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N a p i r e n d: (Határozatok:87 -96-í9)

I.1 A helyi kommunális adó mértékének változásaQ0l20l5.(K. 12.) rendelet)

Előterj esztő: Rutkai Róbert aljegyző

21 TájékoztatőRád Község Önkormányzata2OI5. évi költségvetésének háromnegyedévi

teljesítéséről.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

3.1 Az ,,Együtt a gyermekekért" Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és Családsegítő

SzolgáIaltalkötöttmegállapodásaktualizáIása
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

4.1 Napközi_otthonos Óvoda névhasználatának-Alapító Okiratának- felülvizsgálata
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor p'ol gármester

5.1 Pest megye önálló régiővá válásának kezdeményezése
E lőterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

6,1 Településért Dű 2015. évben
Előterj e sztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

7.1 A2015. évi Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és témáinak aktualizálása

Előteri esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester



Készült:

Az ülés helye:

Jelen vannak:

z

Jegyzőkönyv

Rád Község Képviselő-testületének 2015. november l}-én megtartott

rendes nyílt üléséről.

Rádi Kö zö s Ö nko rmán y zati Hiv atal tanác sko zőterme

Lieszkovszki Gábor polgármester
Illés János alpolgármester
Lázár István önkormányzati képviselő
OszaczkiLász|ő önkormányzati képviselő
PuporkánéPappGabriella önkormányzatiképviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Tanácskozási ioeeal vesz ré§ztz Rutkai Róbert aljegyző

Meghívott: Szunter Tiborné pénzügyi főtanácsos

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendes nyÍlt kéPviselŐ-testÜleti Ülésen

megjelent önkormányzati képviselőket, alpolgármester ulat, valamint aljegYző urat,

l,ae!'allapitom, hogy a mai rendes képviselő-testületi ülés hat fővel határozatképes, Buzási Pál

tepviselo űr jelezie, hogy nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen, A kéPviselŐ-

tesjtileti ülésf megnyitom. Kérem az előterjesztett és kiegészített napirend elfogadását.

87 t 2015.(XI. 12.) számű határ ozat ( 6 i gen e gyhan gú szav azattal)

Rád Községi önkorm ányzatKépviselő_telttilete a2OI5.november 12-i rendes képviselŐ-

testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.1 A helyi kommunális adó mértékének vá|tozása(I0l2015,(XI, 12.) rendelet)

Előterj esztő : Rutkai Róbert aljegyző

2.1 TájékoztatőRád Község Önkormányzata2015. évi költségvetésének háromnegyedévi

teljesítéséről.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

3.1 Az ,Egy6tt a gyermekekért" Nonproíit Közhasznú GyermekjÓléti és Családsegítő

Szolgálattal kötött megállapodás aktualizálása
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 Napkozi-otthonos Óvoda névhasznáLatának- Alapító Okiratának - felülvizsgálata

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 Pest megye önálló régióvá válásának kezdeményezése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor po 1 gármester

6.1 Településért Dű 2015. évben
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

7 "l A,20I5. évi Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és témáinak aktualizáIása
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Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Határidő: 2015. november 12.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirend előtt:

Rutkai Róbert a|jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Írásban megkapták az önkormányzati

számlákról és adóbevételekről készitett hivatali tájékoztatőt. A tájékoztatőből a következő

főbb számokat emelem ki.
A költségvetési elszámoIő szám|án 4 404 954 Ft, az
van, amely biztosítja a likviditást.
Az érdekeltségihozzájárulási számlánk egyenlege az elmúlt havival
Ft, a vegyes elkülönített elszámoló számlánké pedig 129] 850

számlánkon továbbra is 299 746 Ft-ot, a letéti számlánkon pedig

megegyezően 3 045 561

Ft. A közműfejlesztési
22844 035 Ft-ot tartunk

nyilván.
A Közös Önkormányzati Hivatal elszámo\ő számlqán 1947 551 Ft, a Napközi-otthonos
Óvoda elszámoló számláján 135 650 Ft van.

Az önkorm ányzat megtakarítási bevételeit nyilvántartó érlékpapír szám|fulk piaci értékű

egyenlege 21 243 4i 3 Ft,
Á--ugánrzemélyek kommunális adója szám|án 2464 000 Ft, a gépjárműadó beszedési

szám]táng4 495 Ft, aziparűzési adó számlán pedig 6 525 886 Ft van.

J e 1 enl e g lej árt határi dej ű ki fi zetetl en számlánk ni nc s.

Az adóbevételekkel kapcsolatban tájékoQatom a képviselőket, hogy összesen 23 02I 576 Ft

adóbevétel folyt be a mai napig. Jelenleg az összes adókövetelésünk - a kivetett, de be nem

flzetett adó összege -2073 065 Ft, szemben a2014. december 31-i fordulőnap 4 341 195 Ft

adókintlévőség összegével.

Az iparűzési adókintlévőség mind bejött és még I 636 474 Ft iparúzési adótÖbblet kerÜlt

befizltésre, amely összeg állensúlyozta, hogy egyébként a magánszemélyek kommunális

adója esetében 935 24O Ét-.ot I 12O I4O Ft-ra emelkedet a be nem fizetett adóÖsszeg. A
gépjárműadó esetében jelenleg a be nem fizetett adóösszeg 2 35l 010 Ft.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Tisztelt képviselőtársaim! Kézhez kaPták a Iejárt

határidejű határozatok- végrehajtásárő| készített írásos polgármesteri beszámolÓt, és a
polgárústeri hatáskörben nyújtott települési támogatásokról készített beszámolÓt. Van-e

keráe., hozzászőlás a beszámolókkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor napirend előtti

felszólalásra megadom a szőt alpolgármester úrnak.

Ittés János alpolgármester: A településünk Tabáni részéről érkezett hozzám bejelentés,

kutya tartásávi| kápcsolatos ügyben. Több lakos is nehezményezte, hogy a ,,kiskastélYban"

lakó kutyatulajdonos nem biztosítja, hogy négy darab komondor kutyája gazdátlanul ne

legyen az utcán, ami félelemkeltő. Ez már több esetben is előfordult. Ebben, aZ ÜgYben

keliene valamit tenni. Kérdezem az a|jegyző urat, mit tudunk ebben azigyben tenni?

Rutkai Róbert a|jegyző: Akuttá váló régi probléma ez. Ezel<kel a kutyákkal és tulajdonossal

kapcsolatban már toÜtször volt probléma, amiben eljártunk. Véleményem szerint egYébként a

négy nagy testű komondor pásziorkutya nem való a lakott belterületen lévő ingatlan Őtzésére,

állami elszámoló számlán 3 38'7 524 Ft
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Ez a kutyafajta régebben a tanyavilágban volt használatos, ahol a tanya körülötti nagYobb

területet védie, ahonnan már létével messziről elriasztotta az illetéktelen hívatlan látogatót,

vagy betolakodót. Ezek az erős testfelépítésű kutyák több ízben nyitották meg a tulajdonos

kerítését és mentek ki azutcára. riadalmat keltve,
Amikor jegyzőként még volt szabálysértési eljárásra, büntetésre lehetőségem, akkor eljártam

és bünteiést is fizettek a tulajdonosok. Ez a hatáskör egy ideje már a Járási Hivatalnál van,

amelyről az érintetteket a polgármester úrral együtt többször tájékoztattuk.

R raiasi Hivataltól munkátársa minden pénteken tart kihelyezett igyféIfogadást, a lakosság

segítése érdekében a Rádi Községhé"zán.

