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N_a_pj_r_9]Ld: (Határozatok: 92 - 106-ig)

1.1 A Helyi választási Bizottság elnöke j elentést tesz a 2014, október 12-i önkomáíyzati

képviselő és polgármester választás eredményéról-

Elóado: Szabó Arrila ltV B clnök

2,1 A megválasztott önkományzati képviselők és a polgárm€_ster eskütétele

EsküÚIőolvassa és megbizólevelet átadja: SZabó Attila lJvB clnök

Agapé a Községházán.

3.1 A Képviselő-testület határoz a polgármester béléry_l 
_ _9l __\:1ts,éstérítéséről 

a-' 
Úugyuio..rág helyi ónkonnát]y7atairol szóló 201], évi I]LXXXIX, töNény 71, § (4)

és (6) bekezdése alapján
tlölerjes./lö: Rrrtlai Robcrt alic3yzri

4.1 Rád Községi Önkorm lnyzat 7l2010,(X,28,) számú rerrdelete (SzeNezeti és Múködési

szabályzat) áttekintése
Előterjesztő: Lie§zkovszki Gábor polgármester

5,1 Az alpolgármcster tregválasztása, képvisclői tisíeletdii megá]lapitása

Előterjesxő: Lieszkovszki Gábot polgámester

6.1 Elóterjesztés Rád Községi Önkorrnányzat 2014, - 20l 9, évelce szóló

Ciklusprogramj ára
Előterjesáő: LieszkovsZki Gábor po]garmester

'7 .l A Képviselő-testiilet úlésterve J01,1 októbcr, novembel és december hónapoka

Előterjesztó: l,ieszkovszki Gábor polgárncster
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Jegyzőkönyv

Rád Község Képviselő{estiiletének 2014. október 21-én megtaltott
alakuló nyílt üléséról.

Ríd Polgámesteli Hivatal tanácskozóterme

Lieszkovszki Gábor polgánnestor
Buzási Pál ör'kormányzati képviselő
Illés Jlinos önkomlányzati képviseló
Lázélllsíyál] önkormlinyzali képviselő
oszaczkjLászlő önkományzati képviselő
PuporkánéPappGabriella önkormányzatiképviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Meghívottak Szabó Attila HVB elnöke
Horhizoltánné HvB tagja
Kastyik Mária HVB tagja
Koós Jánosné HvB tagja
Gémesi JóZsefné HVB tagja
Koós János iskolaigazgató

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rutkai Róbertjegyző

Tiszolczy Gábor korelnök: Köszöntöm a 2014. október 12-i polgármestel és önkormányzati
képviselő választást követő alakuló iilésen a megválasztott Lieszkovszki Gábor polgfumestert,

és lllés Jrinos önkorrnányzati képvisolőt, LMiiI lstván önkományzati képviselőt, Buzási Pál

önkormányzati képviselőt, Oszaczki László önkormányzati képviselőt, és Puporkáné Papp

Gabriella önkományzati képviselő asszon),t,

Köszöntöm továbbá a képviselő-testületi alakuló ülésen megjclent Helyi Vá]a§Ztási Bizottság

elnökét és tagiait, aljegyző u!at, valaminl minden kedves érdeklődő jeleniévőt,

Felkérem Szabó Attilát a Helyi választási Bizottság elnökét, hogy a 2014. október 12-i

önkományzati választas helyi eredményóről tegyen jelentést, tájékoáassa a képviselő-

testületi alakuló ülésen megie]enteket,

Szabó Attila §elyi Választási Bizoftság elnöke: Tiszlelt megielenlek, a 2014 nkióher 12-i

polgármester és önkományzati képviselő váIasztás eredlnényéről az alábbiakban

táj ékoztatom önöket:

Rád köZségben négy polgalmester-jelöltre lehetett szavazni, A választási névjegyzékbe felvett

1466 fő szayazásla jogosultból 650 fi' (45 Yo) 1lett ftszí a szavazásban,

Polgármestené választották Lieszkovszki Gákon 459 szayazattal ('7l yo).

A polglímesteli székért folyó versenyben második lett Halász László polgármester-jelölt 95

szavazattal(15 oÁ).



3

Harmadik helyen végzett Balogh Veronika, polgármestcr-je]ölt 49 szavazattal (8 %) és végül

negyedik lett Tiszolczy Gábor képviselő-jelöit 35 szavazattal (6 %),

Az önkormányzati képviselő választás 9rednénye a következó volt:

A 13 öDkormányzati képviselő,jelöltből a Képviselő testü]et tagjává.vlilasztottá],, Tllé§ 
'ánost

lOi .Áuruttut.'l,rportane lapp Cabrietlat 3i4 szavazattal. Oszaczki i,ászlót 303 §7,\,a7attal,

Lazár Istvánt 2'ti sra,laz,attai, Tiszolcz,v Gábort 268 szavazattal, és Buzásj Pált 234

szayazaÍtal

Azokra a képviselő-jeiölteke, akik nem lettek önkormányzati képviselók, a leadott további

szavazatok száma a következő volt:

llalász László 2I4 sza,la7.al- Trávrryik Tivadar 210 szavazat, Gémesi Ferellc Jánosné 190

szavazat, Szabó László 15,1 szavazat. Balogh Vcronika l22 Szalazat, Szikóre JánoS 79

szavazat, és Baloghné Puskás Beal x 5] szavazat,

Felkérem a megváasztott önkományzati
tegyék le a képviselői esküt- (Eskütétel)

képviselőket, hogy előolvasásom alapján köZösen

A7 eskiitétel után. ezeinol iinnepél,vesen

önkormányzati képviselői MegbizóIevelet,

A képviselói eskütétel után fclkérem Lieszkovszki Gábor negválasztott polgármestert, hogy a

Képviseió-lestiilel előtt tegyen po] gármested csktit, (Eskütétel)

Mindezek alapián ijnnepélyesen is átadom polgármester úmak a polgármesteri

Megbízólevelet.

Gratulálok mindenkinek és eredményes. jó munl(át ]dvánok, Megáilapítom. hogy rnegalatult

- ,r:*rep"""iOi"rirlet, arnelynck einöki feladatait Lieszkovszki Gábor poigalmester úr látia

el. akinek átadom a szót,

po|gárm€steri Köszöntöm aZ alaku]ó ülésen megjelenteket, és

is átadom Órrökr'ek a személl.e szóló

nevében megköszönöm a szavazatszámlálói feladatokat

és az aliegyiő íu által vezelett Helyi Választási lroda

ncm utoLsó Sorban a !iilaszttipoLgarok blzaLmát-

Tájékoztatom a megie]enteket. hog} a megl(úldött meghi!ó szeri]]ti napirendi pontok

.Jgil.gy"iá**r r"riatia a Képviseil-testtileiaz alakuló ú]és munloplogramját, amely előtt

u r'or,jgar" nug},t"r-ébe inuiiálok -eg nrinden kedves jelen}évót egy kis agapéra,

SZu!]9L

Lieszkovszki Gábor polgárme§t€r: Köszöntöm a Képviselő{estlilet tagi ait,_ alicgyző urat és

minden kedves érc]ekl3dői, Megállapítom, hogy a Képviselő-tesliilct hét filvel lratarozatképes,

r<?l"Ín- J- 
"r^t"ro 

üiésre szóió mighívó sierinti 3 7 pontig jelzett, a nlost e]kezdett

képviselótestületi ülésünk 1 5 solszámot viseló napirendjének elfogadását,

Lie§zkoy§zki Gábor
köszönöm a gratulácjót,
A magam és az új Képviselő{eslület
is ellátó helyi választási Bizottság,
munkáját, valan]int mindezck e]őtt, és



4

92D0I4.(X.2I) számíh^tárózat (6 igen 1 tafiózkodás szaYazattal)

Rid Községi Önkormányzat megalakult új Képviselő-testülete a 2014, október 21-i képviselő-
testilleti iilés napirendjét az alábbiak szerint fogadia el|

