnc$cí. BJiiógc],|ános^LaFillán!€lni'kc

l], napiendipont

A Rádi

melrendElé§e

sporlcsanrok beázásálal

összelüggó sak!élefoény

LieszkorsZki GábOr polgúrnc§i.r: ]:71 i ilp rend nonnn lelteDr siil!óssé!_!eL napfu|d.c
!.nni.
beáZo Tomacsa xrkun[ t!l[.!:ijának g)r,ti)il]1xL ]aheúii| á (aP.sol.tol, hog)
^ rend.znj fudjuk l-,7 a cé_! nrír szenrél]ls brlí.in Á tlr(ít. anreLJ-en
láí,íkal
szeníevéleL.zlék! (árl. Á kílolo7ó Binosnó a hneles sDk\élenény ]reszerzésót irla elii, Al
e]óbb emlilelt cég eüe lonatkozó lcttc mBg áújádlatát, melyet képlhclólá6ajm az
elóterjesztéshezcsalonan megkaptak, AzUnion Bizlosiló csak egy ilyen hiiclcs sZkvélejnóy
biíokábú iud eljám], afr.l_v tarlalmazza. kárátket ú A szlk!élc]nényéfrn,eteí ös2eget
ame]}el nrcgcLó cgc7ünk.lennészelefn sZinlén a l]]nositónak kcl maid megléIilenie,

Ruikii Róheri |ljeg\zó: ,\Zé lontos i hi!cLcs sz krélcolén\nsí h. innll ös7cl]il te]ies
nlóíékbeo neD izeti lis a l]i7iosnó. akkol annak lllddn a 6bbil a liíokozó Ebile
szeDDyviZcsatorna kn ilelezó

r92l20l],íx

,

cócncl k.l] m.gfizehie,

^

kárérlékú_q} tiinik löbb nril]ió t'oíinl

t9,) szánú h.tároz!l(óigeó ceyhangú szavazatlal)

Rád Kii?sérj Önlo]Drl]n),Z!l Kép\i\.li1_1eniilct. a lttid T.jrJcsxlnok szenn)!izlsaMia
[óznüberuhízi5 knilelezésj nnmka li\e!k.71ch.1 tödc t b.ázánj!xl i'ss2clú!!ésben. az
ANro spoí Kli.tó] i]0000 [1 ihrncll.s öss7c3ór1 o]cgrcndelL a, aiáo]lljbrn logjJh

larlalmú hilÉl€s 5Zák\élénén)ölkéjzilését

hikles s4klélefr énr- elkészitésérc20l4, ranuír 20,
Lielzko\ s7ki (jábo] nól.eá.n.í.í ós B. jnólc] Jínol a Tonr.csanmk _io|dnoka
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Rád Kózségi Ö.korálrzatPolgárEesteróló]
2613 Rátl, Pgtófi u. 11.8 2?/528-580, laxj 528_586,
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Megbjló
Tisztelt Képln.ló_t€stületl

ti,

- 20lo l-( 28, s_án,,íde,íe,5/Ms7],8
R"d Ko^ell öÁoTúy/dt Nep, lelorÉ
e,sa reDüe3
be.e_ie.er" fig: e,ffie, e, D ö, § ll l oek"-d4,7enr'i ioe}ö,oTben
képliseló,tgstületi ülasl hilok ösze

§.

2013,
a

d

ecent. í 19,én (c§ütij rtók)

Rádj Közséshjza (R ád, Petóíi u,

1

lj

órÁri

i,) 6áskozóie@ébe,

A szeflezeti és Milkódési szabli]yzal2a.

§

€)

és (3)

belezdésének negfddóar:

$ kj'7e,dle,
/ öokoíány&l "ánláí'é"o os,ZePP{ó',,leJú
-ó\abDá
a be ,r
rc,, ,do,"aBúJ o s*gé-o"

Táiek0zilló

.;;i;;r - "-",. *,;.
f.ht ádólanozd néríékéröl
Elá€iesztó:

"iel"

Rutkai Róbed a]jegyzö

iejáí naláJidejü határozaiok régrebajiá\áról
E]óler]esztó| Lieszkovsz§ Gáborpolgáfu,ster

Bszánoló

I./

a

Rád Kó^égi Önlomán zat
hat rozaio]< aLapjío

E]ót€rFsnói

], é!i költ§égvetésén ét nódosjiása az e]foladot

LÉszkovszki Gáborpolgámster

2,/

A helyi

)

R"d (oz";c

4./

2 o 1

1r]r2010,(xl, 25,)
szociá]is eLLátál.kól és szociális 1áaogarásolcó] szóló
rendeldnódosítása
Elöie{esztó: Ruttai Róbeí a]jócyzó

.'

\sD, o'aro, \ö/,zo']]s'Gb,Ja\
TsdeleF-e\ módo,'j"

1U]|adekJ"J,e"

./n]ó t 20oo ll :o
Elöierj es ztö i Rutkai Róbert aljeeyzó

"mJ

Az áilalók knásáról szóló
hftálvonkj\t nel!ezése

10/2ooa,

reP'álo,ksdol

0x, 2],) szimú n,lyi önloúáqzati

EndeLel

Elöreiésaó: Ruttai Róbeí aljeeyzó

5,

ápo&§a ""&d \oM tr a'!tL',adeL :o]a e
F].ien6áó lieszkovsz& GÁborFo]cáme§(er
\,1,Pa]

, ber],

Jle,ele

e,j,al',

á,;D

2

Áz ,,Eg}tltt

Elöterjesáó:

a

gyemekekérl" Gyeúekjóléti és csaIáds.gfiö Társulás megszünieÍés€
Liegkovszki cáborpoLgámester

A Kélviseló-tesírle1 2 014, évinu!}ateNe (üéstú,)
ElöÉújesáó| Lieszkóvszkj Gábol poLgám*ter

8/

A 2014, évi Be]só Ei]enórési T3 efo8adása
Elóted4ztö] Liszkovszk] cáboi polgá@*1er

9./

Árb] Jánós kéP]me 02l9' }]9_it sz'nló haszon!érl9téE
llótdsztó: Lie§zkovszki cábo! poL8É.ú6ter

]o,]

Ialuerr EBesillel zóLdó!

eal pogfu palyd2at
lA? eloLúes.*l a 20l], no\mb§,4_| lépvreloEsüdj jléne t!D,J úeg a
képvGeló]q melyer krrren, nozzana! ffiei]kkal )
Elóterjssáó: Rulkai Róbedaljegrzó

l

],/

i2,/

ci}ilsprogfuhm Yállatt feladatokó], aedfiény€}Iói
Elótújesztó: Lieszlovszki cáboi polgáfu stet

Polgimsteí bszámoló

a

Falukeicsony Adventi östjövetel 2013,
Elótedszló: Li.szeovszH GáboIpolgáúslú

13,/ Áfieneis8élykér€ien

Elóieljesáó: Li*zkoYszk] Gáboi polgá@esiü

-"i'_./,]

/^, I
.{.! t |L(..,
,
JilkekNszkj

:. :r''
']: ,r,_:rj

Góbtr

polgámesler

\

Eló|crj€szlés
a 20 l

], decenber

]

9_i rcndes

képliselö_tcsnne! íllésre

Rád Községi Önkonányzal 2013. évikdltségv.réléneknódositásatdnény€k,
r.n d€krelr ós !z elfogad Dtl h eb i hi hirozaiok ,l á pján
Tisztott KépYisglő-tcs!ületI

Rlid Községi Önkormáo].,t 620Ll1]l, 2r] és ]2l]o]3 0x ]2.) szánú rendeleteirel
ff.do!l.i i/2nl],lllt, 07,1 száEú rend.letc §zól ónnornányzatlnk 2013. é,
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2o1], decenrbú l9_i Fndes képliseló-tstüleii

üléí,

Rád közsée hulládékk€zelússelkapcsoht0s lrdzszolgíltatásáílk negvlló9liásáról szóló
1/2006,(l. 30,) számú reld€letén.k bódositásl
(a ]8/2o]j (xl 28 ) szánú neI}i rendelet elfoBadása)

Tnzt

el

t

KéP,i seló-testúl€(

!

,), PlB(]jo':4-,] -0lr
lo1élJe*eg Fe'jB,-|-iloo
Pe{MecreiKom4\\\aol
"l
^
rer e,e:,." l-, Éle a "Z &d (, Íol\"!o,J lJLd"Ja, k,pc,olalo,
re\ n_Z
tó';ény i yál tozás ilapj l szükséscs re ndeletm dositásra a fi e )-elmel,
Á

ó

á

A leni felhí!ás, iue§€ a megváliozotl töNénvi szabályozás al! án tdl ! Kélliselótesúlehek Úd község hullldékkezgléselkapc§obros kúzszolgáltlr:isának
;;gvlló§ilísáról szóú 1r0o6.G. 3o.) számn Éldeletéláftokinlede és szijkség szerint

A Kéúviseló_tesiíiletnek hárón témiklrben \an rend.leGlkotási iölelezelisóge, aíelyet a
m. glé'\ ö rcndeLetében le lúl ke]l \ izsgálni a llere Me b e kJól Fnd€l(ezn ie szilksé8es,
i

Áz ckó témakiir a hulladékól §zó]ó 2012, évi c',xxxv, tön,ény (Hr,) alapján kelettezetl,
őnlornánvatj reldel.táIkotási kótelezettség.
i;;i táÁ., az önnományza1 Éndeletben sza}ályozza a hutladókgL"dálkodási
trllzszokettltas eletlsenak as igénybeYétellnek szabálrait. neeállapilja a közszolsállaiás

i,.Áriii.