A kutyával veszé|yezíetés közigazgatási szabálysértésén túl, ismert a kutyával veszé|yeztetés

bűncsélekménye, amely a gondatlanság, vagy közömbösség eredményeként a kutya általi Pl.
sérülés, baleset, közveszély stb. okozása a kutya tulajdonosának hibájábÓl, vagy közrehatása

foly.tán. Ebben az esetben a Rendőrséghez lehet fordulni, esetünkben pI. Oszaczki RÓbert

rendőr körzeti megbízotthoz. Ez utóbbit is megtettük már, aki személyesen is eljárt a

helyszínen. A rendőr körzeti megbízott egyébként minden paratlan hét pénteken személyesen

is megtalálható a Rádi Községházán, ahol lakossági ügyfélfogadást tart

Ez a kutyatulajdonos nem építette még így át a kerítését, hogy azt ne tudják kikaparni a

kutyái. 14ár az idén is volt eljarás, meghallgatás ebben az igyben ahol jegyzőkönyvbe

rögzítetten megállapodott a kerítés átépítésről, megerősítésről a kutyatulajdonos és a
kúyezetét képvisel,ő szomszédok. Ismeretem szerint jelenleg a kutyatulajdonosok külftjldön

vannak, c sak me gb í zottj uk tarlózko dh at az ingallanban.
Egyérlelmű, hogy kutyát csak úgy lehet tartani, hogy az másnak semmilyen hátránYt,

jogsérelmet nem okozhat. Ma már nincsenek helyi állattartási önkormányzati rendeletek,

.rin.r"n helyi szabálysértési hatóság. Az a]lattartási kérdése|<ben ágazati törvénYek, rendeletek

álta|i szabályok alapján kell eljárni.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Most, hogy nincsenek itthon a tulajdonosok, ezt ki kellene

használni, és ha a kutyák kimennek az utcara, akkor el kell vitetni azokat a sintértelepre. Ott

két héten belül leoltják a kutyákat és mire hazajönnek a tulajdonosok, már nincs kutyájuk és

ezzelmegvan oldva a probléma,

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ha napirend előtt elhangzottakal Összeftiggésben nincs

észrevétel, hozzászőIás, akkor térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására.

I"l A helyi kommunális adó mértékének változása (10/2015.(XL 1,2.) rendelet)

Rutkai Róbert a|jegyzőz Tisztelt Képviselő-testület! Az előzetes számítások, kalkuláció

szerint az előterjesziátt adómérték emelés évi 2-2,5 millió forint többlet adóbevételt

eredményezne, amely az önkormányzati ciklus végéig mintegy 10 millió forint bevételt

eredményezhetne. Ezt az összeget lehetne nem működési, hanem fejlesztési kiadásokra

fordítani. Ezek a fejlesztési kiadások emelnék az ingatlanok értékét és nÖvelnék az itt lakő

érintettek életminőségét. Ebből lehet finanszírozni pI. utak, járdák éPÍtését, felújítását,

közv Ílágiíás bővítését é s korszerűsíté s ét, parko sítást, virágo sítást.

Az előtérjesztésben bemutattam, hogy 1996. évtől kezdődően hogyan váLtozott a kommunális

adó mértéke, a módosító rendeleti szabáIyozásokkal. Helyi kommunális adó ÜgYében

összesen kilenc rendeletet hozott idáig Rád Községi ÖnkormányzatKéPviselŐ-testÜlete 1996.
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évről 2012. november 15-ig, amely az utolsó rendeletünk volt. Ez a I3|20I2.(XI- 15.)

rendelet, amelyben a lakóingátlanok és az üres telkek kommunális adója egységesen évi 8 000

Ft-ban került meghatározásra.
Áttekintette- u iö-y.ző települések némelyikének kommunális adó mértékét. Csak a Példa
kedvéért említve Vácdukán a kommunális adó mértéke lakóingatlanra 20Í0. évtől 15 000

Ft/év" penc községben a kommunális adó mértéke 2013. január 1-tŐ1 lakóingatlanra és

beépítetlen telekre égységesen 12 000 Ft/év. Sződ községben 2015. január 1-től lakóingatlanra

15 Ó00 Ftlév,beépítetlen telekre pedig 13 000 Ftlév akommunális adó mértéke.

Ezekre is figyálemmel tettem javaslatot az egységes 12 000 Ft/év kommunális adó

megállapításaá Ha ma döntenek az előterjesztésről és elfogadják annak határozati javaslatát,

akkor a 2015, november 26-i rendes képviselő-testületi ülésre előkészítem a
rendelettervezetet. Az adórendeletet 2015. november 30-ig el kell fogadni a|thoz,hogY 2016.

január elsejétől hatályba léphessen, és ennek megfelelően törlénjen meg az adóelőírás.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Egyetértek az aílegyző űn:al abban, hogy a kommunális adó

mértékén emelni kell. Sőt én évi húszezer forint összegre emelném a kommunális adó

mértékét. De nem most, és nem így, Most a szennyvizcsatoma közmű építésével

kapcsolatban vannak befizetnivalóik a lakosoknak. A kerítésen belüli rákötésekkel

kapcsolatos kiadások is őket terhelik. Úgy gondolom továbbá, hogy ésszerűbb lett volna

événte emelni a kommunális adó mértékét, és nem így ajavaslat szerint egyszerTe Ötven

száza1é|d<al. Szerintem a lakóingatlanokra évi tizezer forint adómértéket kellene

megállapítani, a beépítetlen telkekre pedig évi tizenhat ezer forintra kellene felemelni a

kommunális adó mértékét. Ezt követően azután 2011. ér,tól javasolom a lakóingatlanok

kommunális adóját tovább emelni, akár az aljegyző úr áItaljavasolt tizenkettő ezer forirÍra,

vagy még annál is magasabbra. A javasolt, egyszene ötven szézalékos emelést nem

támogatom, Évente kell adót emelni, mgrt egyébként a tizenhatezer forintos, vagY akár a

hűszézer forintos adómérték sem sok. Nem a javasolt adómérlékkel van bajom, hanem az

időzítéssel és ütemezéssel.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Váchartyán községben, 2004. augusztus 1-je Őta a

kommunális adó éves ossiege 12000 Ft. Ettől fiiggetlenül a tanácsnok Úr által javasolt

tízezer forintos kommunális adóösszeget is tudom támogatni.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Ha most nem volna alakosság számára a szennyvízcsatorna

közmű rákötéssel kapcsolatos kiadás, akkor nemhogy támogattam volna a 12 000 Ft-os évi

kommunális adó díját, hanem még javasoltam volna annál többet emelni. Most azonban azt

javasolom, hogy a 2016. évben a lakóingatlan éves kommunális adója legyen 10 000 Ft, az
"1ires 

telkeke peáig 16 000 Ft.Eztkövetően pedig 2017-benés 2018-ban is lehet a kommunális

adó mértékét emelni.

Illés János alpolgármester: Én is ismerek olyan Ipoly melletti községet, ahol már négY éve

van szennyvízcsatorna, és négy éve már 12 000 Ft egységesen az ingatlanok után fizetendő

éves kommunális adő díja. Pedig ez egy elmaradott térség, kevés munkahellyel. Támogatom

az előterjesztett egység", tZt 000 Ft/év kommunális adó díjmegállapítást Rád községben is.

A befolyó osszegúot lehet tovább szépíteni, fejleszteni a falu útjait, járdáit, egyebeket.

Javasolom és támogatom az előterjesztett adómérték elfogadását.

Rutkai Róbert aljegyző: Az előterjesztésemben bemutatott és az elmúlt 19 évben alkotott 9

helyi adórendeletei átiekintve megállapítható, hogy arányábanmég nagyobb adóemelés is volt

Ráá kozségben. A környező településekkel történt összevetésből pedig láthatŐ, hogy évek Óta
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ötven, vagy még arnáI is több százaléld<al kisebb kommunális adómértéket állapitott meg
településünk önkormányzata. Láthatták, hogy 2004. évberr 5 000 Ft volt Rádon az éves
kommunális adó összege. Ezt követően 2008. ér.,től emelkeciett 6 000 Ft-ra, majd2012. évtől
8 000 Frra. Az általam javasolt négyezer forintos éves adóemelés adótárgyanként évi öt
doboz cigaretta árának felel meg.

Elhangzott, hogy a szennyvízcsatomára már rákötött ingatlanok esetében utólagosan kell a

DMRV által kért adatokat tartalmaző rajzot és mellékleteket a szolgáItatóhoz benyújtani.
Gondolom, hogy a vá|aszthatő tervező által elkészitett rajz és a mellékletek benyújtásának
ütemezéséről, időpontjáról az érdekeltek meg tudnak egyezni a szolgáltatóval. Az Űj

ingatlanok, jövőbeni rákötések esetében mindezt előre kéri a szolgáltató, miután már a

szolgáltató végzi el annak megfelelően az ingatlan rákötését a szennyvízcsatoma háIőzatra. A
gyakori, bár kismértékű, ismétlődő adóemelésnek nem vagyok híve, ezérí javaslatomban erre

is figyelemmel voltam.

Miután a Rád községben lezqlott szennyvizcsatoma közműberuházást többször is említettük
ma ennél a napirendi pontnál, tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Kosztyán Kálmán a

Rád és Penc Víziközmű Társulat volt elnöke, jelenleg végelszámolőja az igétet ellenére mind
a mai napig nem küldte eI az aláírásával is hitelesített elszámolást a rádi érdekeltségi
hozzáiárulások befizetéséről és a be nem folyt hátralékokról, ezért azok beszedésével,
behajtásával kapcsolatban jegyzői hatáskörben semmilyen hivatalos lépést tenni nem áll
módunkban.