I.1 A Képviselő-testület határoz a polgfumester béréről és költségtérítéséról a
Magyarország helyi önkományzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 71. § (4)
és (6) bekezdése alapján
tlöterjesztö: Rutkai Róben aljeg) zö

2.1 Rád Községi Öntominyzat'7l20I0.(X. 28,) számú rende]ete (Szervezeti és Működési
Szabályzat) áttekintése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgánnester

3./ Azalpolgármestermegvála§ztása,képviselőitisáeletdíj megáiiapítása
Előteúesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 Előterjesztés Rád Községi Önkormányzai 2014. - 20l9, éveke szóló
Ciklusprogramjára
Előteiesztő| Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 A Képviselő-testtilet üésterve 2014. október, novembel és december hónapokra
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Hatfuidő: 2014. október 21.
Felelő§: Lieszkovszki Gábor polgármester

1.1 A Képviselő-testiiiet hatáloz a polgámester béréről és költségtérítéséről a
Magya.rország helyi öntormályzatairól szóIó 2017. évi CLXXXX. töryény 71. § (4)

és (6) bekezdése alapjrán

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képvi§elő{esttiietI Megváltozott a polgármesteli il]etmény
megállapításával kapcsolatos tör\,ényi szabályozás, Ennek rnegfelelően teiesztem elő a
megválasztott új polgármester havi illetményének és költségtérítésének összegót.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011, évi clxxxlx, törvény 71. § (a) és (6)
bekezdése szabáyozza a lakosságszfunra figyelemmel a polgármesterek illetnényét és
költségt&ítését, E törvényi szabályozásnak megfelelően az I50I - 10000 fő létszámú
településeken a fóállású polgámester havi illehnénye bruttó 448 700 Ft. A havi
költségtédtésének összege pedig az illetményének 15 %-a, anely bruttó 67 300 Ft,
A törvényi szabályozás tehát megá]]apította a polgámestcl illetményének és

költségtérítésének mértékéi, a Képviselő{estiiletnck pedig munkáitatói jogkörében ke1l

eljárnia ennek alapján, amikor határozatot hoz a megválasáott polgíirmester havi
illetményéről és költségtédtés&ől, A megküldött előterjesztéshez tettem írásos határozati

.javaslatokat, amelyet kérek elfogadni.

93D014-(x-21). §zá''J'űh^tározat (6 igen l iartózkodás szayazattal)

Rád KöZségi Önkonnlínyzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljrirva
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 ]. évi CLXXXIX, törvény
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71. § (4) bekezdésére a2014. október 12-én megváasztott Lieszkovszki Gábor fóálású
polgámester havi illetményét a fenti törvényi kötöttségnek megfelelően havi bruttó 448 700
Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2014, október 12{ől
Felelös: dr. Ungi Kittijegyző

94l20l4.(x.21\ szá''I'í hatáíozat (6 igen 1 tartózkodás sza\a;zdtta|)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testüIete munkáltatói jogkörében eljárva
figyelemmel a Magyalország helyi önkormányzatailól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény
71. § (6) bekezdésére - a 2014. október 12-én megválasztott Lieszkovszki Gábor főállású
polgiirmester havi költségtéfitését havi illetménye 15 százalékában bruttó 67300 Ft-ban
á]lapítja meg

HatáTidő: 2014. október 12_től
Felelós: dr. Ungi Kittijegyzó

2.1 Rád Községi Ónkomanyzat 7/2010.(X.28.) számú rendelete (Szervezeti és Múködési
szabályzat) áttekintése

Lieszkovszki Gábor polgármester: Magyarország helyi önl(om]ányzatailól szóló 201 1, évi
c]-xxxx, töl"v,ény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testiilet aZ alakuló vagy az azt

követő ülésen alkotja meg, vagy vizsgálja felü] a szervezeti és mírködési szabályzatáló|
szóló rendeletét, Képviselő-testületilnk esetében, egy fő változás volt, öt fő képviselő és a
polglírmester személye megegyezik a korábbival. A Képviselő-testületbe került új

képüselőtarsunk Buzási Pál úr, akit köszöntök, és akit mindannyian jói ismerünk.
Alpolgármester volt a 2006 - 2010, önkolmányzati ciklusban. A képviselők az írásos

előterjesztést megkapták, A képviselőktől .iavaslat aZ sZMSZ-ünk módositására nem

érkezett. Előterjesztésemben pedig azt javasoltam, hogy hagyjuk változatlanul a Rád
Községi Önkományzat Szervezeti és Múköclési Szabályzatá,ól rendelkező 7/2010,(X. 28,)

számú helyi rendeletünket. Kérem hozzászóIásaikat, észevételeiket, javaslataikat, majd

szavazatukat az előted esztett hatilrozati javaslatról.

Buzási Pál képviselő: Nem olvastam az SZMSZ,-I .zéá érdemben nem tudok hozzászólni,
Kérek majd egy példányt ebMl, anrelyet majd átnézek, és ha lesz javaslatom, akkor majd

megteszem azt.

95/2014.íx. 2t) §zámú határozat (6 igen 1 tartózkodás szaldzattal)

Rád Községi Önkormáüyzat Képviselő-testülete a 7l20lo.@.. 28,) számú rendeletben

szabályozott szervezeti és Múködési Szabáyzatát nem kívránja módosítanj, arulak szövegét

változatlanul hagyja.

Hatlíridó: 2014, októbel 21.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgármester
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j.l Az alpolgárnester, Ügyrendi Bizottság, Pályázati tanácsnok megválasztása, képviselői

tisZteletdii me gállapitasi

l_ieszkovslki cábor ptrlgárme,.te., ). !T_)::)'\_I::;:H',":]:,:';:'j:;1T,: jÍT."li
]i,i",'rrr", János kepritel9 i, "],.ií,#::l:;i",i;H ilgialcllöbb jhí,szavazana|
'n* 

"i.Á"t 
az \7 \Ás / 5ö § :,:.1i:];:;:,,i,,,,^,L"l.i iogatlású alp,,l gármestemek is

lálaszronirl ól önkorm3ny7all ^,l.'_-l"i, u."ilror a jclölt lemondhat,,.,
Lisnelerdij megallapitá:át ir]a elo a loÍJ\f ' l) 'alJ.' ].",,r.l lapc"olato. eljdra.ra lelkérem az

A sza\aZás titkos e]járásban tonerl!

aliegyző urat,

Rutkai Róbert aljegyzó: l ,1 o 1qt1,,1,16, ,]z,q/V: 
]'" _í,J,:",:1].,'r\:i"l'Í"l'li,'"1',1

;l.,;;";- jetenleg ncg,,"",,",',1'"'.§il,,"i'.i ai"b'],l,Jor"l:]: il"])gil::Hi1!,:Bi/oil,áeo' Bemu.a]on] J hlIelesl..1l 
-tzl9 

P'',"i.it 
riá *..g' l"rll:|i)l \ala\zl'a meg á

Kéo\iselo-Ieslülel tagiaina]', l /en a Je '" 
*g". 