a

közszoleitútó áhal régreíhülladékgazdálkodási
és
".ur"t
u ko*.otgattar.is eltálásánik rendjét, nódját ldlminl a közszolgálhló
i.,ok"nysog"t,
lolábbá a
ú ine'atl;"hNmáló ;zel ószefuggó jogan és kötelezertségeir,
a
c
le,deelb"h,lfuei!.,d,l^oda kijz./0lsallltÁ.i "/erlíj,]., egJel tárlalmi el,fueil
él dij1.iolének miniVlcri rrndel€lb,n beD Vlbá\o,ot
"i,,a",r,.^ **,o.aaen.k k.d\ezm{n,eil,
e,e,Iege, "zúnetehcl',,r "/aD;, oZa 3
.oaiii'e. l"r,"i"rJi,. rndJdl.
i."',a*"r.--, ez ooó,na,,]zo, lendrlPb(o l eQ Le, , ap,, , ' ellulinnen
tozo e, . kö/lerlhL ii"/l:inta a,árá \olallo7o T 2,1e,
l,i"Jii*"Iil...,o-a
"vegiir
rendelkezni kell a közszo]eál6k$al összefuceó szenél:"es ldarok
,r"iil"Ű',

batá.ait,

kez.lésé re lon alkozóan

A násodik iénakilr a

i

s.

kieeészitetr és a vjzgazdáltódásól szóló 1995, éYi L\rIt, tdnóny

orlo l, 11,3,,r.ldelelilLo'AikbklPrí,ég
^'fl\,ildn"nLele(e_er
rni.^;",i,.o..,' i,nr.o..rnl/al ren,].lolben 4,d,oZ"áanemIo/mU\c|ö*/€6úilóil

r,u-iili"; wmn,"

ten i,l"er.ionrlLD,nLO^zolgill/l,,9Ahál\ai|,f,]"leep,ii

*;,.," i"*or"a", a -ep--l,+,,a"JJo wml \ b<ö,, lel,",
";,,;
a n;ú lözmovel ösz,g,ujlilll há^anjri veDn\ú/ beeqi,Fé!(*
,""",i-"i._*o",
házr!íási
."i*oi iá t ar",a-**al szabályoai lell a nem könúve] összeB]djlón
,,".,,y"i, et"aaa, ehzállitásÁ! és árlalnatlauitás céljából lórténő Íllitásít,
,íllodnena!5 tlhel\ czé5ét.
.,dele,bp, "e,l EÉd' -fh ! d lel,f \oful o,á,,br €
; -';;i;;";,,"
, Iö7"7olEJllald
t ,o,tol"b ,a',lljtofl t,,:kt halár,ii, ,,,oál),o"
r.i,,^Üji"ia, ";(
le"
"
"ii"i.l,,
n irratorrrani,li cltjluot löí,no álld.,i ü,11,1
;;;;:;;'..
;;i;,;

j^.,^n- a ^o7 o9áhdós
';;;;,;:;i;

;;:;_;

ell.tl,ániL reOdiel, nódjll , idólid!nál,:Pct,bP\é,e;- ,
q/ lgdl,ruL|o;tJ lellelo díjíurle,ikölekzf !éB

íalmin1
A h,rmádik ténakúra sziplmloti szennFizF vónalkozó rezsicsókkentéyöl,
§ükken l;$el ö*/.fuggó módoqlá,á ról :Zolo 20lJ, é\i
.-,*',-*i",.
"i "'i.,:lur,i,.^tr
L.p'a \el"\e/e,ónLotrán,/d,,eíd€ht,l[0li,ikölel,/etllrB,
i"riv,,r,-*, ru,"
,7belö",
;:;.;;;.;";;
ö.korí.n!át rendeldmh t, almi/nia 1,1l a ,ze',
alkalnaáató
u
;;il;t^;;;,ilk-;újd;;*aii túheló dí.ilugté'ikötelézettséget,
közszolgá ttatási dij

l€

gm úga s !b b

n értékél

A felti hárcd iémalröíe ngyelemel terjesucn eló a R:id kijxég hulhdókkúdéssd
r'"i"."r,,""'il,"l"ülli,,,;,i,"k meE\!lo,iil"ár0l "7óL Lttttü,ll, 3O,t vamú reodeleiól
g
/d, Érdelele,
-,ja",i'ó " r lot, ixt, :s,,a,,ú \"l. l örü o mJ,
öss-fussó, és
(ércn a Rád
kózséq hulladéklezetésel kapsolatos kózsalgáliatásálal
i"ir"r"l"" aai".:".-"r"t renileletnóitostlás etfogldásÁl, A röndele! elfoBad'sához
ninösitett néc, igen, sav,aim lan szüksée,

.'.,ff-dír--\-

Rád Kózségi Ön],om;n) zal

Kep\ *]o fest!]eláren

18/2013 (xII,19.) számú helyi rendelete
Rád közsée húlladékkezelésse] kapcsolabs kö^zolg]ilaiásának megvalósiiásáól
] /20 ] ] (l, 24,) számú rendel etével nódositolt
1/2006,(l, 30,) sz:inú rsnd.lcléDelr Dódoslrásáról

szóló,

,

Rid Községi Ónnományzt Képliseló tstület. u A]apiör}én, ]2, citk (l) bekezdés a)
,/o'o)0,0 -'
Do l|oo.," (') be\e/o.,eb"r ,glJ'i]Jddlö-ofl,e]d .,.'ocJ'ola,lo
,§x 'öl,eór 'o\ 2 De ,e, ., "bP , , ,por líln .'1",c,.hp,,,. ,,, -ád,'lod_,ól
szóló ]995, éli LvI. tü^,énY 4 § |2) bekezdés o és 44/c § (2) bekezdés e) ponlja alapjú, a
1.

Rád (özsé!i Öíkományzal Képviseló lesiülele (loaábbiakbm Kénliseló{esliilel) a Rád
község hull adékneze lése i kap. so latos közsalgáltatásának neglalósításáól szóló, ]/20l] (l
24,) ;ámú rendeleiéYel nódosilon 11006,(] ]o,) sámú iendelele (1o!ábbiálbm R.)
Ánaknos rendelkezések taíllneó t. f€jezét az alábhi sálegre !áhonatJ B:
,,,l,

§

Jil l aftn a s p n de l k e.és e k

cé]ja a 1elePülésj hulladék"hóz kapa*olódó hulladékga,dálkadási
kó^,o\Eálíd1is h.]i ydbdbo"isa, a közlívldág, o kö4Eélséglrgi .e,delk-ések
belanáaándk binoritásd v]anjnl ü éPileíés 1effiészeli tö|n!.2e| ,édelúe.A
köEki ka*ólgá]taláíj,a |óhdlkazó reha?kez^ek a leúkerység kis.áüílhaló,
bizloksáEos ellólúsál, o idekze|béEek. € őlizhdő!égal.élórzák

Á .hdeta

].e?iselő l$tu]el a tözsíg letúle|é| a kkP!]ési h,]ladék ös9egíilésél,
ek\al]ítósál és áflalonlüehks elheuezésél sal|-,t helli kö.s,algókalás Úljá"

2)

Á

(J)

A

0

A

(,

Á KéPke]őEníitet a ygt. ulc § (' bek.désa2 lige]a nd a sze"nraizbekólé:
ye"4|iz
nétkili inEalakak úndliozásában a n? kbznűj,ll ö§z.EJjíljlöll há.lartásj
begjűjlésie és eLsajLlídisó,a ftöz!2ólgállóló§ szeLl., és krt Jbhh.

(ó)

Ké:]|iselőae§ütet a h,llalléLte.elési kö*zolqáLalús biaósilásáta a .feladal
el]álisdra \ö|úrybeh .lőí]1 e Eé.léOlelftndelk,ő , yo]EóllalóMl y.rzódé,l kil, Á
s.otgállatóru yonalkD.ó adatak!| a t"d.let l. s.úsú,l.1Énlele lalla]ha2d.
köl re1eúédetem a íélePüus tiszúsáqának hówlése éfufuLnben az öhkóltnáryzaí
biztasíid 0Z etkil]óniletl púlén,Az elkülijníldteh giilö hu]ladék elh?]re.ése 4
g,ii!őszigeteken löllthik Az e]hdre^éll díjdl i.:hi ken ke

KéDfi\elŐleslillel o n.h közfrűva] összeglŰjló,l há dnási szeh"}liz
ó§zl! iliÉra1, .h!óllílásúfu, áúatüOn.hilá!ára a í?ladal ellá,jsba lór!é rbd1

A

2

előírt eigedéIye| lendelkező szolgáLalóva] geEő.lésí kat,
\ohatkozó adalokal a fthllelel 2,

sü,!i

helléklele laltaln za

A

9algóllólófu

A yefle?n kö^.olgáhaún v]ane ri inEnlah liajllonosd köle]e} igéhlbe le ni
és d h ]ladétlól szóló 2a12 éi cLriii}'v. T|.38.§ o) bekezdése szt|ihli
kö4zo lgállal ási .li dl egirhi."
2,§

(1)

A R halályáól szóló násodjk laracraiD szóvege az alábbira váliozik:

,,? §

A rckdelel halóba

Á rendele1 ha!úua kn.rjed Ráll köáéc közigdgalásj laijlelén a kbzleAjletek és
ihgaí]ahak íiszk úgáhdk |édelhérc, a lelepülúii hül]allék yilóld kokh hálx
hullallék a tlepnlésen lalálha|ó széh"r\ízbekölés nélküli ikgaílahak eselében a nefl
k(,z,lbe]^ össz.g!Űjhn hózíar|ási szehhrah - ó§zeg/űjllséft, elszál]ítósárd,

(2) Á

rendekt venélyi hatdlrú Rád kö*ég közigügdlási ler léténbehl hihden
in4atlah|llajdohoya, bnhkog,a, úgonkeze]őr7 ós havkálóru (lo|óbbiakbah .gún:
i gdna írlojdanor, yala inl ninde,, Ral kó4é8 közigugalásj telúletén|ektrülési
h;lladék gűtésél,szá tósál és futa]fualahi,jsá| yéEzőre tnnkd, í 4eaiennl aílól,
hag! az l.rh*ales úg) joqi s.ehé]y, vp jóci yemélri!ég,élkl]i gedasóEi

A Éfueb. lálgi hatólra knalkd a

p)

hultadétfani (1 )

N.

lelepúléíihúIddékkal tapcsnlaíós lelePúlési
ponlba| neEhaló,úóíl kóklező önkolhlák}zati köxzolEúllaláy,a

|erjed ki a refulelü hqlóua

a wszél|]6 hullúdékúkíaér a

Nelük ósÉeíúgEő

3,§
A R 4,

§ (1) beltezdése

sálese helyéte ú alábbiúj

szöveg lé!:

kö^zolg.ihalá§ hihden épiildb| beéPíleihgallah 1 lajdanosa óhól
ós?lék]ű hnhdék, 6,i]áld
hólldllári wg, háztarlási h lladékhü hasanló jelkg
^ ihgdia ak elelébeh d h.m
Lnnnunális hul]adék) íolóbbó rzenhlví2b.kólés nélhili
*özhbel ósszeEJíijlöll házlul^i sze,nyíz kelelkezik köle]es ieérybe v i, és d
kö^zólgólldlási dial Degi2lhi "
4,§

.,(]) Á kölekő

A

R

4, § a (5)

(5) Á

bekezdésel ecés2ü1 ki, mel]nek szövege:

iEénlbe le|ó hele, ldllcihle,
yübtési helle, ideje dryjú
e]sósolbak dz inEalúhlllajdonós adayólgáfuan'só
a]apjdh ishüi eg: dfral!;kel a kö\zotgállaló csak sojál a körzolgó,líal,isi kúkekrséq^el
,

kó^zol4ótla|ó a sftnélres ddalokal - a kö^fulgáLalásl

he|.