Oszaczki Lászlő képviselő: Igaz,hogy a jelenlegi 8 000 Ft-ról a javasolt 12 000 Ft-ra történő

éves kommunális adó emelésének mértéke 50 oÁ ami így sok, de évek óta nem emeltünk pedig

akkor nem éreznénk soknak a javaso{ évi összeget. Most azt tudom mondani, hogy
támogatom a javasolt 12 000 Ft éves kommunális adó összegét.

88/2015.(XI. 12.) számú határozat (2 igen 4 nem szavazattaI)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete amagánszemélyek helyi kommunális adőja

mértékének emelésére előterjesztett eredeti határozatijavaslat, módosító indítványa alapján a

kommunális adó éves mértékét 2016. január 1,-től a lakóingatlanokra vonatkozőan 10 000

Ftlév, a beépítetlen telkekre vonatkozóan 16 000 Ft/év összegre emeli.
Felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendelettervezetet készítse el és terjessze elő a

20I5. november 26-ai rendes képviselő-testületi ülésre,

Határidő:
Felelős:

2015. november 26.
Lieszkovszki Gábor polgármester

A mó do sító hatát o zatí j avaslatot elvetette a Képvi selő -testület.

89/2015.(XI. 12.) számú határozat (3 igen 3 nem szavazatta|)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek helyi kommunális

adójának mérlékét 2016,január 1-től a lakóingatlanokra és beépítetlen telkekre vonatkozóan

.gyrég.r.n 12 000 Ft/év összegre emeli, Felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó
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rendelettervezetet készítse el és terjessze elő a 2015. novembertestületi ülésre. 26-ai rendes képviselő-

Határidő: 2015. november 26.Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Az előterjesztetthatározati javaslatot nem szavaztameg a képviselő-testület.

2,1 Tájékoztatő Rád KÖzség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyedéviteljesítésérő1.

(6 igen egyhangú szavazattal)

Lieszkovszki Gábor Polgármester: Képviselőtársaim írásban megkapták az előterjesztést.Az abban foglalt adatokkal kapcsolatban áz Önko-Á""i.^iKözös Hivatal jelenlévő pénzngyifőtanác so sa kérdé seikre részleies v álaszt ad.
A Pénzforgalmi jelent9'^b_Ő!_megállapítható, hogy 2015, szeptember 3O-ig az önkormányzatikÖltségvetés bevétele 297 937 ooo p't-.u (75 %-ra), az önkorm ányzati költségvetés kiadásapedig 268 056 000 Ft-ra (67 %-ra)teljesült.
Kérem észrevételeiket, hozzászőlásáikat Ha nincsen, akkor kérem a határozati javaslatelfogadását"

Rád KÖzségi Önko.rmánYzat Képviselő-testülete, Rád Község önkorm ányzata 2015. évikÖltségvetésének háromnegyedéÜ teljesítéséről készített pénzforgalmi beszám o1ő adataitmegismerte és tudomásul véve elfogadia. '
Határidő: 2015. november 12.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Szunter Tiborné pénzügyi fotanácsos

3,/ Az ,,EgYÜtt a gYermekekért" Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és Családsegítő
S zo l gá1 attal k ö tö tt me gál lap o d ás akiualizálás a

Lieszkovszki Gábor polgármester: 
. 
Mint az előterjesztésben olvashatták a Képviselő_testÜletnek dÖntést kell hoznia a családsegítés és u gy..-.ti őIéti szotgáltatás szolg áltatőjáva1ÖsszeÍiiggésben, amelynek megfelelően t<ett megtíái a 2016. január 1-jével életbe lépő újEllátási S zer ző dést a kiv álasztott S zo l gáltatóval.

Ezen kívÜl Pedig YáchartYán községre vonatkozóan yáchartyán önkormán yzatánakKéPviselŐ-testÜlete meghoztaa rájuk vonatkozó és az előterj esztéshezmellékelt 1O5l20t5.(X.22, számű határozatot, amelY alapján terjesztem elő a Yáchartyán községre vonatkozóhatározati -javaslatot, miután köá önkórmányzati hivatalt fenntartó önkormány zatokesetében a székhelYen műkÖdő önkormányzat döntése alapján a székhely hivatali szervezetkciti meg az ellátási szerződ,ést.
Előzetes egYeztetés szerint az állalmi normatíva összegéért, változatlanfeltételekke 1váttalja akorábbi szolgáltatőnk az új Ellátási Szerződés *.giotoret. Ha nincs kérd és, hozzászőlás,akkor kérem a hatér ozati j avaslatok elfo gadását
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9 l l 2015.(XI. 12.\ számű határ ozat (6 igen e gyhangú szav azattal)

Rád KÖzségi ÖnkormánYzat Képviselő-testülete az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyű
tÖrvénYek módosításáról szóló 2Ol5. óvi CXXXIII. törveny előírásairáés Váchartyán Község
lnkormánYzata KéPviselŐ-testületének 105/2015.(X. 22) számú hatarozatára figyelemmel
2016" január 1" napjától Ellátási Szerződést köt a Veresegyház Kistérség Esély Szociális
AlaPellátási KÖzponttal, aYácbartyán község illetékességi területén történő családsegítési és
gyermekj óléti feladatok ellátására.

Határidő: 2O15.november 30.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

92l2015.(XI. t2.\ száműhatározat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád KÖzségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyű
tÖrvénYek módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény előírásáira figyelemmel 2016.január 1, naPjától Ellátási Szerződést köt az,,Együtt a gyermekekért" Nonliofit Közhasznú
GYermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a naa to-r.ég illetékességi ieniletén történő
családsegítési és gyermekj óléti feladatok ellátására.

HatáridŐ: 2015. november 30. Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

4./ NaPkÖzi-otthonos Óvoda névhasznál atának- Alapító okiratának _ felülvizsgálata

Lieszkovszki Gábor Polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos és a Magyar
Államkincstár Budapesti és-Pest Megyei lg-;^tÁ;;g Álamhaztartási Iroda - o""áárií.ái
kaPcsolatos névhasználatának felülvizsgátáta{ tartatmazó megkeresést az érkezés napján
megkaPta az intézményvezető asszony. Az előterjesztésben u naai Napközi-otthonos 6'iil;
névhasználatra és nem egyedi névre tettem javáslatot, amelyen terÁészetesen lehet most
változtatní. Ha van más javaslat, akkor kérem, iegyék meg.

PuPorkáné PaPP Gabriella képviselő, óvodavezető: Szerintem is megfelel a javasolt név,
miután egYébként abejáratnál is már ez szerepel, hogy Rádi Napközi-ottliono. O""a".

93 / 20 LS.(XI. 12.\ számű határ ozat (6 i gen e gyhangú szav azatíal)

Rád KÖzségi ÖnkormánYzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyar Államkincstár
BudaPesti és Pest Megyei Igazgatőság Államháztartasi lroda a kc;znevetesi intézmények
névhasználatának felülvizsgálatára módosítja a település Napközi_ottrrÁ, ó;áá;
költségvetési szerv Alapító Okirata

1. Pont szerinti neve soráb an, az intézmény elnevezését, Rádi Napközi-otthonos óvoda
elnevezésre,
2. Pont székhelYe adatnál a 2613 Rád, Rákóczi u. 2/a székhely címmel megegyező
telephely: 2613 Ptád, Rákóczi u.2la szöveget pedig törli.

Fenntarlóként megállapítja, hogy az intézmény Alápító okirata nem tartalmaz a nemzeti
kÖznevelésről szóló 201I. évi CXC. törvény 84. §-a atapján átszervezésnek minősülő adatot.
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A KéPviselŐ-testÜlet a fenti két pont módosított szövegét tartalmaző módosító okiratot ésazzal egYséges szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja Zs felhívja a polgármestert azok ajogszabálYi előírásoknak megfelelő módon és fo-rmában történő rögzítésére és a MagyarAllamkincstár BudaPesti és Pest Megy ei lgazgatőság Államh árztaítási lrod,a ftszére történő
megküldésre.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 pest megye önálló régiőváválásának kezdeményezése

Lieszkovszki Gábor polgármester: Régi témánk Pest Megye önálló régiőváválásának ügye.Ennek megfelelően Pest Megye számára a NUTS 2 régiávátörténő besorolás a kívánatos,
mert az Új besorolással a megyei mutatók atapján iz Eu kohéziós és vidékfejlesztési
fonásaiból több forrásra válna jogosulttá.
Erre vonatkozőantettem meg a határozatijavaslatot, amelyet kérek elfogadni,

(6 igen egyhangú szavazattal)

Rád KÖzségi ÖnkormánYzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazd,aságr fejlődése
érdekében támogatjapest megye önálló NuTs 2-es régióvávilását.