'1,os ."gr",urli. :.91_1i:", a Kön)^iárltonallal tönénoen annal, ]e|olesl :,",:',,_1^._,;, ^ lilöhöu ,/a\a7Uldro
i"lolr.r utpotg;,.",remcL a 

.tilko,ani] il,ÍJ,"o".a"o", 
'*1r.. ldlaI l\I\an |,ép\i"clo !lral,

i"Üi.egu"i, eLkés,,lIell .z^.'í: l:'i'" l;;;" u,-nr, . ,on,,."t ,,,o .r.ml,c. hoi) lll leIf )';l\d,

hosr utol.óként,zara//oll c5 llo7/J l,

egiilir,zá,r"olna*r,t nle! a,/d\a/JTo\Jl,

S/avazas uün: az iment rcln)ilot 
n,l]i!"]-;]]li"iíi}í,1l:?-::,"iíJX"-§\*i""1

szavazólapokonLJnént,</,1vaZasYllli"J,"r"r,;,,áa"t.i jogállá,ú.
ervénllelen sZa\ a/o]app!l met

alpolgármesteirrek,

96/2014.(X, 21) számú határozat (tjtkos szavazássali 4 igen 1 nem 2 érvén}teien szavazattal)

Racl Közsegi onko.T]anylaL.Kcr\ li:[ 
fl;'il,,.jjlill"":::Ji:1';;:,1'iii:"l::;;

\za\azással lllé. Janos,26l 1 nJ,",_,.,i 

"1o"i|r.*,".e.\ álasztotta meg tarsadalmr megolzat

Hatarido: 20l4, oltóber: 1-1o] 

"olgárntesle_ 
rt J-, l l,gi Ki,li icr)/o

Fele]osi Lieszko\ szk1 LTaDoí l

lllés Jánor alpolgármc\lcr: Kn./:ilH,:.,,,"i':1fii :i"li]:i]\i:.il;J,iÍ!i,"i"::i
akik most llem sza\aztak meg alpor

erre a tisztségrc,

Lieszkor szki Gábor polgárm€ster| \4JF) drors/aJ Jnknm"""1'"'':] :1:]:l:[:t,':}llJ
r)r,adalmi megbizatasú otpo,ga,"sr"n!i i:,rrl,i_:::íJ,,i,' il]..i ]"ll*"í"",- l)_on"o,
;;#; ; aipot_ga.n"se,i :';1]]ii..)l,ii]j,] Ii"i$,j; |;:1:;:1"i"TX'ii9.&i.iinrilaüozria kell, Rad ló/,cg'":lT-J,í;;,h;; ..g. l.,"."t.n, " i.,h;lftó l57 U4j Ft-to] 201 9l| l1

tiszte]etdii összeg tnegcllapitasat,

tlté§ János alpolgármcsterl l átsadalmi munkában ln"l*i: ]l:,r,:, l;l ll]lJu,,"u,", 
u,

:ir:'jil;;i"'$l,tokai, amelyról most szóban é: irá,ban l, ntttaLxo"
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Rutkai Róbert aljegyző: A tfusadalmi alpolglírrnesteri munka térítésmentesen történő
ellátásáról, a havi tiszteletdíj és költséglé tés összegéről történő lemondásról szóló
Nyilatkozatot elkészíteltem, amelyet felolvasás után alpolgámestel úmak aláiásra most itt a
kep\ iselö-tesrtilel elöni aláirásra áladok

97 l2014.IX, 21\ számí határozat (6 igen 1 tafiózkodás s zavazallal)

Rád Kozségi Óntományzat Képviselő-testiilete a Magyarország helyi önl<ormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdésére figyeiemnel, Illés János
alpol$írmestel havi tisáeletdiját bruttó 157 045 Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület elfogadta és tudomásul vette az alpolgármester íTásos nflatkozatát,
amellyel Rád Községi Önkományzat javlá_ra lemondott a havi alpolgármeste tisáeletdíjlól és
tevékenységét lérilesmenlesen kivánja Végc4i,

Határidő: 2014.októbel21-től
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgáímestel és dr, Ungi Kittijegyző

Lie§zkovszki Gábor polgármester: A törvény az alpolgámesteri feladatok ellátásáioz
költségtédtés megállapítását is előída. Ennek megfelelően az erre vonatkozó javaslatot az
elhangzott alpolgármesteri nyilatkoza1 figyelembe vételével terjesztem elő.

98D014.(X.2I) számíhatározat (6 igen 1 tartózkodás szayazaLtal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLxxxIx. törvény 80. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, I]lés János
alpolgármester havi költségté tését bruttó 23 557 Ft-ban álapítja meg,
A Képvi§elő-testü]et elfogadla és tudomásul vette az alpo]glármestel íIásos nyilalkozatát,
amellyel R,íd Községi ÖDkomrinyzat javára lemondott a havi költségtédtés összegéről és
tevékenységét térítésmentesen kívánja végeali,

Határidő: 2014. október 21lő1
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és dr. Ungi Kitti jegyzó

Lieszkovszki Gábor po|gármester: Az SZMSZ-iink szerinti Ügyrendi Bizottságot is
sziikséges a mai napon megválasáanunt, mefi a korábbi bizottság mandátuma lejárt. Az
Ugyrendi Bizottság elnökének ismét LázáI lstván képviselő urat, tagjának pedig Puporkíné
Papp Gabriella és oszaczki Lászió képviselőket javasolom. Az érintettek a felkérés alapján
ylllalíiii M Ügyrendi Bjzottság elnöki és tagi tiszlségét, Ha nincs ezze] kapcsolatban
ésaevétel, másjavaslat, akkor kéren szavazni a l]atározati javaslahól,

99D0l4,(x. 21\ számí h^táfoz^í (7 igen egyhangu szavaz attal)

Rád Községi Önkományzat Képviselő_testiilete figyelemmel az SZMSZ-e 52. § (l)
bekezdésére Ügyrendi Bizottságát (ÜB) az alábbiak szerint váasztotta meg:

Lázáf lswán ÜB elnöke
Puporkáúé Papp Cabriella ÜB tagj a
oszaczki László ÜB tagja
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Az Ügyrendi Bizottság feladatait az önkományzat SZMSZ-e 53, §-ában foglaltak

végzi. Áz Ügyrendi Bizottságbür végzett feladatok ellátásáért külön tiszteletdíjat vagy

juttatást nem állapít lneg a Képviselő-tc§tiile1

HaLáridó: 20]4. oktober j l- ol
lelelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és dr, Ungi Kittjjegyző

Lie§zkovszki Gábor polgármester: Az Ügyrendi Bizottság teszjavaslatot, az önkormányzati

képviselők tisaeletdíj ával kapcsolatban.

Lázár István Ügyrendi Bizottság elnöke: A korábbi óveklek nTeglelclóen a kö7tisztviselöi

i 
"t.ényulup 

.7.teten"t megleielő 1-es szorzó alkalmazását javasoljuk, amely alapján,

touauuá is iravi bruttó 38 650 Ftban kertiljön megállapításra aZ önkormányzati képviselók

havi tiszteletdíja, a korábbi önkormányzati ciklusoknak megfelelően,

LieszkoYszki Gábor polgármesterl Ila nincs más javaslat, észrevétel, hozzászólás, akkor

kérem, szavazzanak aiöntormányzati képvjselők havi bruitó liszteletdíjáról,

l0íl/20l4-1 x. 2l | \Zámú határo/at lo ilen l.arózknd:,szrr,rz"rttr"

Rád Községi Önkormányzat Képviseló{estűletc ligyelemmel az SZMsZ-e 53, § (1)

i"r""aore."' uev*.di Bizottságának javaslata alapján a rádi önL(ormányzati.képviselők havi

U-i'O ai.oaoaia' a lóztisztviselők illetményalapja 1-es szorzóval _történő 
szorzatának

á..r"eeu* alupí'ju .eg, (2014, évben a köZtisztviselők illetményalapja bruttó 38 650 Ft,)

Határidői 2014. október 21{ól
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármestel és dr, Ungi Kitti.jegyzó

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az SZMSZ,ünk szeriit pályázati tanácsnokot is kell

*ílas"t*unk, Javasolonr, továbbra is az újraválasztott Tiszolczy Gábor öitolmányzati

képviselőt, ismét pályázati taDácsnoknak megválasztimi,

tOt/20l4.{x. 2l ) §Zámú határl|Zát (5 igen 2 tanozkooa, ,zavazrtLrl)

Rád Községi Önkormányzat Képviseló{estülete , íigyelemmel az SZ,MSZ-e 52, § (13)

bekezdésére - Tiszolczy Gábor 2613 Rád. Liget utca 37, szám alatti lakos, önkormányzati

képviselőt választotta meg pályáZati lanácsnoknak,

Határidő| 2014. október 21-től
Feielős: Lieszkovszki Gábor polgármester és dr, Ungj Kittijegyző

Li€szkovszki Gábor polgármester: Javaso]om a megválaszlott pályáZati t^lrácsnok havi

Ú,r* ti.*arai:a, a kÜisztviselők illetmónlalapja 2014, évben a köztisztviselők

lir.Áenya"p;u t*ttO 38 650 Ft 2-es szozóval töfiénő szozalának összegében, havi bruttó

77 300 Ft-ban megállapítani.