3

i)§zeliigeó cébóhdyhálhaia, é! a tözs.o|gáhalási
a lüloars íenká]lásáig ke?lheti '

s.elződés ne4s.ű |éia dihónalék evlé,1

5,§

Á KéFviseló_testülel

a R, kózsfulgáliatás Endje és módja 6,
fo]yékony hülladé]<ial kapcsolalos kótelezó köArclgáltaiás9l

§

0

)

bekezdéséta lel.!íllésj

tapcsolaüan egésziti ki, az

Á §zilárd kah,,lnólis h|ua.lék bepúlévés ebzó ndsa vld liht a hah kóznii,e]
ós2egűjtótl házhnási s2enn 9íz beElűjlése és ehzó ílása köíélezó közslD]gánatás
anel! bi,losílására az óúk úhyzal kö^2o|gÓLalófd| 9üz&lésl köl, és dfulr
kó^zalgállalásl a Mlek-telnek
e az igéfrlbe vlőklek e lehdelel előbásai
"
vefrkialk
szelihl kell iÉérbe

,,(])

l

ilk

6.§

A R.

7. § (1) bekezdésének elsó nondat! ulán

ú a!ábbi

új szövegú násodik és hmadik

helétklébets.eftplő vqbúryas, u
nénhli!égéhu
htg|eklő
,frér.lű ü kgd|la luLidohas
insallarcü képződő hulladék
lálas ása s2erihli g)Űjtő alé\,ZelÉl(fedel6 tukóú' löf,éhhe!
) E,!1jlő.rlék}ekű afld]íláh íelrli 1.1.púlésihll]a.lékal csaka közs:a]Eóralóállalbi.loshoú
közlis,lasóEj
kba n le he l kih4,-Ii "
,,A íe]ePúlésihulladék gr'űjíévkizárólag a re delel 3,

^n

AR 7 §

7,§

(3) bekezdése elsó és ltohó mondaia rórlésre kerül, emek megfe1€1ö9!

a

negnMdó rendelkezés szóvege:

,,( l

krj4zalgálíat^t igéhlbe w|ő sajól naEa Ea"da§kólli* a !2ablánlas lórcló edéh!
begazésa,ő], dwlynek aE§nfuinlése *etén, sajáí köksésén köleles az e|]éhlzelel Póla]tli,
i]k6e kvghib^ódás eselék a j@ílósó|ól Eofrdoskod i, A láloló edények Jolrnhlalas
liszlúülatlósa az ihÉalah lulaidonosáhak d íe]adaía."

8.§
A R.7,

,(4)

§ (4) bekezdésének el§ó

nondata

ú aiábbiak

szerinl vállozi]r:

Ágyűilóedéúrekas.á nás napján rcEEel7 órá|ól hebezhelők ki
l8 óláE hnhaúk a közlerülelen. '

és a

!:állílás núdá

9.§

AR,7, §a(9)

(18) bekezdésjg ú]abb rendelke#seknei egészul ki,

,,(9) A lelepüusi

ú a]ábbial szerilt:

hultadek elsállít^a céuából khelreei e|űjlő edéby íed.léneka
kó2tefíl]al sz.nk ezésénekel*e lé§ érdekéb.k lecsuka á]lopolban kel lehnie. A
h lladekot a gíljlő edényben úEr *. 4helrühi hag ü, az edénr no.golásalnr és
ürítésekü üe szóúdjóh, wla inl a géPj rilé! ,e akadálra..a

(]a) Á kö.erükíre

kihelyezet Er'űJlóe.léh! heh akadálya,hdla a jámű és gvlaaos
íolgal al é, elhaueése nen já|hal bólesel fdg kdfutozás Pszélyének előiílézésé,el

(1])

a gűjlő edé rzelel khé|e a kór*üleleh lülósah elheue.eíl
dg| űlldllalúúkahléh*ekúaz ihqananún kóLelas tdral í, A ptij|edéry,l d
kö,lerülelle a lyűilés napián helwzheli ti, és dzl úz ülílésúlán kblelel |islzafihki

Az ingaianlúajdanos

0

2)

Á köszolgálíaíó a gűjtőe.lénle* ülnésél a ,.áIílási húPokóh legge] hét és dó]!lá
li2ehn a]c ón kbzót légzi. Áj úlílés,a vállílás é5 a E)űjlés napjál a közyólgá]laló

(]

3)

Á lelePrlési hu]ladék elszállilásál ,éE ó júnnű gehér*k cfu]r az dílall ihgalahah
rends..resíklr szabyáryas gűjlő edénlben elh.lre* h,lld.lékot köleks elvállildhj

i4)

,4 ].ö4.alsállaló a háno úsi húlla.léko|kókles a g)űjlőedalrb.k elh.lluhető
hu adék n n.],iséqén Jélül ú karlaldn lüen liséÉbenelvóItdr, ha az, d
kó*zolqáhlló áLd| rehdrü\íldl
wh kih.Ueae
^úüan
(]5) Á elűjlő e.réhrbeh k?n s,abad allan aryaqot e]helfe i dheb, l^zébexeli a
szállílása| íaglalkoló dalgozó l41i épségélúe| 4 Eépkacsi hii9aki blekdezórében
fangálödást idé2hd elő és óialhananíláfu salányesau*lelhei a körúleT|et
(1ó)

Ha kbaza]!álldló dolgo.ói an ésnelik, hog a gűlőe.léryben óuO ahlaco|.
helrpaek e], ahe]yneh|hi ősn] lelepúlésihullddélnak aZ| neü PáIíljók el

(17)

Ha a gűjlőedéry auan hulldllé*ól latlalha2,

ake' a.

1álgal

faEJ
b?íaE,ot és enid ü edénlt @ .bfu ,1óda kiiníle,i nen1 |éhel, a.
inEananíulajdanó§ kóhles a ss,aharudl s.enPte| hiirít ,í és E e.]énrl núa
edéhlbeh ószelóhődón

haíznólharófá lpnni

(]8)

A E}újlő.dó1| rundyTés

|ellőb

nés. az ihealldh|ulajdonas kóíeksEEe "
10, §

A R, 8, § (t) - (]) bekezdésk szövege
,

(])

a)

u

alábbiat szüint nódosul]

Á kó^zalgálla|ós bizlasítdsá,ah ü,Ekú.lék úz i g.r]dn haí,á]aíba léleléw|,i ef,e
lakhdlási ehg.lléU. kézhezyéle]éjelkezdő.lilí Enől az i.lóponuó| kell a.
inEanaklulajdo ashdk a kóhle.ő ki,azolgáfualásra |a alkozó ya2ődésl nPgkóhie
és el|ó] dz időpannól kbleles a bizlórílót kólekző fuzíolgáLdlá§ igéhrbe vnhi és
Áz ingallan haszná|a|bd úleu|el, jl|.^E ldkhatási enqedélle kézhe^,ételélől yáfuilo
hli]dlkDzhid kell a kazíalgó]íatónak és É
1 5 hdPoh beful az ingaian luldjdónosóhqk
önkathlóhrzotüak a kó^zólgálalás isé"rbefédéfaösszqacgélbeh a í. éE qjó
e,lé }2el íirüérlékére8 a kóz9olgákaíósi wződésre únalkózóan
eselén d tnzszóllnialó vX|
haláridbel Éölelés íelh^hi a fu]ajdo asl a nlilalho2d

A h|ilalko.at e]handása

ü

ókkonnóh!frt 8 ndpo,
ólebe Hd a ryi|alkaal

5

layábbrc is elfrafutl,
'2ahálysérlésj

]j

apon belú| dz óhk lhó|}za| a gabálrsélíésíhólósá,éhál

eliárá k!zd.héh}.z."

1r, §

A R, közszolgáltarás

düára ltna1kozó l0, § (1) bekezdés a alábbi szöve8ú ÉndeIkezésre

(]) ,A vilá,d kn üunális hul,1dél b.gűjtése és ek.ó]lilása kalelező közrólqáhatás

negedé,enléí*knaő kixslo.cáltal,j§i dtail ló é,!i íelhala]mazás a]apján
hjkkztü állaPítja úeg, akdy frénéketa ren.lelel 1, s!ífrú,"elétlete lalalhazzd, és
ó eb dijaklt a kasfrlEáltaló, ,ag aüak úegbhósd alapján Rá,1 Kó^égi
önkornán|zdt Hiwlala szed be."
12, §

A R, közsalqáltatá§
megie]elógn

'l)r/lsre

diiáú vona&ozó l0, § (3) bekezdésének J:óv.g. tópénri változásnak
n /r/ éS efuek fregt \elóea a bek,dégk öíEónond,ak.
13. §

A R. kö^zolgátatál djjóJá vonatkozó ]0, § új (5) bekezdésében a

J sz

fueléMet szö\ee,

Az új (5) bekezdés gövegében í, száfri nPqéklétszóleckúin.
14, §

A R. kózszolgálaás
,

diiúa vonatkozó

l

o, §.a új (6] bekqdése az alábbi szö,egre

nódósul:

(ó) A be9)íilóll

szilárd kófrúufulis h ladék, óúahanahííási hulk|dékk*.lésidijál a
közs2olgáltdló, |ag) hegó]lapo,1i,uk alapjáh az önkornáryzat Jinli nég d téhrkg$
sljuadalok a]apján, fu ánab besadell ko hl ólis hüIadék kö^zolgóhalási
15, §

A R. közszolsáltalás d!