Felkéri Polgármestert, hogy jelen támogató határozatot továbbítsa pest Megye
Onkormány zata r észér e.

Határidő: 2015. november 16. a

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

6.1 Településért Emlékérem 2075. évben

Lieszkovszki Gábor Polgármester: A TelepülésértDíjat a Falukarácsony rendezvényünkön
adtuk étt az utőbbi években. November hónapban ,rokt.rk kiváIasztani Lt a személyt, aki
sokat tett a telePülésért, illetve annak lakóiért. Aljegyző úr jelezte, hogy mivel nem Ógyedi
díjátadásról van sző, rendeleti formában keiiene úgzíteni ;' Településért Dlj
adománYozásának szabáJyait, hasonlóképpen a Rád Község Díszpolg ára cimhez. amely
adománYozásának szabályait az SZMSZ-ünk 63. pu.ug.uúu tartalűzza. Kérem ezzel
kaPcsolatban dÖntésüket. Kérem a következő képviselő-testületi ülésre tegyenek személyijavaslatot a 20 1 5 . évi Települési Emlékérem adomán y ozására.

(6 igen egyhangú szavazattal)

Rád KÖzségi ÖnkormányzatKépviselő-testülete aSzervezeti és Működési Szabályzata63. §-aszerinti cím adományozásával összeftiggő rendelkezéseket, a Településért Emlékérem
adománYozásának szabályaival kívánja kiegészíteni, amely előterjesztésére hívja fel az
aljegyzőt.

Határidő: 2015, november 30.
Felelős: Rutkai Róbert aljegyző
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7.1 A 2015. évi Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és témáinak aktualizáIása

Lieszkovszki Gábor polgármesterz kz előterjesztésben is tájékoztattam a képviselőket arról,
hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a
szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart
képviselŐ-testületi ülés keretében, az általa elfogadott témák szerint, Figyelemmel a 2015.
évre elfogadott képviselő-testületi munkatervtinkre, a2015, november 26-i rendes képviselő-
testületi ülés keretóben javasolom a Közmeghallgatást a rádi szenrtyvizközmű beruházás
befejezése, a2014. -2019. évekre elfogadott Ciklusprogram első évéről szóló tájékoztaíás, és
a 2016. évi önkormányzati költségvetés előkészítéséről szóló témákban. Ha nincs más
javaslat, akkor kérem elfogadni a Közmeghallgatás három témáját.

9 6 l 20 15.(XI. 12.\ számű határ ozat (6 i gen e gyhangú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete MagyarországhelyiönkormányzatairőI szőIő
201I. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a is figyelemmel 2015. november 26-an délután 17
Órakor rendes képviselő-testületi ülésen tart Közmeghallgatást a Rádi Községházán.
A Közmeghallgatás témái :

I.1 T ájékoztatő a rádi szennyvízközműberuházás befejezéséről.
2.1 Ertékelés a2014, -2019. évekre elfogadott Ciklusprogram első évéről.
3,1 Tájékoztatás a2076. évi önkormányzatiköltségvetés előkészítéséről.

Határidő: 2015. november 26.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Napirend ulán, u mai képviselő-testületi ülés berekesztése előtt
meg szeretném kérni aÍjegyző urat, állapítsa meg, hogy ezen a Képviselő-testületi ülésen se
volt jelen a lakosok közül senki. Szeretném ezt a jegyzőkönyvbe rögzítteíni, mert elhangzott
az egyik volt polgármesterjelölttől, hogy üléseink nem nyilvánosak, nem a falu lakói előtt
folynak és nagyon sok határozatunk zárt ülésen születik. Ez a képviselő-testületi ülés is meg
volt hirdetve és még sincs itt éIdeklődő lakos, az engem feljelentő volt polgármesterjelölt
Sem.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszönöm a megjelenést és a munkát, a mai rendes,
nyílt képviselő-testületi ülést bezárom.

,---\ \/' WtocCftuu.6l{
Lieszkovszki Gábor ' )

d. l-
polgármester

dr.
Vtp-t-
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Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testületének

2015. november 12-i rendes üléséről

Lieszkovszki Gábor

Illés János

Buzási Pál

Lázár István

Oszaczki Lász|ő

Puporkáné
Papp Gabriella

Tiszolczy Gábor

polgármester

alpolgármester

önkormányzati képviselő

önkormányzati képvi selő

önkormányzati képviselő

önkormanyzati képviselő

önkormányzati képviselő

1§+-
(,

/
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Tanácskozási ioeú állandó meehívott:

Rutkai Róbert aljegyző

Bajnógel János hangtechnika
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Meghívó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7l20I0.(X.28) számú rendelete (SZMSZ) 8.

§ (1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, rendes
képviselő-testületi ülést hívok össze

2015. november l2-én (csütörtök) 17 őrára

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. 1 1.) tanácskozóterrnébe.

Napirend előtt:

A Szervezeti és Működési Szabályzat24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően:
Tájékoztató az önkormányzat számláin lévő összegekről, a lejárt és kifizetetlen
számlákról, az önkormányzat hiteleiről, adósságának összegéről, továbbá a be nem
fo lyt adótart ozás mértékérő l. Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
B e sz á m o l ó a lej árt határi dej ű határ o zatok vé grehaj tás áró l
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirendi iavaslat:

1.1 A helyi kommunális adó mérlékének változása(10l2015.(K. 12.) rendelet)
Előterj esztő : Rutkai Róbert aljegyző

2.1 TájékoztatőRád Község Önkor;*yzata2015. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről,
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

3.1 Az ,,Együtt a gyermekekért" Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és Családsegítő
S zo l g ál attal köt ött me g ál 1 ap o d ás aktualizáIása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 Napközi-otthonos Óvoda névhasználatának- Alapító Okiratanak - felülvizsgálata
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 Pest megye önálló régl,óvá válásának kezdeményezése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

6.1 TelepülésértDíj 2015. évben
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

7.1 A2015. évi Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és témáinak aktualizálása
E lőterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

;űilu.'a\
Lieszkovszki Gáboh )

Ltt_ÁJt
Fjb

Rád, 20l5. november 6.

polgármester



Kimutatás az Önkormányzat számláin lévő összegekről
2015.11.12-én

számla neve

Költségvetési elsz.szám la
Állami elszámolási számla
É rd ekeltség i hozzájár.számla
Vegyes elkü lön ített elszám. számla
Közmüfejl.számla (csatorna projekt)
Napközi-otthonos óvoda elsz.számla
Szemétszáll.d íj beszedési számla
Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
Közfoglalkoztatási számla
Letétiszámla
ÉrteXpapir számla (piaci értéken)
Magánszemélyek kommunális adója
lparűzési adó beszedési számla
gépjárműadó beszedési számla
eljárási illeték beszedési számla
bírság számla
késedelmi pótlék beszedési számla
idegen bevétel beszedési számla

összesen:

A mai napon lejárt, kifizetetlen számla nincs.

Összeg (Ft)

4 404 954
3387 524
3 045 561
1 297 850

299 146
135 650
135 225

1 947 551
1 863 002

22 844 035
21 243 413
2 464 100
6 525 886

94 495
3 000

600
32225
10 000

69 734 217

Rád,2015,november 12.
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Előterjesztés

A 2015. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

polgármesteri beszámoló a leiárt határideiű határozatok véerehaitásáról

83/2015.(X. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rádi szemyvizcsatorna közművek építési

munkáival kapcsolato s tájékoztató adatait - amely szerint a beruházás építési szerződések

alapjan teljesíiett munkadíja összesen 47I 662126 Ft, továbbá az építéstbefejező kivitelező

kimutatása szerint, a megépült rádi szennyvízközmű vagyoni érléke 475 499 526 Ft -
megismerte és elfogadva tudomásul vette.

Felfatalmazza a polgármestert a hivatalos végleges vagyonértékelés megrendelésére és a
szernyvizközmű üzemeltetésre történő átadásanak előkészítésére.
Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
Folyamatban van.