Rutkai Róbert a\jegyző: A.z elműt négy évben láthathrk a tanácsnok úr tevékenységét a

parr,á"tt"i tup".o-tutton. Killtin kiemeiném a sportöltözővel kapcsolatos pályázatot és az

!ri'"i top"roruto. szervezési, adminisztrációs és pénzügyi elszámolási tevókenységet, 
^

sZerint
egyéb
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páIyázatokkal kapcsolatos tevékenységet négy éven keresztül ingyen végeáe, sok időt és saját
ráfordítást is igénybe véve. Most itl van p1,: a közel 25 millió forintos vis maior pályázatunk,
itt lesz, az új Egészségházzal kapcsolatos pályázati tevékenység stb, Mindez úgy gondolom,
hogy indokolta a polgármesteri javaslatot.

I02l2014,(X,21]. számíhatároz^t (4 igen 1 nem és 2 tafióZkodás szavazattal)

Rád Községi Önl(ormányzat Képviselő{estülete Tiszolczy Gábor pályáZati tanácsnok havi
tiszteletdúát a köztisztviselők illetményalapja 2-es szorzóva] tölténő szorzatának összegében

2014. évben a köaisztviselők illetményalapja bruttó 38 650 Ft - havi bruttó 77 300 Ft-bart
állapítja meg.

Határidő; 2014. október 21-től
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és dr. tlngi Kittijegyző

4./ Rád Községi Önkorm aliy zat 20 I 4. 20 1 9, évekre szóló Ciklusprogramia

Lie§zkovszki Gábor polgármesteri Tisztelt képviselő társaim, az előterjesáett
Ciklusprogram fó gerincét a váasztási progmmomban leírt terveim alkotják, Az előtedesáést
írásban megkapták, áttekinthették, most vitassák meg, és ha §Zük§éges egészítsék ki, tegyenek
további j avaslatokat, maid azt követően fogadjuk el a Ciklusprogramot,

Ti§zolczy Gábor tanácsnok: Az előteiesztett CiklLrsprogram 4,/ pontja szóI az új
Egészségház megépítésének tervéről, a Posta melletti öntormiinyzati tertileten. Szeretném eá
úgy kiegésziteni, hogy a leendő Egészségház épületével egyiitt, azzal szelyes egységben -
komplex beruházásként adjunk lehelöséget a Korall Élelmiszer Diszkont Ánrház
megépítéséIe. Eh}rez adjurri eI telekrésá a befektetőnek. Többször kifejtettem már ennek az
Elelmiszer Aruháznak az előnyeit, Ujabb előnye, hogy itt épülhetne fel az állandó
Gyógyszeltár, a mostani MoZgó Gyógyszeúár helyett.

Buzá§i Pál képviselő: Az új Egészségházban hiirom orvosi rendelő lerure?

Lieszkovszki Gábor polgárme§teri Egy háziorvosi rendelő, egy köEeti feladatokat is ellátó
fogorvosi rendelő és az anya és csecsemővédelmi védőnői szolgálat kerülne itt elhelyezésre,
saját váíóhelyiségekkel és ahhoz kapcsolódó szociális lrelyiségekkel. A jelenlegi helyzet
tanhahtlan, meft a háziorvosnak és a fogorvosnak köZös váróterme és egy mellékhelyisége
van. Az épüIet pedig vizes teriileten épült, a szigetelése nem jó, teljes felújításra szorulna, de
gazdaságilag ez nem végleges és jó megoldás, valamint nem éri meg a ráloldítás összegét. A
védőnói szolgáat pedig a Községháza udvarirról megköZelíüető 1öldszinten került
elhelyezésre, amelynek vráróhelyisége és szociáiis helyisége szintén kolszerűtlen. A korszerú
a:ryagokból építendő új Egészséghrizban ezeket a ploblémiáka1 oldanánt meg. Az épitéshez
pályázat atapján állami, vissza nem térítendő fonást kell szelezniint. A Gyógyszertár
építéséről jelenleg annyit tudunk, hogy a Mozgó Gyógyszertárat üZemeltetőnek van ilyen
elképzelése, terve.

Buzási Pál képviselő: Stinínel, ez így rendben is van. Azt a tervet, azonban, hogy oda
ÉIelmiszer Diszkont Áruház épüljön, azt nem támogatom, Ityen Áruhaz nem oda való, hanem
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a telepiilés m€lletti területíe, a falun ki\.ül, Máshol is ez a gyakorlat, ott nem Zavaj senkit a

."*á""*áá-njo:",-U forgalorn, igy is nagy a településen álhaladó,, atmenő forgalom,

;;;;;;;;i.;Jii';".nkom,,inl,ai,rutúin, ki,iul]lun_k elrdni. alkor az mindig meg kell

;iiil:es il;;;,.uoU.n gonaortoa;i, :zerinlem azorrosi rendelo megtervenetésébe i,

ilil;;; űi;,;á.u uor_i á kepui."1oiet. Nem m.-gtelveáetni, hanem minden javaslatot

'frerelembe léve meglenezni kell aZ új l gész,éghial,

,i?'il;;i;;*;;;vruLi ..,r"gUOr ,7"",""i l"p'-'i, meí,j7 önlor]Tán)/cl által kiddotl

mii;i-az ;"k;d,zati válasáson indult kepr,iielö-jelölti anyag adatai eltértek,

LieszkovszkiGáborpolgármester:AzújEgészségházmegtervezésébeés
enpedélveáetésébe a jogelór1 képvisetá-iestüú tag]ai bJ lett,k 

",on"u,, 
annak egyeáetéseit

i}:ffiirí', ;",,ü 
-"'irii'iáuár',''*r -t 

"* szinün itt tilnek a képviselő_testiiletben, Az

:i"iffiÖ" Ölá;ii-" 
'"lra' 

nj*,-", +ü,r ,"gt"""a"té,éuel és engedélyeztetésével

kapcsolatban.

lllé§ János alDolgárúester: q, korábbi kepviseIó-Ieslületbel] is elulasila§ra kerüt mar

'ii]i",li""öroí'i;iá",n"1 *uuu"li :",",i"i". n"gl a7 új Fgiszséghazza1 kö7ös és a falu

i."^.""ieij Öl.u. Joution rl"t,,,,.i,]", Ói"ton,-i^l'li, A/ akLori ellenzók löbbségben

ffiffi;;;ir;;;G"i.aoi".i,,r"*ú. e" is úgy gondo]om to.r'ábbra is, hogy kell ilyen

Áruház, de nein a falu közepéIe, a t"ru.r"tt ű #éJséghriz mellé,, Azt támogatom, hogy

Ür;":O,-;;;";;,;t i. -".'at"r-"i "Oi",,'jnyit"', 
iogy mit látnának szívesen az úi

Egészsé gház melLetti területen'?