,0

áJa

vonatkozó

l

o

§ a (7) bekezdés*l egésá] ki az alábbial szerini:

gazdálkadó yz^,e2etek a 1.IePülési hullddélúk ke.e]éséró| knkl.zőe a
kö.iolgáltalónak löfléhő átaü§d] gó lloíkodhak. A kbzzalqáhaíási díjdl a2 ea|edi
szerződélbek íóglonahak heg|eblőe klt egfr.dhi o kö^rolgóLaló 9á lája

A

16. §

A R,

kózerülelek ti§ááíanásáF lonatkoá 12, § (2) bekezdésénet §zóveg€

ú alábbna

tladéknk óss?qlil]lésétől é, els.á]l'ásáról d
kózszalgátldló kóleles Eahlaskadni 15 hrhkamlan bel 1 ,4z ilkEálildh hhebet
h tladékDk helrzlhétő] és fuehhriségéól a Rádi Kózós anblnláhrzaíí Hiúlal kéEil
tájéh,laíljslo kö*zólgóLató gámára '

,,(2) A ki)Zklílht. ilteEáli\m kihelleAt h

17. §

14, §-ában foglattata,r tódi 5 Képvisetö-lesúlet és helyete dúfzetési úente$égE
vonotkozóe új L4, § (1) (3) bekezdós szóvegét rmdeli el, u alábbjal sz€rint:

Á R,

dlj f4l^e alól az eg hdáatásbdn .gedül
jlíó
jöyedelne az öl.gségj n rgdahjhihu
étő 70 é|eh íelüli s4hélr, hd ü eg lóft
2aa %eól yag/ @ a hózdsPól, akik ninűeten be|óllölték a 7a, éklé,nketés @ eg)
JőE jutó lüedel k ü öregségi n üeüjhininm l50 %,ó1 neh haladjd ae&

,,(t) Kérclenrc eníesülhel a ká5zolgáharási

p)

Á thelehlez jö|edel.niEdzolkt és a néP6séE n il|dntafló ig@olósái valafrint a
kbzyolgóllüó iguolá,áí, ha€r' íúlúljsahins, csalól"i ké , Á kérele e]bííóldsa a
P ó lgá l n6 te l h al ö s ku éb e funozi k

(3)

An.nleséqhegabPílásadia hsdí k*yolEáIalási dlbeyéíelí@ önko óryata
lóxzolgálldlóhak negadévenle ulólag heglé/ili "
t8, §

A Képli9lólestülel a j€la tndetellel nódosibtt eEysége§ gelke-tbe fog]alt rcndeletet
2ol]. dember 31_én ]épteti haláybs, mel]lek Endel}ezéseii 20!4, jmuár 1,jétól kei

&id.2013,

demb{,

16,

di ün9 Kitti

A ífideleílibirdclve halályos, 2013,

iú!á! ] ] -én

di

Uúgi Krtti

Elór€rjeszté9
a

2013, decembú t 9_i r€ndes

képliseló_teriliieti üléye

s,áBú hel\i ónkomá,y/ad reodcl€l
A? nu!iot iartásslól szóló lo'!004,, Lx,2|,l
h,tÁhol lrj\ ü' bcl}ee§c

Tiszrelt Kép,iseló,leslület!

i,ll]]l*li
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é§ szepkmbel
oL
telúg)eleti Fóosz1a

A 2ol2 \zeprcnbs

Tödéi}essc!
ntánazatábbiak tarlalnlztaI

}

a Pest Meglei Kofuán)üirahl
]]4 én klildötl lát.sz mindezek

,.Teki ettel aía hocy az Éltv áintetl íend€lkezése ! vidékfejl€szési Mitrisztériun ágazan
irányilási köIébe tanozó kérdéstszabálroz, u új tönényi ÉndelkezéselkEpcsolalbM
felúerúltérrelmeási probléma Vidékjejlesz!ési Minisztériun állal iönénö dszn ása
érdetébeía Közigccaiási és Igaságücyi Minhzlériuh Terúl€ti Kőzisazga!ój tiányiiási
lóosáály vere$énez fordullDnt, n€ly álásfoglslfu nggérkgéséietiszt€lt JoeJzó úr
sziYgs tiirelnét ké!jük,'
Dzürán a 2012, október ll-i rendes képvhelólesüleli ülés 2/ naFnendi ponlaként
tárB}altú .,Az áJlatok 1artásálal ka?csolatos leDdgletnódositáslót" szóló elótiesáésne!
rbujesztésenhez csatollm a Pest Megyei Kományhivatal Törvényességi Fe]iigrgleli
lóosáályától 2012. stptenber 24-én knldütt víllvlevglot és d alábbialcól tájékozianm a
,,Továbbrá i§ llirolr kérdés,hogy a tiliá9 és a korlátozás két kiilönbözó fogalom, lolábbá
boPy bgherúlclen vagy kü]terülelen ncógazdasási h!§zonnüabt tariani !g!úazo.
szabál}ok nByel enb é vélelévellehe,t_e taíúi?A városi kodnrozások, tiltásokn clévilhek1
végezeriil: milyen szabályokar lnrlllnaz & élelmhzerláncról és halósáEi leLügygletéról
szóló 2oo8 évixlv], löNény 6. § (1) bekezdésében bivalkozolt Yógr€hnjl]ísi jogszlbálr?
Mindezek tGztázá§áig szak§zerúen negalapozott rcld€térbódosilás nem t.rjesztbeló a
JalasIaronía az alábbi halárczatot hózta
t38/2o12,

(x,1t.)szádú hárírozat (7

nia rozsed

Ónt

a

Képvis.ló testület

i_gen

egyhaneú

9a!2afta1)

o*any"at Képviseló-tsiúleE ngyelemel

a lest

Meg,Yei

Kominyhivaral TóNényességi !óosáályálól 20]2, szePtember 2j-én érkezet1 xIv_B_
o]o/o]5a2_2Do]2, sajmú tájékoziatáía - ú állaíanási rendeléénekés a lilloli kirlvi@
közóségellenes mlgatárrásokól szótó rendelelének módósilásáról, a élelmúrerláncól és
halósági feltlgyeleiéról szóló 2008, évi xlvt lön,ény 6 § (l) bekezdésében hiva&oan
h.,?o-g|lalol
Tec,re,ée
\PPeÚta !o€s.,ba'J 1egel,-s
éne - e/;,e
,4
l1lönbo7o
íoga'on
be,,efo'r,i .fá.d\cl o,,7engqoen, a t h_ ". a .ol,no7L
3lapján, lo!ábbá a beheúleii és külte.üleli nezósazdasági haszonállBt tánás szabályainat
negismerése utú aIkotja neg nódositó rendeleien,

-u, \,m,, .

r

a 2008 é!i xLvl. töNén} 6 § 0) bekezdésében hivalkomli !égrei]ajlasi
iogszabálr DeEjel en ése, neEisnüi se és
; iest Megyei Kom.idyniva|al TöNényeségi |őosaálya szaknai útnnialása
neeérkezésétkövelö Endes}épliseló,És!ületi úlés
Lies7,kolszti Gáboi pólgám.slel

és Rúliai Róbeiijegyzö

Miulm eey élie sen érke-(t senEilyen állásfoelalás, jogi s.gítség. ezért javsla1ófua 2
Keh fl sL;l2olj o.|obe,l7.en !m ad,zo, ,,, apüeno,-,úe,,Áz,llilo! laná,áról
,,a'tt to zoOr (on, 2l.) {/ifuú helyi rend,to. !tfu!lü'lá", Dódo,nl{," ,mL
eló€nesnest. amel!ei l / nalFnd, pontkenl lful al(

r-". " kd;\ie;rc fuLel :le_,j le,,ietl "io.e,je,.--íbe ö 9{oElaM a io8j
'uo."o.,o, ilo1,, ol'd,, "le."n
" len.bdl .e,?lP, onbud"ra'
"^ou)oa,:,'
e]enle§F. ma

d

a\

6l.bM

áz aiábbi }afu

ózal szü elc

133/2013.ax, l7,) szánlt határozat (6 isen t hnózkodl's szvuanal)
Rid Községi Önnomiinyzai (épvisejó_testiilele e állafuk tadásáról szóló 10/2004 (09, 2l,)
szinú lelyi rendeletét altuatiálni. ajocgabályi elóirásoka fisyelmnel nódositmi kivánja
jegyzói
a 20l3. novcnber 28,i iendes képliselóre§tületi ülésén, Emek meefelelóen fefiivja 3
a nódosjió rendeleiteruezet elókészitéséreés l0/20l2(Ix ]j,) szímúÉnd€lebek

negfelelóiirsadalúi ecyeztelésl.bonyolitásita,

a

Az állalok taíásáúl szóló 10/200,1 (09, 2i,) szánú helyi rendclei nódositási jalaslatdr
ezulán társadllDi eg/eztet&íe és !z ! klu áli§ Kdzn eghall gatá 5 mpirendjére bosájloiluk,
majd a Kr;pviscló{6lúld ü]ésén ilmár necyedik álkalómal, a 2013, november 28-i