84/2015.(X. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

@ányzatKépviselő-testü1eteaHegedűsésSchmidtKftésWizler-Aqua
Kft kiviteleiő vállalkozóktól megrendeli összesen nettó 13 120 000 összegben az alihbiakban
rész\etezettés a rádi szennyvízközmű építéssel kapcsolatos többletmunkákat:

I.1 Szennyvízcsatorna habzűlkapcsolatos utómunkákat
Vay Ádám, Liget, és Május l. utcák vonatkozásában:

2.1 Talajcserét a szennyvízcsatorna építés úthelyreállííásáúloz:
3.1 Irányítástechnikávalkapcsolatosmodernizálást:
4.1 Aszfaltozást, figyelemmel azindokolt felületnövekedésre:
5.1 Az egyéb előre nem láthatőkárelhétrítást (bebetonozott akna):

6.1 A szennyvíztisztítő telep membránjainak szükséges cseréjét:

Felhatalmazza a po|gármestett az I-6, pontban foglaltak szerinti megbízási szerződés

aláíráséra és a műszaki ellenőr által kiadott teljesítési igazolás alapján, az önkormánYzat

megtakarítása terhére _ ha szükséges pénzpiaci értékpapír eladással - történő kifizetésére.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
Folyamatban van.

85/2015.(X. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazatta|)
se1ő-testületeaMagyarÁila'ntulajdonábanésatu1ajdoni

lap szerini a Vörösmarty Mgtsz használatíhan álló Ptád, 071161 helyrajzi számű 4242

négyzetméter területű 16,20 aranykorona értékű szántő művelési ágúmezőgazdasági terÜletet

bérbe veszi. Felhatalmazza apolgármester a foldbérleti szerződés a|áirásáta és a kifi,iggesztési

elj árás megindítására.
Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Folyamatban van.

1 200 000 Ft
4 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 450 000 Ft
1 450 000 Ft



86/2015.(X. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul a Galga-mente és Térsége Leader
Egyesület 2016. évi 1,20 000 Ft összegű tagdíjának 2015. évben történő átutalásához, amelyre
felbatalmazza a p olgémne stert,
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
Az átuta|ás me gtö rtént.

Rád,2015. november 11.

Lieszkovszki Gábor
polgármester
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Előterje§ztés

a20I5. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

A helyi kommunális adó mértékének változása
(1012015.(XI. 1 2,) rendelet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1996. évben vezette be a magánszemélyek
kommunális adőját, hogy a helyi közszolgáltatásai, közfeladatai kiadásaihoz

. forrásbővítést teremtsen.

A kommunális adó mértékét is meghatározó önkormányzati rendeletek az alábbiak voltak:

1.1 1211996.(XII. 02.) rendelet

Az adő mértéke: lakóingatlanra: 3 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

2.1 8/1999.(XI. 03.) rendelet

Azadő mértéke: lakó ingatlanra: 5 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

3.1 8/2000.(X[. 11.) rendelet a

, Az adó mértéke: lakó ingatlanra: 6 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

4.1 13/2001.(Xil. 10.) rendelet

Az adő mértéke: lakó ingatlanra: 7 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

5.1 11/2002.(XII. 16.) rendelet

Az adő mértéke: lakó ingatlanra: 8 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

6.1 12/2004.(XII. 07.) rendelet

Az adó mértéke: lakó ingatlanra: 5 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év

7.1 8/2006.(VI. 01.) rendelet

Az adő mértéke: lakó ingatlanra: 5 000 Ftiév
beépítetlen telekre: 3 000 Ft/év



2

8.1 14/2008.(XII.04.)rendelet

Azadő mértéke: lakó ingatlanra: 6 000 Ft/év
beépítetlen telekre 4 000 Ft/év

9,1 13/2012.(XI. 15.) rendelet

Az adő mértéke: lakóingatlanra:

Rád, 2015. november 6,

Határozati iavaslat:

WÁRJq
Rutkai Róbert

8 000 Ft/év
beépítetlen telekre: 8 000 Ft/év

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kommunális adó rendeletének módosítását Rád
Községi Önkormanyzat Képviselő-testületei korábban évente, majd két, három, évente
végezték el.
A környező településeken a hasonló adó mértéke a következő:

Vácdukán a kommunális adó mértéke 2010. évtől:lakóingatlanra: 15 000 Ftlév
beépítetlentelekre: I00Ftlm2lév

Penc községben 2013. januar 1-től: lakóingatlanra: 12 000 Ftlév
beépítetlen telekre: 12 000 Ftlév

Sződ községben 2015, január 1-től: lakóingatlanra: 15 000 Ftlév
beépítetlen telekre: 13 000 Ft/év

Figyelemmel a fenti adatokra és

az évekóta alacsonyan tartott hely'i kommunális adó mértékére,

a befejeződött szennyvízközmú építéssel megemelkedő telek, és lakóingatlanok
értékére,

a megállapítandó szennyvizdrj mértékére, amely alacsonyabb kiadást jelent majd a
tengelyen száIlított szennyvízszippantási díj hoz képest, továbbá

az alacsony infláció miatt megnőtt vásárlóerőre,

javasolom, hogy a Képviselő-testület egysÉ n 12 000 Ft/év összegre emelje fel 2016.
január l-tőI a lakóingatlan és a beépíte kommunális adóját.

aljegyző

Rád Községi Önkormányzat képviselő-testülete a magánszemélyek helyi kommunális
adójának mértékét 2016. január 1-től a lakóingatlanokra és beépítetlen telkekre vonatkozóan
egységesen 12 000 Ft/év összegre emeli. Felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó
rendelettervezetet készítse el és terjessze elő a 2015. november 26-ai rendes képviselő-
testületi ülésre.

Határidő: 2015. november 26. Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Előterj€sztés

a20I5. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

Tájékoztató Rád Község Önkormányzata2015. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről

Tisztelt Képvis elő-testület!

Rád Községi Önkorm ányzat 2015. évi költségvetésének bevételei és kiadásai háromnegyed
évi adatait bemutató beszámolót, az előterjesztéshez csatolt formában terjesztem elŐ.

Az előterjesztéshez mellékelt és adatokat tartalmaző táblazatból megállapithaíő, hogy 2015.
szeptember 30-ig az önkormányzati költségvetés bevétele 297 937 000 Ft-ra (75 oÁ,ra), az
önkormanyzati költségvetés kiadása pedig 268 056 000 Ft-ra (67 %-ra) teljesült.

Rád, 2015. november 4,

Határozati iavaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Rád Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetósének háromnegyedévi teljesítéséről készített pénzforgalmi beszámoló adatait

megismerte és tudomásul véve elfogadta.

Határidő: 2015. novembet i2.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Szunter Tiborné pénzngyi fotanácsos



Beszámoló a 20í5.évi költségvetés 3/4

Kiadás
Eredetielóir.

Személyijuttatás ' 85352
Munkaadót terheló járulék 23331
Dologi kiadás 64723
Támogatások 7780
Működési célú pe átadás 1350
Működési célú támogatás 765
Felhalmozási kiadás 181862
Államházt,belüli megelólegzés visszafiz.

évi teljesítéséről
E Ftban
Mód. Elóir. Teljesítés Te\.o/o-a

89332 64558 72oÁ

23407 17223
73925 33909
7780
6328

7 4o/o

46%
2006 260Á
6200 98%

100%
71%

90%o

100%
45%
0%

100 100%
845 850Á

500 100%
270 180%
50 1000Á
50 100o/o

277 75o/o

Felhalmozásic.támooatás 2105 2105 100%
öéézesen: 365163 399681 268056 67Yo

Támogatás

765 765
190664 135915

100
225

616
440
45

5375 5375 100%

6B7Lakásfenntartási támogatás
Fog lalkoztatást helyettesitó támog
Átmenetisegély
Temetésisegély
Települési támogatás

Bursa Hungarica ösztöndíj
Rád Közművelődéséért Alapítvány
Rád Polgárór Egyesület
Ált, lskola gyermektábor
Katolikus gyermektábor
Evangélikus gyermektábor
Gödölló-Vác Vízgazd.Társu lat