A ciklusprogramba pedig Ja\asolom bréoiteni az Óroda naglkapuiátol a mu,zaki beiarrt

*rr"i* |,JF"r,")a,ri.'e,i "l"llekepur,'"t| 
a rakárepuler lelújita5it, a kapuk felúiitását,

oszaczkiLászlóképviselőlAzelotcriesztettCiklusprogram.6'lpontjaszólazulak
aszfaltozasának foiylatásáról, tuu",olo"-, hó a még lc nern aszfiltozolt ket, három utcánk

aszfaltozását vegyük tervbe,

Buzási Pál képviselő: Gondolom a Ciklusprogram fejlesztcseinek ja\areszet pá]yáZati úton

i*-ái* _*ára_, Ezért szeretném a, óizi orrtor*anyzati_ meíLeget látni, hogy az

i.U"J#-i.iiá-e.^. *.U,*" t'"",pe"isÁotirar unl, C,a]r ol1an rerret_ programot lehet

"ii"*"a"i_-"."rl 
*r láLharóL az lirüoÁl'nl zal állal bi7lo5itando önrészéneL összegei,

RutkaiRóbertaljegyző:Szeretnénhatározottankijelenteni,hogyajogelődképviselő-
testület által kiadott, az attutu", u"""t"tia"iolmanyzati hilat3L adatait tartalmazó és 2014,

,'rlJ,".U", 
'Ö-iiiltigl 

i, gu,au,agi uau,ot", i,*r,"-" la'elo,ad!ó meglelelt a r alóságnak,

Eá összehasonlítani a, ontor_uny"utiüi.riaron ioaurt tár_"ryik képviseló_ielölt adataival

értelmetlen és ésszerűtlen,
ffi;;;,;;;;;;ú,"rv szerinti rendes képviselő_testületi ülesének napirendje előtt,

hivatalvezetői feladatkorten a;arva t,i;lkonatom a képuiselöket es az önkormányzati munka

es pazdálLodás iránL erdek lödoker'a) 
- 
onro,-,iLrl1 ^r 

pcr/ügyi helyzeleíöl, szanláiró],

lioiii'"*l.i". iin,l"u-o,"g,i,ot, ,q 
-r"n,lt"i"r 

t"naL i,",ii J7 önkormáú},/o| mcllegél

;# J;;;;o;"; q,i ".l :, 
i:l 

| "]il#illl ;; 
jffi Jliii1;,,j;[§::'il§:::i :il;,, 

",Jarasolom az elöteriesztett és a lna1 r

bfumikor kiegészíthet i,lővel a Képvis!'lö-te,itilet, e, tin,""l" 
"Ónatkozo 

Lehetőségek jelenleg

ismertek, ez azonban a j övőben is vátoáaL

Buzási Pál képviselől Kö§Zönöm a hozzászólást, és szeretném 
. 
elmondani, hogy azt a

;#*"il "-ti;;; 
uáutui atupl,in a korábbi képviselő-testület kiadott az önkormányzát
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gMdasági és pénzügyi helyzehől. azt én etalonr'ak l'ogadtarn és lbgadom el, Ettől az adatoktól

iért el a, Onkórmányrati válasááson indult cgyikjelölt irásos kampányanyaga, amjre utaltam,

Szerintem az előtedesáett ciklusprogram páIyáZatokkal történő megvalósításiihoz negvaí az

önrésze a jelenlegi önkolmláüyzatnak, Ebbe berrne van a korábbi jogelőd önkolmányzatok

;llal összeg},t]iilölt penzüg1 i ercilonás i.,

Illés János alpolgárrnesíer: AZ eledméiyes. hatékon_Y önkonnányzati munkához nlrrgalom

és bizalom kei, Ilyen volt a megelóző Képvise]ő-testület, amiből öt képviselő újlaválasztatott

a jelenlegi testületbe, vaiamint ismét polgármesteré \,álasztottá,k Lieszkovs7ki Gábofi is,

nemélem ez az új önkormányzati ciklus is hasonLó, eredményes lesz, és nyi]t, őszinte

szellemben végzi majd a munkáját, E1ae kérem az új képviselő u1at is, akire mindarmyian

számitunk. A Úa természetes, új javaslatokra szükség van, de nyugalom és béke kell az építő

munkároz,

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ha nincs új.javaslat. észevétel akkol kérem, a

kiegészító. módosító ;availatot.ot, majd azt követően a ldegészített Ciklusprogramról

szíveskedjen szavazni a Képvise]ő-tcstület,

103/20l4.(x. 2l ) s/ámú bcléraz4l (l igen 5 nem e5 l Iano,/kod;s ,,/Jvd7al]1l)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testiilete nem tánogatta, elvetette Tiszolczy Gábor

tanácsnok lavaslatát, arnely szerint M önkormányzat 201,1, 2019, évekre szóló
Ciklusprograrrrjába keúljön be, hogy a Posta mellctti 1216 hrsz-íl 3 ]41 négyzetméteres

ontoÁan-yrati tualaonban á]ló beépítetlen területen az új .ljgészségházzal együtt épüljön

meg, a M;joros Lá;Ió álta1 kérelmezit és terveztetett Korall Élelniszer Diszkont ijzletház,

Határidő: 2014, október 21{ől
Felelós: LieszkovszkiGáborpolgármester

l04/20l4.1x. 2l , §/ámú határozat 17 ilen eE, largl ,/J\ a,/JllJl)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő{e§tiilete Illés Jlinos ciklusplogram kieg,észítő

javaslatát eÁgadja és a p.ogran 15. pontjaként tervezi a Rádi Napközi-oit}onos ovoda

iazdasagi, rnú-sza'H rcjarO riljanat végleges rendezését, kiépítését és az abhoz csatlakozó

tároló építmények felújítását, Iendbetételét,

Ilatfuidő; 2019. Szeptember 30.

Felelősl LieszkovszkiGáborpolgánnester

105/2014.(x. 21) §zámú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Kózségi Önkornányzat Képviselő-testülete aZ 1 15 porrtban megfoga]mazott 2014, -
2019. évekre vonatkoZó ciklusprogramját elfogadta.

Határidó: 2019, szeptember 30.

Felelős: LieszkovszkiGáborpolgárme§tel
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5.1 A Képviselő-testiilet ülésterve 2014. októbel, novembel és decembel hónapokra

Lieszkov§zki Gábor polgármester: A 2014, év hátalévő idejéIe elkészített üléstervet

kepr iselötársaim elözelesen megkaplák.
Ebben már a jövő hétre 1erveáük a jelenleg legfontosabb témántról, a szennyvizcsatorna

közművek építésének befejezéséről szóló táiékoztató megvitatását- El kell fogadnunk a

szociális túzifa ellátásról szóló rendeletet is.
Novemberben az önkormányzat költségvetés háromnegyedévi véglehajtásáróI számolunk be,

majd közös testiileti ülésen kell átíekinteni a közös önkományzati hivatal múködését, és a

kö;ös hivata]ról szó megállapodásunkat is sziikséges aktualizálnunt. Dönteni kell azutlín a

beérkező Bursa Hungarica pályázatokól, és megkezdeni a 201,5. évi önkományzali
költségvetés előkészítését.
JavasJom, hogy tartsunk decenberben KöZmeghallgatást. majd fogadjuk el a Belső

Ellenőúési Tervet és a Képviselő-testület 2015, évi munkatervét,

Rutkai Róbert aljeryzől A szociáis túZifa igénylésére benyújtothrk páyazalünkat a

Beltigyminisztériumho z. Ezzel kapcsolatos szociális tilzifa ellátáslót szóló rendelet

rnegallot,ísa, amelyet már előkészítettem és megküldök a képviselőkrrek, A Bursa Hungarica

pálrázati kiírásunk szerint pedig szintén előírt hatláTidőben járuú majd el, a benyújtandó

pályrizatok elbírálásakor.

Lieszkovszki Gábor polgárme§ter: Van-e valakinek kiegészítő javasláta a 2014, é\|i

munkatervhez?

Buzá§i Pál képviselő: A,,Tájékoztató a szelrn},vízcsaloma közmúberuházás aktuális

kédéseiről, a közbeszerzési eljárás előkészítéséről" című teNezett napirendi pont kapcsán

szeretnék képbe kerülni, Ezzel kapcsolatos jegyzőkön},veket át szeretném néZni, hogy lássam

az idág végzett munkát, Eá szeretném minél rövidebb úton megkapni, átnézni,

Lieszkovszki Gábor polgármester: |Z aZ intemeten töfiénhet a legrövidebb úton, De

aljegyző ur majd segít ebben a kérésben,

Rutkai Róbert aljegyző: Milyen jegyzőkönyvekől van szó?

Buzási Pál képviselő| Nem jegyzőkönyvekről vaú szó, hanem szeretném a korábbi

kivitelezővel köiött és már megszűnt szeződést átnézni, hogy mi az amit ó vállalt, és mi az,

amit ő nem teljesített? Mikoua kellet volna neki megcsinálni a vállalt építést, hol taított,

hIinyszor lett neki módosítva az építési szerződésének befejezési dátuma? Ezeket nagyjából át

szeretném nézni.