ú

],/ mpnendi ponrjaként láigyalta a témábo készitetl elólerjésnést,
képviseló,teslületi
Jalas]atomra az alábbi hafioat sztilete11:

l73r013.í\al 28.} szánú határozal (7 igen egyhm3ú szaluatlal)
Rád Községi Önlományzal KépvGeiórestűlele elhalAája az elóled*reí és az ál]ato}

knásfuól szóló he]yi röídeleneneze1 megrárgyalásól
Áfiekinii és érlékeIi á 2ol], novenbcr 28-i Közneslralt_gatáson a hölyi állaibnó rendeleíel
kapsolato9n d]rmgzoil !é]enényekel é§ javslatolat, lalaminl a kózös hivatal
léirchozásá}m palrnq öniomány2at képvise]órestiilelének e állattarlisi Endeletük leljs
neEszünielésére lona&ozó eljárás& és ma]< indokail, lovábbá nindezek isúerotében a helyi
á]knanásal, klpsolatos íendeletrel őszeffiggó elóterjesáést, a 20]4, jmuári rcnds
képlise ló,lestü leti ül és napúendj ére vesr.
Lieszkovszki Gábor polgámester

és Rutkai

Róben

alj4Jzó

A fenliek alapjéínegálIapitható, hogy a hai kéFviselőresNileti ülésen 20]2, szepteúbd
hónaplól kezdódóen. á hélyi átllttartás kérdésévelörödször foglalkozik a Képris.lú-

aía, hogJ- a

Közneghaugll{son lrárótag

az

állaíar[ási

rendclet
ntgsziint.iésér€, hadlron kivül ne]yezésére vonatkozo javaslalok ]rfugzotiak el,1ovábbá

:le(intenel

d

á|'aí!íá, leh.rég.§ s/abáh,irl lon,lk07óad Mmmitj.n jiránal. !éleoinj. indl§inl
ifm €rle/elt, JJm í 9 Rádi Kö/b, ÖokorfiÁn}/ali Hnalal jtg},ojénet \eleDen}e
atlpján, javislon, áz állatok trnásáról szóló l0/2D04 (09. 2r,) szánú
hiúlyon kiyül hglyeósét,

]tlyi

rendeld

lenti indokok a]apján készüh javaslatnak neefele]óen, m.Iléketlen tgrjgszton eló az
íllarok tlrlásáról szól,i 10/200,1 (09, 2l.) számii h.l"Yi rendeletei hllályon kivül h€lyúó

Á

Rád Községi Ó.lromrán}zal
14/2013

(xI.28) 8zánú rcndebr€

Áz állatok l&tÁsáról szóló 10/2004, (Ix,21.) szánú önkormányzari
húlátyon kiyül helyezóséról

rend€let

Riid (özségi Önkományzai Képviselólesüleie u AlapiöNény 32, cik} (2) bekezdésében
FePl aozó l qeddi jota kolol há-áJtó,ebe1, a7 a,doN \ede mé,o, es lmele,erol ,ZoLo
l998 e\l\§'\||,, 'o\;obiJbú: Á,.,4a §!o bele,oe eoen negtd,lno/oa íel.dalkóEbel
eliána, továbbá fig},elemmel M élelmiszerlánclól és haló§ági felügye]eléröl szóló 2008, évi
xLvI lőBén, éltv.) 6 § (6) bekezdéséÉ,!álmint a kedvtelésból hnofl állatok bnásáiól és
forealmazásáról szóló 4 l r 20 l o, (]t,26 ) Komán}tendeletle, u a]ábbi Éndeleiet alkotja:

1,§
Az átLatok tan6áJói szóló

]

o,2oo4. (lx,

2 ] ,)

szánú önkományzaii rendel€t naráy& vgszíii,

2,§
rendelet lrihird€iéséról a jegyzó a helyben szokásos nódon gondoskodik, mely
hhndeiésélkövetó napon !ép haiilyba és a hatá]yba lépésélköveió napon ]r!1llyfu !eMi,

E

Lieszkovszki Gábor
polg|rmeser
Á tndelei kihirde§,e hatályos.

20

]

3, december 20_án

I!doko|ás
Az élelmisz9ll|ncól é5 halósági felügre]elröl szóló 2oo8. é!i xl'vi, töNény nódosnásóJól
5zóló 2012, é\i xvll lönény 5. §_ábm foglá]t €ndelkeres énetnébe! 20]2, okóber l,
mpj&ól mezógedaság] haszolala1 tanását öntomályzati Fndelet n€n kor]ároáarja, A
t"Juraestot i",ton áIlátok lartás&ó] és lorBalBzrsáról §á]ó 4lDoio, (IL26,)
Komántrendelei meealkotásávaI a kedltelésból la,to11 álalok tanásáIó] onzágos szinlújogi
tfuda,d §/"bJ,oZá " J
--"1,oz. -z,eni, ./er ! t.dfJe,bo, ,/, a'alol
,o.,ou'i*t- n".'e' í - n ], or\on í"n oL \(o,,,,lo eJ .lenel bi'o o JoP,',o'""
,Ár9, hhez u önlo rJ\/;" le,dJ,' s^l,a,]o, J r., i.* od1'3 "el, A r,e3 abo "/,a,
o;; baroL" ,a'o ö sra-g Tef,eleile e eldekéó,1 lJ.JlJol , vül Lel, re'\eJ ,,
állaiok tetisáról s2óló 1oDoo4,(Ix, 2 ] ,) száarl helyi öikományzati ]!ndelele1,

HATÁSVIZSCÁLATI LAP

Azú atok

rartásárót szóló 101004, (Ix,21.) szánú öDkormányzgti ígndelet
hatálto! klrüt belyezésóíól szóló
1,4/2013

(xL

28.)

sznnú rendetglről

A jogalkol]ásól sá]ó 2010. é!i c)cca lön,ény ]7, § alapján az elözeies haióVizsgálaftal a
jogs;bay elókészitóje fe]néi a sabályoás rá]]aó köv9ikeményeii, A iöNény 17. § (2)
b'kezd&e aLapján a hatásvizscálat kdelébfi e alábbi tényezók vizseálara szükséees,

A Éndéletbenfoelallal végehajtásálat közvetle. iáJsadalni
szinni jogszabály rend€zi

,

harása nincs,

nert nacasabb

adolt !irgytö,1

Guda§ógi. költségYeté§i hnrísok:
Á Éndelei m egalkodsán
KőrnY€2eli

a]. gazd asági, kölrségveló si halása

lem

rel

e!áns.

és.gészségikövetkeznóny€k|

Á €ídalelben foelatat véerehajlásáaak ko4,etlen könyezeti, egés^égílgyjhalisa

nin6

Ádminhzlrativ terbek.i beíolyá5oló hárús:
A iendelet elfoeadása nenjár adninGzúaliv terhektet

A

jogszabály Deg.lkotásán'k szükséggsóge,

á

joeatkotás élEaradásának várhaló

A 'o!r7aDa !óL módo, - " l"o. d
.del.; Feg( l,|-le,e, ,m"t Jrd"tl, c
joeYabálys&(ési köloúe eL. ilte§e ellenlétes leúe a

A

T ,de,,, i'J'\|, -e di
rendeLet

a

naeasabb szjnlú

ioqszabály áIkilnazásához §zükségos 3zenélyi, szon,eeli táre}i és pénziigli

a20]r delembeí Lo Éndesliep\§eLo
.42,,Egynri

a

glernekekérl" Gyernekjótri

é§

lesfuIetj úlésre

családsegitó

TÁrs

ás negszúnt.té§€

Ihztelt K,lpvisető-tesrület!

Rád (özségi Ólrnományzat Képviselö teíinete áltál a 201], novefiber 28,i Fnd€s
képviselóreitiileri ülésen 1árcyah, a eyernek_ és családlédelni önnományzati
feúdatelláláyól 9ó]ó elólerjsztésben iájékoztananj a képliselókel eó], hogy 20l]. é!
!écéicmegszünikaz.,Együ(t a g;em€kokéra' Gyernekjóléti és csnládsegító Társülás,

a

Ugymezen

§erm€t_

képvhelórestleti úlésendöntöttünk

loládataink 201.1. éYi cllátá§Áról,

ú alábbiak

s7,erint

i,

c§!l,d\adeIni

!74l2013,(x], 28,) szánú hal]írozat (7 igen egyhaneú sa!i?.h,]r
Rád Kó^égi ÖnkormáD}zal Képliselórestillele 2014, é\t ielldat élláiási szerzódési kör
NonproÍ]l Köznsaú Gyemekjóléli szolsá]d Bl, szolgáttatóval a
,,!g],űtt a g}€md€kén'
csai]d és cyemek!édeleú feládalok ellátájáJa vonalkozóú Az Önlományzat ! szolgáltató
ínisos ajá]ilata szdnli nunnóé.t, a gyenrek és családlédehn feladatellátásérl ] 485 990 Fl
állmi nomalila'ér iánogalási ó$zeccl és egy évre ]6 000 ll önionnányzali hozzijárulást

u

szeEódés negkölésére: 20 ] 3 degenbd20,
Lieszkolszli cábor po]eáméster
a

A Társulás megszúnéséheza lá§ull ön}ornán}zatok
halároalol

k ö11

képlhcló,lesü].^teinek me3szünleló
hozniuk, ezéíjavas0l0m !z elólerjeszlett hitározllijav!slat elfogldását,

.', . \l || ,l.t

",

Hátírozati iávlsllt:
Képviselóre§tülete az .,Eg}tn a c}emekekérl" Glefiekjóléli é5
c$ládsesió Tá$ulás megszúnteiéséhezhozájáiul, és jelen határozaiá,al döní a Tírsulás
20]], d;embú]i, lapjával tdtiénó íegszünteléséróI Felhalalmazz! a noleámesler, hocy a
,,,,,'s, neg, i"llP,e e\e, \dp .o'dlo, oo(l,",,, o d Jd4

RádKözségi

Öilományz

Lieszkovszki cábo! polFámesler

Elóterj.§,rés
a

nléíe

20r3, decenber l9 irendes képliseLóresdileti

Á Képviselóne§rükt2014, évi munknren,€
(njésleo
Tisztott Kép,is eló,testú l€i

!