Működési célú támogatás
Szódliget orvosi ügyelet

FelhaImozási kiadások

071l3B hrsz szántó megvásárlása
szennyvízcsatornázás
fordított áfa
NAV áfa befizetés
közvilágítás bővítés
hivatal belsó udavar
tervdokumuentáció
kémény (orvosi rendelő)
Traktor henger
nyomtató (Rádi Közös Önk.Hiv )

hűtöszekrény (Óvoda)
udvarijáték (Óvoda)
A3^dlé

687
41o 440

5085 5055 905 18%

100
225

100
,1000

150
50

'50

765

,100

1 000
500
150
50
50

370

87
4B
5B

183
1748

Szociális étk.támogatása 1273 1273 0%

összesen: 7780 7780 2006 26%

Maovar Államkincstár előző évi normatíva 4108 4108 100o/o

öészesen: 1350 6328 6200 98%

765 765 100%

2000
1 36000
3591 0
2734
2000
787
394

48
5B

183
1748

100%
90%
0%
0%

11%
31%o

0o/o

100%
98o/o

0%
100%
750Á

2000 2000
146907 131682
33B05
2734
2000 220
700 220
394

163
87
47

183
13,13

öSSzesen: 181862 1 90664 1 3591 5 71%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ffiösszesen: 0



Beszámolő a 2015.évi költségvetés 3/4 évi teljesítéséről

Bevételek

l. Működésibevételek
1. lntézményi működési bevételek:

a. Alaptevékenység bevételei :
lntézményi ellátási dijak

-óvodai, iskolai étkezés
-szociális étkezés

ősszesen.,

A l k a l m az otta k és v e n d é g étk ez ő k té rités i d ij a :

b.Nyújtott szolgáltaások ellenértéke
-esküvői szolgáltatás
-hulladékszállítási díj

c.lntézmények egyéb sajátos bevételei
Bérleti dijak
-Sportcsarnok
-Vankó és Tsa
-Posta
-pince
Jöldbérlet
-mozgó árusítás

összesen:

d. önkorm.lakások lakbérbevétele

e. Áfa
-kiszámlázott termék és szolg.áfa

f. kamatbevételek
g,egyéb műk,bevétel
h.áru és készletértékesítés
i. közvetített szolgáltatások

lntézményi működési bevételek összesen:

2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei
2.1 Helyiadók

-kommunális adó
-lparűzési adó 

összesen
2.2 Átengedett központi adók

-Gépjárműadó
összesen:

2.3 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek
-bírság'Pótléo 

osszesen:

E Ft-ban
eredetielóir,

11102

610,1

3065

mód.elóir,

11096

6095
3065

teljesítés tel|%-a

5í95 47%

3033 50o/o

1385 45%
9166

1936

9160

1936

4418 48%

777 40%

36
129 32%406

406

1 300
234
230
252
855

406

1 300
234
230
252
B55

41%

26%
100%

0%
100%

0%

165

342
234

2871

972

31 0B

2871

972 765

1413

29%

79%

46%

100%
100oÁ
33%
97o/o

3068

3
1

6
39

3
1

2
3B

18459 ,l8461 8412

5000
14000

5000
14000

4709
13112

94%
94%

19000

5000

19000

5000

1782,1

2282

94%

46%
5000

500

2282

209

46%

42%

500 209 42oÁ

közhatalmi bevételek összesen: 24500

500

20312 83%



ll. Támogatások
-helyi önk.működésének áIt,támogatása
_települési ön k.egyes köznev.fel.támogatása
-telepü !ési ön k.szoc.gyermekjó!éti fel.támog.
_telepüIési önk.kulturális fel.támogatása
_múködési célú költségv.támog.és kieg.tám.

Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:

lll.FeIhalmozási és tőkeje!legű bevételek

-'l4413 hrsz ingatlan eladása
-építési telek eladás
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
_Felhalmozási célú fordított áfa
-felhalmozási célú áfa
Pénzü gyi befektetések bevételei
_OTP Tőkegarantált befektetési jegy

összesen:

lV. Támogatásértékű bevétel
1, Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)
-OEP{őlátvett
-mezőőri szolgálat
-ön k,választás pótnormatíva (Váchartyán)

összesen: 
t

2,Támogatásértékű felhalmozás i bevétel
-KMOP 3,3.1 l A-1 0-20 1 0-000 1 (szen nyvízberuházás)
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Előterjesztés

a2015. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

Az rrBgyütt a gyermekekért" Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálattal kötött megállapodás aktual wálása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. torvény (Szoc.tv.)
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXXI.
törvény a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal - családsegítés, gyermekjóléti
szolgálat - kap csolatos szabály ai 2016. j anuár 1 -től módosulnak.

Figyelemmel a fentiekre a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás szolgáItatőjával összefiiggésben, amelynek megfelelően kell
megkötni az új Ellátási Szerződést a kiválasztott Szolgáltatőval.

A megváltozott szabályozásnak megfelelően új feladata Rád Községi Önkorrnányzat
Képviselő-testületének, hogy Yáchartyán településre vonatkozóan is döntsön, aSzolgáItatő
kiválasztásáról és kösse meg az Ellátási Szerződést.
Ehhez a döntéshez Váchartyán Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta az
előterjesztéshez mellékelt 105/2015.(X. \2. számúhatátozatát amely alapján terjesztem elő a
Váchartyánra vonatkoz ő hatérozati 1 , számú javaslatomat.

Rád község családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátására
vonatkozóan az ,,Együtt a gyermekekért" Nonprofit Közhasznú Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal állunk jelenleg szerződéses kapcsolatban. Vezetőjével
egyeztettem, hogy változatlan ftnanszírozási feltételek mellett - amely az államtől erre a
feladatra kapott normatíva által finanszirozandő szolgáltatásukat jelenti - aktualizáInánk az
Ellátási Szerződésünket.
Ennek megfelelően terjesztettem elő a 2. számű határozati javaslatomat, amelyet kérek
ellogadni.

Rád, 2015. november 6.

rúrcQ*
Lieszkovszki Gábor )

polgármester



Határozati iavaslatok:

I"l

Rád Községi Önkorrnányzat Képviselő-testülete az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításaról szóló 2015, évi CXXXIII. törvény előírásaira és Váchartyán Község
Önkormányzata Képviselő-testületének I05l20I5.(X. 22.) számű határozatára figyelemmel
2016.január 1. napjától Ellátási Szerződést köt a Veresegyház Kistérség Esély Szociális
Alapellátási Központtal, a Váchartyán község illetékességi tertiletén történő családsegítési és
gyermekj ó léti feladatok ellátásár a.

Hataridő: 2015. november 30.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

2.1

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete M egyes szociális gyermekvédelmi tárgyű
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény előírásaira figyelemmel 2016.
január 1. napjától Ellátási Szerződést köt az,,Együtt a gyermekekért" Nonprofit Közhasznű
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálqttal, a Rád község illetékességi területén történő
családsegítési és gyermekj óléti feladatok ellátására.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Etőterjesztés

a2015. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

Napközi-otthonos Óvoda névhasználatának - Alapító Okiratának - felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megy ei \gazgatőság Államháztartási Iroda a

köznevelési intézmények névhaszná|atának felülvizsgá|atát végezte el községÜnkben,

amely során megállapitotta, hogy az önkormányzatunk fenntartásában működő NaPközi-
otthonos Óvoda egyedi nevének képzése nem felel meg a vonatkozó jogszabálynak.

Megállapította tovább á azt is, hogy az Alapító Okiratban a székhely és a telephely címe

megegyező, ezért a telephely címének törlésére hívott fel.

Végül az intézményt fenntartó önkormányzatot arra hívta fel, hogy az Alapítő Okirat nem

tartalmazhat a nemzeti köznevelésről szőIő 201l. évi CXC. törvény 84. §-a alaPjan

áíszerv ezésnek minő süló adatot.

A fentiekről szóló 2015. október 28-p,n,"etksg5tt ,26017lI33l20I5. iktatószámú felhívást az

előterj esztéshez mellékeltem.

Rád, 2015. november 4.

polgármester

Határozati iavaslat:

Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyar Államkincstár
Budapesti éi Pest Megyei lgazgatőság Államháztartási Iroda a köznevelési intézménYek

névhasznál atának felriivizsgálatára - módosítja a település Napközi-otthonos Óvoda

költségvetési szerv Alapító Okirata
i. pont szerinti neve soráb an, azintézmény elnevezését, Rádi Napközi-otthonos Óvoda

elnevezésre,

2. pont székhelye adatnál a 2613 Rád, Rákóczi u. 2la székhely címmel megegYező

telephely: 2613 Rád, Rákóczi u.2la szöveget pedig törli.