Rutkai Róbert aljegyző: A kérést megértettem, de tekintettel arra, hogy egy elműt, Iezíít

iigyről, szerződésóf van szó, gondolorn, hogy most nem ez a legsiirgősehb? Ennek az

iúrmálódásnak egyébként a világon semrrrilyen akadálya sincsen. Régi ügyekben is lehet

informalódnia rij képviselőnek, amelyet tőlem telhotően segítek is, de ez nem előzi meg, és

nem mehet a napi §ürgős és aktuílis munkánlr rovásala.

Buzási Pál képviseló: Képviselóként {rgy gondolom, hogy a kötbél összegének a faluhoz

történő megjöv;tele is nagyon fontos. Annak a metodikáját is szeretném látni, hogy hányszol

volt a kivúlezés határideje megho§sZbbítva? Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, vagy
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ötször? Mert amikor én ezt korábban aZ eg) ik kep\ iselótol rn:Fl*,,]::::1,^t!:, azt a yáIaszl

tupá, nogy tlu.-uaszol, vagy negyedszer, de a fi nanszirozó hosszabLtona meg,

i""fr",ri!á 
't".áurru,r -onk,órmáyrati 

kepliselökent 1ó é\ig, es azt tudom. hogy a

finanszírozó nem hosszabbít rneg épitesi 
' 

sierzöde s t, Itt minde;éfi az itt üIő embeleknek

kellett a keziiket feltenni, vagy n.. i"i**L hogy hosszabbítunk_ egy, szerzódésben egy

befeiezést, vagy nem hosszabbítunk, l,"i'"t","t áégr,,"nyosoclni, ltteni emberek tették fel

; ffi"ÜŰ; ;i;;;r]"tt t-,o""uUtituo u teielezes miárid"le, 
",agy 

valaki valahonnarr?

Lieszkovszki Gábor polgármc§ter: Záriuk le a napirendi pontunkat aZ glőteriesztett

határozati javaslattal, u-"*yit"n u r<ep-"i""iO-t",ttit"t ZÖr+, évi ü]éstervével, munkatervével

kapcsolatban nincs j avaslat,

106/2014.(X. 21) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkonrrányzat Kép\iselótestülete 2014, október, november és december

hónepokrd aZ alabbi üle<len et logadja el:

'.,l 
2014. október 30-án:

Tájékoztató a szermyvizcsatoma közmúberulrazás aktüális kérdéseiről, a közbeszeúési

eliárás eIökészjtésérő]
Fiöreriesaó: Licszkovszli Cabnr pol gármester

e zor+lzors év telére vonatkozó szociális célú tűZifa ellátásáról ,szóló 
rendelet

elfosadása (a 15i20l],(xl, 28,) számú és rnár halá1,\o1] kívüli rendelet alapián)

|,löirieszro, RLrtlai Roben alleplz,,

3,1

4,1 2014. december 16-án:

2.1 2014. noveúber 13-áü:

Tájékoáató Rád Kózség Önkomfuryzata 2014, évi költségvetésének haromnegyedévi

teliesrteseröl
Elárerie.zt,_r: I iesu ko"zLi Cabor o,,1gárr,e,tcr

2014, novenrber 27-én:

A Rádi Közös Ön-ko.Imányzati Hivatal tevékenységérői készült beszámoló

Előterjesztő: dr. Ungi Kitti jegyző

A Rádi Közös Önlrormányzati Hivatal létrehozásáról és lemtartásáról kötött

Mesallapodás |e|ü|l izqgála'a, akLullizjla"a
Ptaieriei.,lo: Lie,zkovszkt Láhor pol3ánnesler

Donr., u u"nl u;,on Bursa HunEarica pál) a-lalokról

Eloleriec7iö: Lie5l1,o\ l^i Cdbor polgármesler

Közmeghallgatásl
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A 2014. 2019. évekre elfogadott Ciklusprogram

A 2015. évi önkotmányzati köIt§égv€tés előkészítése

2014. december 18-án:

Tájékoztató Rád Köz§égi Önkormán}zat 2014. évi költségvetésének elókészítésáől
Előterjesztó: Lieszkovszki GáboI polgármest€r

Belső Ellenőrzési Terv 2015. évre
Előteriesaii: Lieszkovszki Gábor polgármester

A Képviselő-testiilet 2015. éü munkaterve (ülésteN)
Előterjesáő: Lieszkovszki GáboI polgáímester

Határidő:
Felelős:

2014, december 18.
Lieszkovszki Gábor polgámester

( -.,- 
,

Lie"szkovszki Gábor polgármester: A mai alakuló képviselő-testületi ülést bezárom, és
köszönöm a megielenést,

kmf.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

J
d̂r,

á":"\

§ffi3
\k",**./

Ungi Ki
jegyző



Lieszkovszki Gábor

Pupork,íné
Papp Gabriella

Illés János

Lázár Istvál

Buzási PáI

oszaczki László

Ti§zolczy Gábor

JELDNLÉTI ÍV

Rád Községi Önkormányzat Képvi§elő-te§tületének

2014. október 2I-i alakuló üléséról

polgiiimestel

Tanácskozási iogú állandó meehívott:

Rutkai Róberí aljegyző

MEGHÍVOTTAK

Bajnógel János hangtechnika

ön}omány7ali reo, i*la a4ehl *l T*r+. qs,.d{c-
önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

önkományzati képvi§elő

öntormránJzati képviselő

önkormányzati képüselő

s\§



Rád Községi Önkormányzat Polgármesterétől
2613 Rád, Petőfi u. 11.t 271528-580. Fax; 528-586.

E-mail: Dol garmester@pb@Lbu

Meghívó
Rád Községi Öntormárryzat Képüselő-testületének alakuló ülésére, arnelyet az
önkoímán "zat 7l20l0.(X. 28.) számú rendelete (szervezeti és Múködési szabáyzat) 7. § (1)
bekezdése szerinti jogkörömben eljáNa hívok össze

2014. október 21-én (kedden'l este 18 órára

a Rádi EYangéüku§ templomba és aá követően a Rádi Közsógháza nasr'termébe.

Napirend:

í./ A Helyi Válasáási Bizottság elnöke jelentést tesz a 2014. október 12-i önkományzati
képviselő és polgármester valasáás eredményéről.
Elöadó: Szabó Anila HVB elnök

2-1 A megváasztott ön}ormányzati képviselők és a polgármestel eskütétele
E§küt előolvassa és megbízólevelet átadja: Szabó Attila }ryB ehök

Agapé a Községházán.

3./ A Képvi§elő_testüIet hat/íoz a polgrármester bérélől és költségtérítéséről a
Magyalország helyi önkormiinyzatairól szóló 2011. évi cI-)oocx. töNény 71, § (4)
és (6) bekezdése alapján
Flólerjesztö: Rutkai Róbert aljeg zö

4./ Rád Községi Önkorm ányzaí 7l20l0.(X. 28.) számú rendelete (Szervezeti és Miiködési
szabáyzat) áttekintése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

5./ Azalpolgármestermegv.ilasáás4képviselőiti§áeletdíjmegállapítása
Előterjesáő: Lie§zkovszki Gábor polgrirmester

6.1 Előterjesztés Rád Községi Önkományzat 2014, - 2019. éveke szóló
Ciklusprogramj ára
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgárrnester

7.1 A Képviselő-testület ülésterve 2014, október, november és december hónapoloa
Előterjesáó: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád. 2014. október 16.



E l ó t e r j e § z t é s

a 2014. október 21_i alakuló képviselőtestlileti ülésre

._ 
Á polgármester béréról é§ költségtérítéséról §zóló határozat a Mas/arország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6j bekezdése alapján

Ti§ztelt KépYi§elő-te§tület!

A megviilasáott és esküt tett polgármester és önkormányzati képviselők megalakították Rád
Kölségi onkormáoyzat Képvi§eló-testületét

A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos töryényi szabá.lyozás
megváltozott. A Magyarország helyi önkormányzataltóI szólő 2011. évi CLXXXIX. törvény
7l. § (4) és (6) bekezdése szabilyozza a lakosságszámra figyelemmel a polgármesterek
illetményót é§ költségtédtését.