Rád(ó^égi ÖniományzatKépviseló_tesnnete2014. é\i nunnlleNét,íléstefiéiü
alábbiat szüin1

leiesaeh

elój

Öntominyzal 20] 4, éyi köhséglclésének elókészitése,
Elóteúes7ó: Li€sziovszki cáborpoleámeíer
Rád Községj

Tájékorató

a

szeúyvjzcsatona tóhúberuházó kivilelezése készühséei fokáiól és a

Etóterj ös2tó: Lies zk ol szki

cábor

pol Bám

e§er

Tájékoáaló pálráatokól és pályáaLligy.lé$ól
Elólerjesztó: Tiszolcz,V Gáborpályázali tanácsnok

2./ 201,t.

február ?0-ín:

Á RádiKózös Önnomán zaii Hilalal 2014, é!i költség,etósi elónányzataina} elfogadása
llóterjeszió: Lieszkovszki Gáborpolgámé§er
Rád közsée i Ön}onáóyzal 2 0 ] j , é!i kól§égvetésének n
9l óte! eszló: Lies2kovszlri Gábo r p ol gámr ester
A 20

4 s,e be.eneze- {o/ !c,e e

ó d

osilá§á

7lP i,aoJo, ,,er!f

.,

Elótelesáó: Lies2kolszni Gáboi polgámester

Ö.Iomá. \ ób o|a é | ^o',eF\e,eie le -J_o,fu bevele'ei
,oolkle
e.e, , Ploií , /ak,nd
khd-ainai \.lr'l
",b,@,.",,.,
oábor pólgáfiesFr
Elólerjeszó Lieszkolszki
RÁd Kó7§éo:

(őzségi Öntományzal 2 o ] 4, éYi kóllsésíe lé si
Elóterjesztó: Liesziolszki Gáborpolgárnester
Rád

rendeletén et

j

e

é,

óvábag! ása,

Az l 848_49 é!i polgári ío@dalon és szabadságlraic kózséei ünnepségénen elótószitésc
El&erjesztó Lieszkovszki GáborpolgármesEr

Tájé]roáaó

a

sefu }ai26atoma közmúbenfiizás beiejeeséról. e]sámolaáJól

Elótúj*aó: Lieszkovszki Gábor polgáúsEr
ldősek Napja Rád kózségben
Elólei]esnó: Lieszkolszki Gábor polgámester

5J2014. április 24_én:

Áz önlómányzai 20 i 3, évi köhségveÉ§ágk vég.iajiásá!ól készitetl be§zánoló és
zárszámdás (rendeletalkóiár,
Elóler.jesztó: Lieszkovszti cábor pol8ámesler
aajálh előkészíése
E]ólerj esáó: Lieszkovszki Gábor polgámest€r
A Fllunap

é§

Besánoló a2ol3 évi szociálh

és gyemetvédelni feladatok eliálásáról és

ElóHjesz!ó| Rükai Róben aljegyzó

ÓsrefoBla]ó t jétóziaió a s-úyvizcsatona közmiibefubázás befejezéséröl és a Rád és
Pénc Viziközmú Társulaital az érdeketlségihozáj ánlások}al kapcsolatos eisáúoláíól
Elórerjesztó] Lieszkovszki cáborpolgámesler
Intéznénaezetók beszámolója a 2013/20r+es lúéviapaszlalatairól (óvód4 iskola),
Eló!.rjeszlők] (oós János htólaigazsató és vega viktóia óvodavez€tó
Nyári kdbúianás az önkományZü inG.nényekben, épülerckben
Elólerjesztó: Lieszkovszki Gáborlolcárnestel
szenl lslvijn Napi ijmepsée elókészíiése

Elóleiesíö: Liesztovszki Gáborpolgámeíer
8,/

20t4, szeptenb€r

11_énl

Beszámoló (pénzfolgalmi jelenlé' a Rád (ózsé!i Önkormányzl Képvüelórestlilete
2014. évi kötlségvetésének ]. féléviteljesitéséról,
Elöterjeszló: Lieszkovszti GáboI po]cámestel
l5. túévebeindi!á§jnak tapasztalatai a Rádi N!p]<özi ónlonos
Óvodáb éJaRá]i ]l Rákócn F.,enc Áhai|in.s hkolábú
Elóterj*ztók] varga viktória óvodavezlő és Koós János Gkolaigügaló
A? inté?hénvet20

1,1/2o

]avólatok pÁl}dalok elókészltésá. és benytj!ásáia pályáalfi gyeLés aLapján
Előíeljesáó: TisDlczy Gábor PályÉZati tonácsíok

Polgámstúibsámolóacikluprogrmbdváua]lfeladatotó],
El&dj*ztó: Lieszkolszki G6bor polgámestel
Az l95Gós foíad!]on
(}özségi úffepség)

eÉdmélyekró]

és sabadsághadó] lörténó megenlekezés e]ókészilése

Elóleisztó: Liegkovszki Gáborpólg]im€sier
10./201,1.not bcr6_{n|
Tájékoztajó Rád (özsé8 Ónkomán}%ta

2014, é}i kölrsépetésének háronnecyeddi

u,/ 2014, lovenber 27-én|
A Ridi Köás Öntományzaú Eivaut tevékmységéról kószúlr beszinoLó
Előt€i.sáó| dr, Ungi Kilti jegyzó
12./ 2014.

.lecenber 18-án.

Belsó Elte!óu ési TeN 2014, éaie

A KépvGeló,testiil€t 2013, évi nwtateNe (i]ésieP)

í,.x;:;S]

)

Er!il94Éjq4§!4!
Rad

Kó6égi Ölkmlinyzat Képviseló

testüld'.e @ elóterj.sztes

2014, jfuuár 23ló1 2014, decenber 18-ig

Lieszkovszki oábor polgiim€slel

yeinl

fosadja e] a 2014. évi

Elól€rjésztó3
a2013, decenber 19 i rende

s

képlisel ö teslületi

Á2014, évi Betsó Elt€nó[ési

űlé§

Ted ellogadnsi

Tisztgli Képyisgló_testület!

íel3d,t,il ,o,,bD" ,
Rad Kó.eg oíúomany,a. é\r. b€t,o.|l€DoPe§,
r"hh dl o;"óftan\Zd _J^L,á, a ,' t,,a, ro ,lön)v , Ep ói ilda r.gele
:,i3t
A !óLal nQ§UT+le] oto-ú/alJr\
'een,

hiláskdrébeo górdo,,oo,,

i"i.i."-" e" u',rcl,u,*o .u

a ,i/,g,'doo

EllenózésiT.n 2011,

e

"iI..",.
eletrónésl !égző sz.nély lag} !Álalkozás negbhÁsát n,
Á Rekó

éYi két iémnjára

DJ,J,n'J

alábbiak

c,o
" i,37

l,úsl ki,sla"/lágl

szei

teszekjaadiaiol,

1]
Rád Kózségi

Óntofuányal §z]ba\ozoísa !nal, \izs!alaiaa me!yJ]tozon]oei

11

A heL}iadóther valtozása és az adókintlé,óségfehzmolása

a

2002_20]4 élek

i,e o]s, Je" i§ hiloo mfg
Lét réma \ü§galal!l foeadi. d s l,.eo,
loíénó
i"_"a",., *l" e,o',, ,a*"p,,t "et ,e,o,"",o,/,, iben,
"l",...."á" m.gkötésével.
negáulpodás
-.-,1,;.:,

,lir&olnn, hoP\

a i"1,1

l

r
gc!Á!9!4!ij43!]4!
Rád Községi

l

/

-/
2

Cal"}

"'"i,u'*"'r,r
Folgáúestei

jó!á
Ó.kományzal Képvnélöreíülete az alábbi kél únával hagyja

a 20 ] a,

évi

)0l4 e\ l felélében,

,ábc!)& o\, dokúm,úrol
!i^gá]ata a;egvátozoit joBi kóm}ezeire ieyélmmel

i""

?;....-o,_"",

oa",,jn:zá ,noJllo/o" agüa]

)0l4 e! ll, íélé\ében

A-i., .d**,,"r.,a

e,

, odoul"e,ó,g

Lieszkovszki Gábor polgáfucster

,e,

doFi

a 20n'_]0ll

i

eL

Elóterjesztés
a 20] 3.

decenber l9-i rcndes kép\iseló teslilleiinléye

_Antal Jáno§

Tj

sztclt Képv iseló,t€stü

kérelbg a 0219/7hrsz_ú szílió haszolbéíletéíc

let !

Ánta| JÁnG 2l]3 Szödligel, szódnikos u. 2/c saim alaii lanos kér.lEezó a Rád, cseke
szánió besorolí$ és
dillóben lévő o2l9/7 hsz_ú ?8]7 néeyzeLíéi.rt0,1] An éítékú.
őnkománlzatln} tula]doniban álló mezőgazdasági terdet naszonbér]eléi téíeA re.iilet 5ós ninóséli oszni]!ú, pysge szinlólöldDek szánit

e

A kérelíetaz elóterjesaéshezúellékehem,

JalNolon a ternbt hlszodbérbendását ól ó!

idó1&,1!mB,

évi 12000 F1 (Tizeúétezer

lolfu ) haszonbéneii dijért,

,)

Eatárúzati iayasld:
fuid Községi Öilómányzat Képviselö,reíületé Antal ]áDos (2]3] szódti_qel, szödnikos u,
2/o kéElmLe ü é! haiárczolt idóE haszonbérbe adja kérelnezónek a Rrid, cseke dúlőben
négyetríérer] o,1 ] Ak álékú§zjntó b6olo1ású és e önnományzal
1é!ó 02l9/7 hsz_ú
ingalianr, A bérlenényéles haszonbérlöt dl]ái ]2 000 F!
'8j7
tulajdonábd áltó nezógazdsáci
bm (Tizenlélezer forinlba' állapitja meg
, t'e',
berlel,
dh,vh u J'eEEo(, .os\ s beiet, o,|
q'".a,,oe,,,
r
|d,
me,,,,i|eie,
ale,ro,,.,
-"g'aa*,'
jegyzöt
srezódés abnásán
polgámréster
a
hlszolbéneli
és
a
kóvetóen felhalalmaz2a a

.,",;,",,-

ellogso.,.

"e.

Atérelmezók &esjlésére: 2014, januái 2,

3|

szerzódés neFkölésére é§ alánására20l4, jaNár 3l.
Lieszkovszki cábor polgámestei és RutlGi Róberi aljeglzó

.lJ

/

Rádi Önkornányzat

Thztelt KépYi9eló testület!