Fenntartóként megáll apítja, hogy az intézmény Alapító Okirata nem tartalmaz a nemzeti

köznevelésről szóló 20íI. évi CXC. törvény 84. §-a alapján átszervezésnek minősülŐ adatot.

A Képviselő-testület a fenti két pont módosított szövegét tartalmaző módosító okiratot és

azza! egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja és felhívja a polgármestert azok a

jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formában történő rögzítésére és a MagYar

it'Íam6nóstár Budapesti és Pest Megyei lgazgatőság Áilamháztartási Iroda részére tÖrténő

megküldésre.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
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NM Magyar- Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei ígazgatőság

Államháztartási Iroda

Rád Község Önkorm ányzata

Rád
Petőfi út i 1.

2613

Iktatószám : 26017 l I33 1201

Ügyintéző: Ingiis Éva
Telefon: 429-53-83

Lieszkovszki Gábor részére
polgármester

Tárry: köznevelési intézmények névhasználatának felülvizsgálata

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatőság felülvizs gálta a köznevelési
intézmények alapító okiratait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: törvény) 4.§-a és 21.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a közneve]ési irtózménl,ek névhalzná]atfuő1 szőlő 20l20I2.

_ (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: reniieiet) 123-126. §-ai alú

A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a Napközi-otthonos Ovoda egyedi nevének
képzése nem a jogszabály alapján került meghatározásra.
Rendelet 125. § (1) bekezdés:

,lz eg,,edi elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat
tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény
azonosítását és más, azonos vag,l hasonló tevékenységet folytató intézménytől való
megktilanböztetését"

Javasolt megnevezés példáu1 : Rádi Napközi-ottlionos Óvoda.

Továbbá a telephelyet törölni kell az alapítt, okiratból, ugyanis megegyezik a székhely
címóvel (2613 Rád, Rákóczi u.2la.), Egy címerr csak egy feladatellátási hely szerepeltethető,
az államháztartásról szóló törvény végrehrrjtásáról rendelkező 36812011. (XII. 31.)
Kormánl,rendelet 167l,4. § (2) 3. pontja szerint:

"A törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy önáIló
ügyintézésre jogosult vagl mós szervezeti egysége által tarténő feladatellátását
szolgáló, a törzskönyvi jogi személy székhelyétől tartósan elkalanult telephelyének
címét, és - ha a törzskönyvi jogi személy elnevezésétől eltérő megnevezéssel
r endelkezik - me gnev ezé s ét. "

l 138 Budapest, Váci út 135-139. Postacím:13 89 Buclapest, Pf.:105 Tel:( 1) 429-5300 Fax:( 1) 429-536I
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Szíveskedjen soron kívü1 fenntartói hatáskörberr intézkedni az alapitő okirat felülvizsgálatára
és módosítására vonatkozőan, melynek során kérem, hogy az intézmény nevén kívül más,

átszewezésnek minősüló további adatmódosítást a törvény 84. §-a alapján az d.apítő okirat ne

tartalmazzon.

Az államháztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) és 11. § (7), valamint a 111. §

(26)bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől zu alapítő, módosító és megszÜntető okiratokat

a Magyar Államkincstár honlapj ánközzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez
a jogszabályi előírás az a|apitő szervekre és a kincstárra egyatánt azt a kötelezettséget rója,

hogy csak ezen okirat minták szerint elkés:zített okiratok fogadhatók be a tÖrzskÖnYvi

nyilvántartásba.

Kérem, a módosítást követően szíveskedjen az egységes szerkezetű alapító okiratot, a

módosító okiratot, a hitelesített képviselőtestületi határozat kivonatot és a B202-es
nyomtatványt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei IgazgatőságÁllamháztartási
Iroda részére (1398 Budapest, Pf. 105) megkülcleni legkésőbb 2015. november 30-ig.

Segítő közreműködését köszönöm.

Budapest, 2015. oktőber 22.
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Készrilt: 2 példanyban
Kapják 1, sz. pld.: Rád Község Önkormányzata

2. sz. pld.: kattár



Előterj€§zté§

a2015. november 12-i rendes képviselő-testületi ülésre

Pest megye önálló, NUTS 2-es régióv áváIásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megye Önkormanyzatánakelnöke az előterjes ztéshezmellékelt és 2015. október 30-án
kelt levéllel fordult hozzám, illetve Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

Az elnök úr kérte, hogy Pest megye településeként önkormányzatwtk képviselő-testülete Pest
Megye NUTS 2-es régióvá vá|ásának támogatását fejezze ki képviselő-testületihatározat
formájában.

Tqékoztatom képviselő-társaimat, hogy az űgynevezett NUTS §omenclature of Territorial
Units for Statistics) rendszer az Európai Unió területi beosztásának iegyzéke, vagy
másképpen fogalmazva: statisztikai (célú) területi egységek nómenklatúráia.

' A NUTS regionális szintek egységeinek számozását átlagos népességméretük alapozzameg
az alábbiak szerint:

Szint

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

Minimum

3 millió
800 000
150 000

Maximum

7 millió
3 millió
800 000

A NUTS 1 szint (major socio-economic regions) használható a közösség problémáinak
makroregionális szintű vizsgálatéra (pl. az integráció hatásai az állam alatti közvetlen területi
szintekre)

A NUTS 2 (basic regions) az alapja általában a tagállamok regionális politikájának, s így e
szint a legalkalmasabb a regionális problémák nemzeti szintű vizsgá|atára.

A NUTS 3 szint pedig az, rie|y túl kicsi a komplex analízisekhez, viszont használhatő az
egyedi vizsgálatokhoz, és a konkrét akciók megvalósításához.

A fentiek alapján szól ajavaslat arról, hogy Pest Megy e számára a NUTS 2 régiővá történő
besorolás a kívánatos, mert az új besorolással a megyei mutatók alapján azEU kohéziós és

vidékfej lesztési forrásaiból több forrás ra válna j o gosulttá.

A fentiek alapjan támogatom és javasolom, hogy önkormányzatunk határozatot hozzon, Pest
Megye NUTS 2-es régióvá válása érdekében-. _ .*

.,"áíe 
onu"*

Rád,2015" november 4. l'§ fu ZY €ÉE8\ 1 t,U\]./UtWt )t.-+.,
Lieszkovszki Gábor 

)polgármester
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Határozati iavaslata:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése
érdekében trámogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióváválását.

Felkéri a polgármestert, hogy jelen támogató határozatot továbbítsa Pest Megye
Önkormány zata r észér e.

Határidő: 2015. november 16.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Prsr MEGyE NözcyűlÉsÉrvrN rlxöNE

Lieszkottszki Gábor
pol§ármester

Rád Polgármesterí Hivatal
2613 Rád, Petóíi u. l_í.

Tárgy: Pest megye öná}ló NUTS 2 régi6vá válásának kezdemónyezése

Tisfiglt Polgármster tir!

Amint az Ön előti is i§meretes, a Pest meá/ei teíepülésí önkormányzatok és pest Megye
ÖnkormánYzatának KÖzgyűlése az elmúlt másfél évtized során több a}kalommal kezdeményezték pest
me$/e ÖnállÓ NUTS 2 régiÓvá válását annak érdekében, hogl önálló tervezéslstati§ztíkai régíóként a
megYe egésze a valós fejlettségének megfeleló régió kategóriába kerüljön besortllásba az Európai Unió
támogatáspolítikája szem pon§á ból,

Ennek azért van nagy jelentősége, mert a jelenlegi regionális lehatárolás szerint, amelyben pest meá/e
BudaPesttel egyÜtt alkotja a Közép-rnagyarországi Régiót, a régióban az e*y fóre jutó GDp olyan maga§
az EU átlagához képest, hory a régió egésze az Unió legfejlettebb régíói kózé taftozik, elfedve ezzel a
régión belül meglóvófejlettségbeli különbségeket. Ez igen hátrányos pest mes/e számára, hiszen a
megyeí mutató alapján a rnegye egésze a kevésbé fejlett* s emíatt az Eu kohéziós- és vidékfejlesáésí
forrásaiból lényegesen tÖbb fejlesáési támogatásra jogosult- konvergencia régíók közé tartozna,

Megyénk önálló régióvá válási iörekvése az eddigiekben sajnos - különböző okokból - rendre kudarcoi
valtott. A régió egyben tartása a korábbí időszakban Budapest forrásokhoz juttatása terén jelentett
nemzeti színten előnyóket is, hiszen Budapest fejlettségi mutatóit Pest megye ,lerontotta", ily módon
biáosítható vo|t az, hogy a főváros több Eu-s fejíesztési forráshoz jusson.