A fenti törvényi szabályozásnak megfelelően az 1501 - 10 000 fő lótszámú településeken a
főál]ású polgármester havi illetménye bruttó 448 700 Ft. A havi köttségtédtésének összege
pedig az illetményének l5 %-a, amely bruttó 67 300 Ft.

Jogosan meriilhet fel a kérdés, ha töNény állapítja meg a poigámester havi illetményének és
költségté tésének összegét, akkor miért van szükség ezekhez Képviselő-testiileti
h^tároz^tía?

Azért sziiksége§ a Képviselő-testület egyszerú többséggel meghozandó
fóállá§ú polgárme§ter foglalkoztatá§i (munkajogi) jogYiszonyban
munli,iltatói jogkört a Képyi§elő-testület látja el, amelynek része
költséglérítés megálapítása.

Mindezek alapjrán terjesáettem elő a polgármester havi illetményére
vonatkozó határozati javaslatokat.

határozata, mert a
á11, aki felett a

aZ illehnény és a

és költségtédtésére

Rád,2014. októbel 15.

íöi Rutkai Róbert
aljegyző



Határozati iavaslat:

l./

Rtíd Kózségi Önkormányzat Képviselő{estülete munkátatói jogkörében eljárva -
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CL)ocflX. törvény
71, § (4) bekezdésére - a 2074. oltóber 12-én megviálasztott Lieszkovszki Gábor főálású
polgfumester havi illetményét a fenti törvényi kötöűségnek megfeleló€n havi bruttó 448 700
Ft ö§szegben álapítja meg,

Határidő: 2014. oldóber l2-tő1
Felelős: dr. Ungi Kitti jegyző

2,/

Rád Községi ÖDkormányzat Képvi§€lő_testtilete munkáltatói jogkörében eljárva -
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól §zóló 2011. évi Cl)cxxx. törvény
71, § (6) bekezdés&e - a 2014. október 12-én megváasáott Lieszkovszki Gábor főállású
polgármester havi költségtédtését havi illetménye 15 szazalékábut bruttó 67300 Frban
álapítja meg

Határidő: 2014. októbel 12-től
Felelős: dr, Ungi Kitti jegyző

{)uűz



Előterjesztés

a 2014, októbel21-i alakuló képviselőtestületi ülésre

Ráil Községi Önkormányzat 7/2010,(X, 28,) §zá_mú rendelete (Szervezeti és Múködési

szabályzatt áttekinté§e

Tisztelt Képviselő-testület!

Masyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011, évi Cl-xxxlx, törvény 43, § 3,

bekezdese atapián a képvi§eló-teslütel "f"i"t"ro 
|/ag! 

^z ^zl 
köveló ülé§en e tönény

.zahálrai szerint megalLotja,"gy f"l;;;;;ij; sze,ie,eti e, múködési szabállzatáról

szóló renileletét.

Rád Közsegi Önlomán;zat Szenezeti és Múködési Szabál}zatát a 7/20|0,(X, 28,)

számú rendeletben szabal)ozla 
" 

:"g,Üa-rap,i,"r" Lecri]let, A megalakull, u,i Képviselö-

testületben egy új képviselő t",iirt, Jti*o",'t"it in'títyányt a Szeívezeti és Működési

Szabáyzat módosítására,

Javasolom. hogy módo§itá§ nélkül tart§a hatálybán a Képvi§eló-testület Rád Közsegi

ÖnJ.ormánl zat 7/20l0.(X, Zt,,"urnu-,*J"i"ieuJt "gutlupilon 
Szenezeli és Múködési

szab ályzatát.

Rád,2014, október 15,

Határozat iavaslat:

Rá.l Kö7sési Önlormányzar Képvi§elö-lestülele

.r" r,,,it, oro, i Sr"-"re r i es VLiködesi Szabályzatat

vrittozátlanul hagyj a.

Határi<lő: 2014. október 21,

Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámestel

(- !,

li_f v-rt| \->1t<-
Lieszkovszki Gábor

polgármester

a '7l2010.(X. 28,) számú rendeletben

nem kívánja módosítaíi, annak szövegét



Elóterjesztés

a 2014, október 21-i alakuló képviselőtestiileti iilésre

Az alpolgárme§ter megválasztása, képvisetői ti§zteletdíj megállapítása

Ti§ztelt Képviseló-tcstület!

Rád Községi Öntományza1 Szervezeti és Múködési Szabályzata 56. §-a rendelkezik az
alpolgármesteri ti§zt§égről az alábbiak szerint:

,,A képviselő-testület megbízatásának időtaítamara a polgármester helyettesítésére,
munJ<ájának segítésére - a polgármester által meghatározott feladatköIben egy
alpolgfumestert váasá, aki feladatát társadalmi tisztségben látja el."

A feítieknek megfelelően a 2014. október 12-i önkormányzati képviselő választás
eredményére i§ tekintettel teszem meg az alpolgármesteri tisztségre ajavaslatomat,

A megválasáott önkormlinyzati képYi§elők az alábbi §zámú §zavazatoú kapták:

I./ Illés János 366 szayazat

2.1 Puporkáné Papp Gabdella: 314 szavazat

3.1 Oszaczki László:

4.1 Lázár István:

5.1 Tiszolczy Gábor:

6-1 Buzási Pál:

303 sza,razat

2'74 szayazaí

268 szayazat

234 s7.ar,,azat

Mindezek alapján javasolom Illés János képviselő urat alpolgárme§ternek megválasztani,

az SZMSZ fentebb m.ir hivatköZott 56. §-nak megfelelően.

Java§olom továbbá, hogy aZ önkormányzati képvisetők ti§zteletdija a korábbi éveknek

megfelelően a köztisáviselői illetményalap méfiékének megfelelő 1-es szoíző alkalmazáaa

alapján, továbbra is havi bruttó 38 650 Ft-ban keüljön megállapításra.

Rád. 2014. október l5.



Határozati iava§lat

1./

Ríd Községi Önkoímányzat Képviselő-te§tülete titkos szavazrással lllés János önkormányzati
képüselőt váa§ztja az szMsz-e 6. §-ában foglaltaknak megfelelően alpolgármestemek a
2014. 2019. évi önkormányzati ciklusra.

Hatíridó: 20l4. okóber 2l -tői
Felelős: LieszkovszkiGáborpolg|árrne§ter

2./

R,íd Községi Ölkományzat Képviselő-testiilete a 2O14. - 2019. évi önkormrányzati ciklus
önkormánlzati képviselői tisáeletdíját a korábbi éveknek megfelelően a köáisztviselói
illetínényalap mátékének megfeleló l-e§ szorzó alkaknazá§a alapján, továbbÉ is haü bruttó
38 650 Ft-ban álapítja m€g.

Határidő: 2014.októbel2l-tó1
Felelós: Lie§zkov§zkicáborpolglármester



NYILATKO ZAT

Alulírott lllés János 2613 Rád, Viola lltca 46/5 számú lakos, megválasztott
társadalmi megbízatású alpolgármester úgy nyilatkozom, hogy az
alpolgármesteri tisáséggel együtt jaró 157 045 Ft tiszteletdíj és 23 557 Ft
kóltségtédtés összegéről

Rád Községi Önkormányzat javára lemondok.

Sem tiszteletdíjat, sem költségtédtést nem veszek íel, az alpolgármesteri
feladatokat

térítésmentesen kívánom elvégezni.

Kérem nyilatkozatom csatolását a 2014. októbff 21-i alakuló ülés
jegyzőkönyvéhez, és megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatal részére is.

Rád. 2014. október 21

}§0 h.:
Illés.IáÁos

alpolgármester

\, A nyilatkozat sajátkezű aláírását tarrúsítjuk:

Lieszkovszki Gá
polgálnester

Rutkai Róbert
aljegyző



Előterje§zté§

a 2014. októbel 2l-i alakuló képviselőtestületi ülésre

Előterjesztés R,ád Községi Önkormányzat 2014. - 2019, évekre szóló Ciklu§programjára

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014, oltóber 12-i önkományzat képviselő és polgármester vá]asztiáson közzé tettem aá a
progümot, amelyet megválasáásom után kívántam a2010. - 2014. évi öntormányzati ciklus
programjának folytatá§aként megYalósíúani,

Kérem a képvi§előket, hogy eá, .az alábbiakban is bemutatott proglamot vitassák meg,
egészítsék ki, és mint Rád Községi Onkormányzat ciklusprogramját fogadják el,

4./

6./

1./

2.1

3./

5,1

l./

Rád Köz§égi onkormánYzat ciklusDíogramia 2014. - 2019.

Az elkezdett és jelenleg közel nyolcvan szlialékos készültségú szenn}.vízcsatorna
közműberuházást új kivitelezővel 2015, május 31-ig befejezzük

A megépüó §zenn}Tízcsatorna közmúv€t továbbépitjük, és bekötjiik a
csatornahálózatba a Rét utcát és a Temető utcát, amellyei lehetőséget teremtLlnk a
Temetőben lévő ravatalozó épületének köznűvesítéséhez,

A Rádi Római Katolikus Egyházközséggel és a Rádi Evangélikus Egyházközséggel
együttmúködve a temetőrekonstrukció fol}tatísaként felújítjuk a temetó kefitését, és

§zociális helyiséget építünk a ravatalozó épületében.

Új Egészségházat építünk a meglévő, mrir elkészített tervek alapján, amel),nek
állami fonásairól már elkezdődtek a Lírgyal.í§ok, és amelyre bíztató ígéretet kaptunt.

Felújítjuk a Toperczel Kúriát és kulturális valanint egyéb közösségi funkciókkal
egészítjiü ki az épiilet jelenlegi haszráIatát, amelyhez igénybe vesszük az
örökségvédelmi proglam által biáosított támogatást,

Folytatjuk 
^z 

utak és járdák felűitását, építését, a Galga-mente és TéIsége Leader
Lg5es|ilet anyagi támogatásá\al. ameI)nek alapilö lagia a Rádi ÖnLormánlzal.

Folytatjuk és fenntartjuk a csapadékYíz elyezetésének folyamato§ bizto§ítását a
településen. A meglévő vízelvezető árkok karbantartása mellett, elkezdjük a volt Tsz.
major területén, a Liget utca és. kömyékéí, az úgynevezett Tabáni részen, és a Római
Katolikus Templomtót az Arpád fejedelem utcáig tartó teíület csapadékvíz
elvezeté§ének megn}.ugtató rendezéséí.

A 20t4. szeptember 1-i felhőszakadás é§ villámárvíz kárainak rendezéséIe benyújtott
vis maior pályázatunk alapján, elnye támogatási és annak önkomálryzati öffésze
ö§sz€gből elvégeztetjiik a Rádi patak belterüIeti szakasza és mintegy két kilométer

8./



2

kültertileti szakasz teljes mederti§ztítását, felújítását. Ezen kívül ugyanebből a
forrásból hellreálíttatjuk továbbá a Liget utcától a Rádi patakig hílződó yíze|vezető

árok mederlapozását.

9.1 Befejezzük a Templom tér és környéke új Faluközpont felújítását az elké§Zült
kiviteli terlrrek megfelelően a Hősi Emlékmű áthelyezésével és az 1956-os fonadalom
és szabadságharc emlékmúvének elhelyezésével.

10.1 Elősegítjük a Köz§égi Postahivatal teljes kor§zerú§ítését és felújítá§át, mert
tarthatatlan a postahivatal épiiletének jelenlegi álapota.

11./ Folytatjuk a téríiryelő kamerák kihelyezését a településen, a közösségi értékek
megóYása és települé§ünk bizton§ága érdekében.

12./ Rád Köz§égi Önkom|ín}zat Képviselő-testiilete fontosnak tartja a szolgáltató
önkormányzás folyamatos fenntaltá§át. Az önkormlínyzatnak nemcsak fejlesztenie,
beruháznia kell, annak érdekében, hogy lakókörnyezetünk minél élhetőbb és

egészségesebb leryen, de a hatásköIébe utalt ügyekben és lehetőségei határán belúl
segítenie kell a lakossági problémák megoldását, és az önkorúá[yzati
közszolgáltatások biztosítását.

13./ A Képviselő-testiilet a Ciklusprogramja végrehajtrisához tovább folytatja a
nrértéktartó, felelős é§ hatékony gazdálkodá§t, és minél több pótlólagos külső forrás
megszerzését, valamint a helyi szervezetekkel, közö§ségekkel, egyházközségektel
kialakítoű együttműködést,

14./ A hitetes és tárgy§zerű tájékoztatá§ érdekében az őíkotmányzat és az
önkormányzati hivatal folytatja az öntolúín)zati Honlapon megielenő információk
közlését. Bevezetjük íoyábbá az éves önkormányzati progranbeszámoló nyomdai
formában történő elkészítését, és minden rádi családhoz (lakott ingatlanía) törtéíő
eljuttatá§át.

Rád, 2014. október l5.

)

Határozati iaYa§lat:

Rád Községi Ónkormányzat Képviselő-testiilete a 2014, 2019. évek önkormányzati
ciklusfua vonatkozó 1- 14 pontban megfogalmazott Ciklusprogramját elfogadja, és

fdhatalmazza a polgármestert annak megvalósításáía vonatkozó előkészítő és szervező
munka végrehajtására.

Határidő: 2019.októbel20,
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgármestel
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a 2014. októbel 21-i alaL-uló képviselőtestületi ülésre

A Képviselő-te§tület Munkaterve 2014. október, november é§ decerúber hónapokra

Tisztelt KépYiselő-te§tiilet!

A 2014. ollóber 12-i önkormIínyzati képviselő és polgfumester vála§áás eledményekérrt
2014. október 21-én megalakult új Képviselő-testület 2014. október, november és decembel
havi munkatervére beleéItve a KöZneghallgatást is - az alábbi java§latot te§zem:

Ll 2014. október 30-án:

Tájékoáató a szenn).vizcsatorna közmúberuhrizás alduális kérdéseiről, a köZbeszerzési
eljárás előkészítéséről
Előtedesztő: Lieszkovszki Gábor polgámestel

2.1 2014. november 13-án:

Tájékoztató Rád Község Önkormányzata 2014. évi köItségvetésének harornnegyedévi
teljesítésérő1
Előterjesáő: Lieszkovszk Gábor polgámester

3.1 2014. november 27-én:

A Rádi Közös Önkományzati Hivatal tevékenységéről készült beszámoló
Előterjesztő: dr. U[gi Kitti jegyző

A Rádi Közös Önkormlínyzati Hivatal lét.ehozásáról és ferrntaltásfuól kötött
Megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása
Előterie§áő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 2014. decemher 16-án:

""--r*"-
A 2074. - 2019 . évekre elfogadott Ciklusprogram

A 20 1 5 , évi önkormányzati költ§égvetés előkészítése

5.1 2014. december 18-án:

Tájékoztató Rid Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előkészjtéséről

Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester



Belsó EllenőÉési Terv 20l5, é\T

t|öterjesztö: Lieszkovszli Cábor polgiirmester

A KéDüselő-testiilet 20t5, é\i munkaterve (ülésFrv)

ElőteiieszLö: Lieszlovszki Cábor polgámesler

Rád,2014. októbeI 16.

Hatáíozati iavaslat:

Rad Községi Önkormányzat Képvisetö-testiilete 20]4, oklóber, november és december

;#"pJŰ;; "Ú;rj"rrt.i 
or utUb,,'-',u i,Oló mun,t,aleívet (üéstervet) ellogadja_

Határidó: 2ol4. december 18,

P.t"tOr, LieszkovsÁiGáborpolgármesler
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Ll-L(Ll\,La,___
Lie§zkovszki Gábor,' )

polgátmester