Alulirot! Álttl Jáno§ (2133 §ződliget szódráko§ ü. 2/c) azral a kérel€mnel foídülo}
onókhdz, hogy ré9em.e , Rád cseke dlilóben lévó 0219/7 hrsz, llalti 7837
nag],zetméter §zántó besoíolású, az ÖlkormáDyzat tüIljdonában álló, n€zóglzdasógi
kúlterületet bérb€.ilni szív€§k€djenek
Mezóg.zdasági t€vékelység céljáru,

Kérelnen k€d!€zó

élbírátásábm bi^a

.,-

szódLi8et,20l],IL2L

*@}*

kl5l4

/

6ua

r

a

l

.\

.!

.20]]

d.cembet

]ai

rcnde5 kep\ise]ó

Polgá rD este.i b.sz:i b óló a ciklus progranb an

Tiszt€lt

lríúleliú]eyc

vállllt f.l ldalo król,

eíed n ényekJól

Képyh9ló_t9stül.t!

Rád Kó^é!i Öntományar Képvis el ótsrülele negal Bku lóá! (övetó en a 2]r]20l0,6. l4.]
szdfiú határozatálal foBadta el a 2010 - 2014. évie szóló cilduspíogrlmj át,

A cikjnsProgfu kj.úclt feládxii volt

a sz€myvizcsatomB
és szefu}aiztisztitás léresitésút
pályázai
kdzmúvei. a köaéri jálszóléI
alapján
n.sépii€
.
i
!
szeúnyliz§lrorná
benljLjtott
jútszótór
megépités€. 1o!ábbá élóbb,
mesépitésércb.nyújtot pályáza1 noenyerés, majd á
(rü
ti kap cs olat kialakitá§
ktfu
ábbl
tartilma
s
a
bb,
g
€
yúttn
ú
köd
ó
b
b
ó
nkorm
ániza
kols

'.

fennek}el kaposoiatbú ]átbátó: a befejezóshg köz€letlik ! sz€ún}alzcsatorla
közdúbe.uh:izís, lérrehoztuk ! ]rorábbi élekben csak igén ds i&g}all €lsó közt€.üléii
grgrnekjáhzóilret ! Liger urcíbanj közel u ovodához é5 ! Tenplom 1ér meenjitot
közparkjánoz, A násodikjáhzótérre pólyá.,tj forrósl nlerllink és a kilitelezés sz9(ezése
etkezdódöft. Ónkornínyzxli kapcsolatiink nyitottá, credbénye$é}áltak, kitóriúnk a

A

ko ráb

bi elszig€tells égbő l,

A cillusprogÉúbán további fejlesáési feladatként válalük gyalogátkclóh€l,
d dtalános hkolÁnáI. és d EcészsóEh& bóvíié§ét. korszeúsitését

negépir&ét

ÁzÁltllános Iskolánál a eyilog:irkebhelyet negépirtertük, kap.solódó leNletrendexssel
és forgalfri rend megválloztalásal, Elkésziiteltúkaz új Egészséghá2 €lti és éPitési
engedélyezésiten,ét. melyel csak FályáZli lorás elnyerése uián kell kili&lni, és
Tcneztúk

!

parkosnását,

(özségháza felújllását.

gépjár

vjz

és hószigetelésé, a béhó udlar rendbeléleléi
úp8rkolás bütositásnt,

negfeleIóen átéDittetiük a Községház! bejárlri részót, negoldla e
lkndátynent€sítóst, és a §zociális lrelyiségcinek 1tlj€s terütetét, to\ábbá a koszerü új
üe}falszolgtlali t€ret ahkitottunk r.j, €lnyefr !ályázali tliúogatással. A ninósési berübáás
több fomában is eséty€gyenlőséget tereniell a gyengé! látók. lalláskáJosultál és
nozgáskorlálozdak szánáJa az önnonányzati bivabl szo]8állaúsainak clérése

A te(nei

Ebál]noaxk a sponpÁlyi és környéke íejlesztését,kiihó loíások bevonásául s2abadidó,
és spóícefu M létehozásál,
Ezzel kapcso]atban etókészíl.itűt a ná§odik jái5zót& negéFitéséla sportpályáDál, Ere
lonatkozóan !áyá2atoi nrújlotlunk be és nyentink, Á kivit.l.zés folyanatban Ya.,
TÁnogalluk továbbá ú sportöltdzó felújitásálj mely befuházás kivitele^sének
elókészítéseloltik, anelyh.z az önkományzati támoeáiá§sal nelií pály&altat necnyeit
fonis, és biíosnoll öfuész kerűl feüasználáya,

2

iabdmgó pálya mellelii 1erúleten a násodik, új könén jíszótér nelLeii
továbbá falukéFt 9éplió pih€ndplrk létesitése indult Des, szintén nyerles Pályázati

A Tomac§@ok

és a

llöiÉntoánl

raaatalozó és a teúetó kerilésénak, ]ópcsóinek kdbmlartását. felriiitását

a

A

tenetóvgl dsszefüggó fejlelzré§ek és felqílások pénzücyi kiad.{saihoz 1öíoó
önnom]'nyzli hozzájánlás elóirányzaiít, l 2014. éYi költségreté§ébon lenai az
íontosnak t!ítot'tuk e Óvoda endetén léró és lélbelEgyott
használhatltlan hclyiségek befejezését,a burko]ato*, fútés,festés elkészjiésétés a
b*endezés megvásáIlását, 1ovábbá M ÓYod! gazd8áei bejáró útjálak sír és
pofuenlositését, ralanint az Általános kkoh betsó Udvaíának (eórá! kózőlii sziineÉk
eltöhése érdek éb.n) ,zilá rd bu rkoh tt! l rörtélő kiép ité§ét,

A ciklusprogrmn.nbm

ncgépittetl€ a Rádi Óvod! eaél€tén, ú
inléZnénybóvllésekor és felújiii$tol szikeze&ész átlgpotbú félboh.g]Ott kózel ?5
né§/zetnéteres csoporkzobát é§ foglllkozr,tót. Ebben az önerós b.ru!áásb
neslulósull a hölyisécetbd a fttéskiépiiés,a padlóburko'ál és a ícstés,to!ább]i a
lel§zerelés és bergndezós. Ezen kí!ílla Képviselóresület koEzerú f€lsz€relés§.l,
ber€ndréssel fejleszlelte az óYod!i lózőkolyhát.
Elkészíttedük tovóbbá az órod! gazdisági bejániál és a Templon{éri pdkosítás
öikormányzati 1ámogalásúak segilségével,a korábban éldeadt óYoda előtti plrkolókal
valmiíl ú fiOdai kcrítésecy Észénékfelltj itását,
Megoldottuk e Áliálános lskola honlokzata elóíi árkos vizeb€zetést é5 tibogaltuk !z
iskolabelső udvara szilárd burkolatial történó kiéDité§ót, Darkosirásnt.

A

lentieknek megfele]óen önkormányzltuDk

ciklusFrolranunlban pál]-ázati kiihó foíás bevonásával leí,ezliü a belviz, .§npadél§,i.
rendgésél. €lvezetését, Felúerün ú Áttalános tskola tetófelújirásÁnak és bó!'ié§énelr
szütrségeségo, |o!ábbá a Toperczor kúri3 álhgnegóyásl, pá]y&ali loíássai töfténó
5or pályázsti kiirnsr!. de rendeíii! példáll a
Topercze! kúriijnoz 1aíozó borospince és ahhoz klpcsolórtó tetkck jogi h€lyzetét,
t.'€krendezéscl, é§ a b ó rú sp in ce lettüntet é sél! l, s z, k2..ú haszlo §itr9:l! al,

A fentiet}el krycso]albm nég ngn kerütt

T€§?ztük a Rónai Kdolikus EgJha2lrozseggel együnffüLod\e ! Trmplofi lér
bilakitását, plrkolók laesitését á, Ó\.dxn,] Vinde7Eken rul foniosnal, trotrúl, is

&

ezriik újabb ulcÁk !§zf,ltozását,

Részt ycttünk a Rónai Katolikls Egyházkózsés állal a Tenplon tér, !á]y&ali foná§
bevonfuával töíéai letújiiási és parkositá9! berühizás nlgvaló§itásában. A parkolók
negépitéséntúl kiépittefij} a kúzrerlileti plrk autonqb dnrö?lih.r.níle7ósót é§ az
üfu;pségek Endezéséhez,hagosilásnoz szükséges áramvóteh2ési lehetóségél löldkábellel
biztsítoiluk a pek léPsólilágílását, Á beruházásnóz (pekolók negépnésével,és óvodai
kernés felúj itá_dvaD 3

nillió

Fl_tal járult

nozá

az

ö.]romlrnyzl,

3

Az elfogadoit ciklusprogfu sárjnt ! környez€t ó§ községkép. a kellenesebb, élhetóbb
miúségié!.térki,lakitása ádekében terveáük a lóryilágitfu bóliié§ét. a vi]ágitis9l
lefeddlen te.ülelek ködibgnással

törlénő e]látását.

Többéves elnrdad köriláginisi lejlesztést valósítottunk neg 5 ddab lözvilágirási
láúpatestel felszeie]t oszlop e]helrezésével, to!ábbá a neElévó oszlopoka iovábbi 8
köTiláBitó lánpaÉst ielszereltelésélel, Az élek óta nen nijködó, és közlekedési
bale$weszély jel€nló kosrerútls, csúnra épületii sz€§zfózdót m.gszüntettük,
.lbonoifuk l€lsz€relé§étértékcsítettúk.

múoseci, b /on§aco"abb é'ene o.o9r;sa é{e\eben ön}omdn)z"nh} z ,irnád
íejed€l.m ül.ai !ízelvezeló nrkot újr&isatt!, @ellyel nesgátotd a vis @ior helyze1
negtnérlódésé1,A Mjndszen§ utca feletti ölkorBúnyzari löldúton ősszegyúl! kza! tóbb
száz béler ho$a kerüt összecÉjtésre és eüordáía, A Fetsó_Toritalk.i út nelleni
ellön€dékelódót! alkálnatlfu csaPadékelvezeiés megoldásfua, ]rozávetóleg 800 méter
hos§zú vüetyezgtó áfulq 1o!ábbá a Ten€tő utca jobb oldllííléYő cs,padéLaü elyezetö
jíroL lllanitrt ! Rét utca Árkának a Lá§a§ dúl6i drsz€lő patakig húzódó órok
kiásásával, kabmtarlásával begoldottuk a csapadékviz ehezelést. A Liggt utca 15. sz,imlt
ilgllhnról, P,tnkig núzódó, kijzel 100 néter b osszúságú vüe'Yezéró irok sziltén iölid
natáridóvel elkészült, A kosdi erdótól lezúduló csapádétliz ebezetésére árkol ásaitunt a
TríWyik telep},elyről a Liget utcáig, Á Józs€l Attila ut.Ától ! pAlakig kerüt sor a
vlzÉlvÉzgtóámk kitiszlitásán, újaásaiására, A Tenető ülcjbaD új átcresz Begéplr6óyel
msyobbitotnk neg a neglévó áleÉsz kapoilását, továbbá a Rér urca vomtkozásában
le eJ'. üj lejáúnÁl.aptlo|,ünkDeEí9lclo mií.lU ir.16/t,

\

köztérúkri p8rkosilásokll.
esziétikus hulladékgyújtók kjhelyezését, vini$anók felnelyezését a íö]]t villMloszloFaila és
koMerli kómyezetbe illó viráqt,rlók eüe\géséta Közséchránil, Ten€áijk lóvábbá a
xözsési Iiósi Enlékmúv€k fglújitÁ§át és a Post! neuetli t€rülei látváúyterének
d|készltólét,basaositásafünkcióinak tisztáz&út

ciklNplocrMu.kbe elóiiányodunn járdlfetúji(ást

és pórlást.

oyalogos járd!§zakágoklt újitottlnk fél ke€sztezódéséloél, lizelvezeió árkok
átúdaiás]in l védőkorlátokkll ellátvá, Kenénllából, készítetiut lbtltorotai - ]2 daúb
kóztéri szehét$iijlót és 2 ddab padot, válanini kdékpáriirolól - §,á.lattunk he|yi
kisipdo$al és hclyeztet!ütrk In ! telePü|és kózterükrére,

A

Képvileló_l€stület €üogldt! a F]id község bdyi jelentőségú lemészeti értókeinek
védelnóről szótó 52012, (Iv. 19,) §Zrítt rend€lgtét. lzzel a Gonbáypata} á!t€En. a
Biróságok nevú dúlól érintóú a szóri ú1 neíle, náso! elnevelsében csekeid és a ve]e eg,v
ötosziztémár, vagyis összenrggó élóhelyi FndszéIl alkoió Gombá. nentc körnYezet és
teín4zetvédelEi fehdalát látta .l u önkormínyzli. Az etfogadotl Fndel el necneveáe a
Rád o77ll58 brsz,ú. 6 o248E np-ú. a 0248/4 brsz_ú, és a 0248/5 nJsz _ú terülelei,
A Éndelet erogadásával a önkományzat l,árta a fenti tdületen ieíezett íepülótér
leredié"eelleni l.ko$ó9 titlalOzá:'l'pi]ín'rduheLleás,
l " a o, lédotroi ftl.d.ktlalán óa ]á/d
MegoldoltuA a_ .].l.Pr ", le]J
nUíLaidoben tö e!ó ko/slk.l0lzoni fogl0lko/ulA$al,
" ".,a, r,n."^n lclie§
Megújíloliuk e§ üob;eru t.l!írek.€|,Icl l,íUk el c nr) d,a_e,(se.ylo\éoe,ni
reldelót a Közsé8hrán.
feladatokat elláió Yédóíúi,gy€rn€konosi
TánoEattuk és elóssgnefik a MOzgó Pati]r, §zolgíltatá§ bevezetését Rád ],ózsé8ben,

végűl önkorúányzlti íorrÁsbóvllé§ éritelébenl€n,eztük

a sbt

Lász]ó uica

önkományzaii ipaneriilel hóhosnásál
Ő.nományaNnk a Rád közséBet is érintó n,g_Yar §2l0rák fijldgázszállltó vezgték
kiépilésénelrton€zé§ói crednényesm bcfoly:isolt,! Yáltoztati! Feg. Az e]edeti tefl
szerint ez a vezetek a s2enl Lásró utcai názakól nintegy ]0-20 méeíehaladt vo]na el.
ezzel meghiúsilva a továbbj incailaifejlesztési eikeprlései.tet. Tálgyalások, sza]rnaúságj
véleményezésieljárás és egyeáetéset urán. a Fglsó,Tordalk'i út n€t|é korúli e l€eldő
gá^úeték nyonyonlla. szi én szalhalósági eljáíás és tárgyalás üedíén],ekéntsikcrült
elómi, hog,v a BlrÁisÁg ohjlezetók a §2ent László utcáníl nél_r€bnre kcrülj6n, me1,l
felft u a.kományzai úcál nyithat és ]<öaúvckel lezelhel ái. Öntományalunknak
mindkél esetbel téritésngnt.s.n sikerült elómi ézekel a poziciókát, aneltek leneiósécal
l ) onÁ loób mln "7 DK-| pa1ol dó ,ól_ i ,e,e^ (,dlálJb!, a,

folylalása]<ént telkesítés elókésznéséi,és az

A kplhe!ó_lestiilet az ehnll idószalbm a Búsa Hungeica lelsöoitlasi Öntományzati
Ösziondí]!ályázat alapján hat.ídi fi,tal lelsófokú tlnUlnnnyaitránogatt!.
Kjadásainhóz - alábbi iöbblelfoíásokat 1udiuk idáig elkönyvelni|
Ön]ibán kívúlloráshiányos önkományali tánoealás 20]], évben összesen 12 669 000 Fi,
ÖDnibán ki! foídhiányos ö.Iofuányali lámogatás 20]2, évben őszesen 25 032 000 Ft
Fehöszatadással kapcsolatos lis maior t.inogatás 201t. élben ósszcsen: 596 933 Fr, BM
Öneró A]alból nyen és lelivotl, a szem)aizcsatoúa közmúberu]rázás önkomlin}zati ö és2
izeléséhez felhas2ná]l őszeg összesen: 8040257 Ft, A Kózsógháza lelújiiálához,
akddálynentesiléséhez nren láno€aiis: 8?o8?86 Ft, A Kö^écháza nagiemének
felújirásánoz, szlalok, gékek besze,éséhez:1 262 900 Ft. Füasza beszeuéséhez: 250 000
!t. Magytr Labdmjgó szö!.iségen keresaül infiasLrukúBfejlesziésrc, felújná§a,
eszközbesze[étr összesen: 10861949 Fr, Ma§ar vidéHejlesrésiHilalaliól násodik
jál§zótérnez és közsési pihenópd*noz] 14 500 000 It, Belügyminiszérjuntól 201]. é!,ben
ebyen tiegészitó tánogatás ö$zege:5 400 000 Fr
A löntiekben részlelezen röbblel forrásberonás összesen] 87 321 825 nt.

Az állmi adós9ágkonszolidáció kcr€lében az óvoda fell]niisra l€Mállt
nen iérilendő álldi iüiaiási kapotl e öntományzal

2 095 689 Fr

vhsza

Benyújtoti, de nég él nen biráll pályá2lraiok önjáó fijn}iló gé! bszúzésóre 1000 000
Ft, Té;ngyeló re szd tiépiiése, hal darab térngyeló kmera4000000 lt, A 2014 évi
FalunaP és Majális támogatásáB] 1 200 000 Ft.
glnondható, nogy nincs seú folyógánlnhidnnk, sen
bérhitelünL
szennyljzcsaloma kóznúbeN!ázás .lőnnmsziDáshoz rendelkgzúük
készenléti hit.lker.trol. A benházás öúészétaz ön}ormányza1 bi /tositj a, Az önkományzat

ÖD}oúányzn Bazdálkódii§áról

A

!

Az önloúályzat 12 millió

forinl
gázkompeüációs támogatás1 ulah át a szem}lizcsatorm közmúberünázás projeklsáblijra,
Á kö,"l 22 .illió íorint sZbad felhas^álású felhalnozási be!é€ltén1 nyih,ántánoti
ónkornányzlii b€gtaklritási adó$ág, brrozás n9n terbeli,

núködési kiadásaino2
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§züI§égc§s,nkvélenény elkészit&ét,

foint),
Az áfa_nente§ hitel€s sakvélenén, elkészilésénekdij! l20 000 Ft, Gzijz!úsz *l

Ja,,.olom

a vá|.a,él€mcn]

.lkéJllr"éneL neglend€lasll,

l1

oho-ú\!- §;p,neloren,fle J \"oi lo._"anok "/eT)\,z$oa,a/
kon"be[l,., ,',iel":é,i m ;D ^o,elieftoen oíél,oe/dda] ör7"fu$ésben,
A";. $o KnróI ]2oo0o F! áfa_menies összegéí negEndgli ü ajánlalábatr foclali
RÁd Kö7 esi

Enalmú hiteles §Zt!éleúénvelkésziiését

hireles szatvétenén}elkészitésóle: 2014. jmufu 20,
Li.szkovszkj Gáboipolgámder és Bajnóget .lános a Toúacsmok gondnoka

szskvélmény megjele jse| papjr al.pon 2 példány, diaiális
adaüordoán 1 példány [,,,] coní€nl malysis delails: (,2.4 poinl§,

:jj':.::_?lj:.l_"T:*::i_Yó,;-------'-RP_MATctEs_Rc\rD Envelope sndd donain natcles
bedovd relay doMií -1.9 BAYES_0o BoDY: Bay.s spe
prcbabiliry is 0 to l% [34@j 0,0000]

x-sPán"Fbg:No

a }óvet}ezó ajánrator ad.hI
szakvélenéDy €rkészrtője:

lavásrátor a helv!ÉálrításIá

szak!Érenény n.qjéreiés.;

ÁrI r20.000. ft (Áiánenlesl
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