Pest merye uglanakkor az uniós cbatlakozásunk kezdete óta csak korlátozottan jutott hozzá azokhoz a
forrásokhoz, amelyekre a tényleges fejlettségi szintjének megfelelóen jogosult lett volna, s amelyekre
égetően szÜkség lenne a térség belső kohéziójának erősítése, és versenyképességének javítása
érdekében.

Pest merye fejlődésbeli lernaradása az elmúlt 7-8 évben kézzelfoghatóvá vált, ós eá nem csak a
statisztikai adatok jelzik, hanem a mindennapi életben is megtapasáaljuk. Ennek alátámasztására eglt
tanulmánYt is készítettÜnk, amelyet a Kormány rendelkezésére bocsátunk. A tanulmány pest mesle
h on la pjá ró l letö lthető (wyw§,e§megye"h tj )

Az elmúlt idószak kormányzati nyilatkozatai ax erösítik, ho6l a döntéshozók foglalkoznak pest megye
Problémájával, s * mivel a régíó egészének GDP mutatója elérte az EU küszöbértéket - Budapest
részéről sem számitunk a továbbíakban ellenállásra, sőt a nyilatkozatok alapján a főváros ís támogatja
Pest megye önálló régíóvá válásitörekvését.

1364 BUDAPESI, Pr.: tL2. * Trr-: (06 1) 233-6801- .. FAK (06 rl zsa-6ssl"1052 BuoapesT, VÁRosHÁz u. 7.
ILilOx@pÉsrrileGyr. gu



A régió-lehatárolás módosítása a Kormány kezdeményezésére, az Európai Bizottsá§ eryetértésével, és
az EUROSTAT jóváhagyásávaltörténhet, és a döntéshozatalt követő második év január 1-től lép hatályba
(2018, január 1.), A regionális lehatárolás módosítása következtében létrejövö önálló Pest me6le NUTS
2 régi6 a 2O7*2O20-as fejlesáésí ciklusra nem lesz hatással, míve| a támogatásra jogosult régiók
listáját az Európai Bizottság 2020. december 31-ig jóváhagrta. Fontos ugyanakkor, hogy a következő
uniós ciklusra vonatkozó döntés - íigyelembe véve azt, hogi a felülvízsgálatra 3 évente nyílik lehetöség
- rnielőbb megszülessen. Bár erre vonatkozóan konkrét döntés még nem született, várható, hogy az
Önálló régióvá válásig a Kormány hazaiforrásból kompenzá|ja Pest megyét az EU támoglatások radikális
csökkenése míatt.

Az önálíó régíó megteremtése a megve hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából
kulcskérdés, ezérl Pest Merye Önkormányzatának KözgJ/űlése 2O15. október 30-i ülésén hozott
határozatávai arra kérte fel Pest ms§yetelepülésiönkormányzatait, hog Pest mes/e önálló NUT§ 2cs
régl6vá válásának €moÉatásiát képvisel&testületi határozattalfejezzék ki.

közgyűlésünk határozata alapján - dr. szűcs Lajos úrral, pest megle miniszteri biztosávalegyütt * arra
kérjük Önt, hogy a Pest megye önálló NUTS 2 régióváválását támogató elóterjesztést, illetve határozali
javaslatot a képviselő-testületük soron következő ülésére elöterjeszteni szíveskedjen. Ezúton kérem,
hogl az elfogadott tg§ro§lgt a teruletfej|eszte§@Da§tmes&.hu címre mihamarabb küldjék meg
részűnkre.

A dÖniésÜkhöz rendelkezésükre bocsátunk es/ előterjesztés-mintát, amelyet szerkesfihető
formátu mban elektronikus levé lcímű kre is megkü ldtü n k.

Az előterjesáéssel, illetve a témával kapcsolatban keressék bizalornmal kapcsolattartónkat:

dr. Popovics Gábor
Tet.: O6-ta33-68O8; Fax: a6-í-233-6884 l
Mobíl:20-262-42-07
E m a i l : psppyjps&§p§u e&s h_u.

Pest megye hosszú távú fejlődése érdekében fontos, hory a Pest megyei települések minól nagyobb
számban, és egségesen feiezzéR ki Pest mes/e önálló régióvá válása iránti igónyüket. §ízunk abban,
hory a Pest meryei települések akarata ezúttal meghallgatásra talá[, és kezdeményezésünk sikerre|
zárul.

Budapest, 201_5. október 30,

Tísztelette|:
z''' ,, '

S

Pest Megye

1364 BUDAPIST, Pr.: 112. - Trt
lLtvox@prsll,t ecyr,. H u

(06 1) 233 6801 - Fl.r; (06 1)233-6881



Előterjesztés

a20I5. november 12_i rendes képviselő_testületi ülésre

Településért Emlékérem 2015. évben

Tisztelt Képviselő-testület!

Több évben is előfordult, hogy a Képviselő-testülettel töfiént egyeztetésnek megfelelően,

Településért Emlékéremmel átadásával jeleztük elismerésünket, az arra érdemesnek

tartott személlyel vagy szerv ezettel kapc solatban.

A megbeszéltek szerint ilyenkor kis emlékdobozban elhelyezett nagyobb átmérőjű érme

került éíadásra.

A Településért Emlék érem alapitásáról egyébként még nem dÖntÖtt a KéPviselŐ-testÜlet,

miután nem rendszeresített díjról volt ídáíg sző, hanem alkalmanként adható elismerésről,

amellyel kapcsolatban bármelyik képviselő tehetett javaslatot.

Tekintettel arra, hogy már köztudatba került ez az elismerés, javasolom, hogy az Szervezeti

és Működési Szabáíyzatunk 63. §-a cím adományozása rendelkezéseit egészítsÜk ki a

Településért Emlékérem adományozásának szabályaival,

A fentiektől fiiggetlenül, ha a Képvisq|ő-testület úgy dönt, hogy még az idén adjuk ki

rendeleti szabályőzás nélkül az elismerési akkor kérek ezzelkapcsolatban javaslatokat.

Rád, 2015. november 4.

/'(l
^!L!LLl-r_XNLieszkovszki Gábor )

polgármester

Határozati iavaslat:

Rád Községi önkormányzatKépviselő-testülete aSzewezeti és MŰködési SzabáIYzata63. §-a

szerinti cím adomanyózásávai összefiiggő rendelkezéseket, a Településért Emlékérem

adományozásának szábá|yaival kívánja kiegészíteni, amely előterjesztésére hívja fel az

aljegyzőt.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Rutkai Róbert aljegyző



Előterjesztés

a2015. november 12-i rendes képviselő{estületi ülésre

A 2015. évi Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és témáinak aktualizálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarországhelyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 54. §-a szerint a
képviselŐ-testület évente legalább €gyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

A 136|20I4.(XII. 18.) számú hatátozattal fogadtuk el a Képviselő-testület 2015. óvi üléstervét
- munkateruét - amelyben a Közmeghallgatástz}Is. december 16-ra terveztük.

Miután a törvény is úgy fogalmaz, hogy a Képviselő-testület tartja a Közmeghallgatást,
ezérí célszenínek tartom, hogy képviselő-testületi ülés keretében kerüljön aíTa sor.

Javasolom a Közmeghallgatás végleges időpontjának 2015. november 26-a 17 őrát.

A közmeghallgatás témáinak iavasolom:

1.1 Tájékoztató a rádi szewtyvízközműberuházásbefejezéséről.

2.1 Ertékelés a2014, _ 2019. évekre elfogadott Ciklusprogram első évéről.

3.1 Tqékoztatás a2016.évi on]<orm ányzatiköltségvetés előkészítéséről.

Az elŐterjesztetthatározati javaslattntalmazzaaKözmeghallgatás helyét, idejét és
tew ezett témáit. Kérem a határ ozati j avas*

Rád,2015. november 6.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

Határozati iavaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő
201I. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a is figyelemmel 2015. november 26-én délután 17
órakor rendes képviselő-testületi ülésen tart Közmeghallgatást a Rádi Községházán.
A Közmeghallgatás témái:

1.1 T ájékoztatő a rádi szertrtyvizközműberuházás befejezéséről.
2.1 Brtekelés a2014. -2019. évekre elfogadott Ciklusprogram első évéről.
3.1 Tálékoztatás a2016. évi önkormányzatiköltségvetés előkészítéséről.

Határidő: 2015. november 26.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester


