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Jegyzőkönyv

Rád Község Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott,
rendes nyílt üléséről.

Rádi Közö s Önkormá ny zati Hivatal tanác skozóterme

Lieszkovszki Gábor polgármester
Illés János alpolgármester
Buzási Pál önkormányzati képviselő
Lázár István önkormányzati képviselő
OszaczkiLászlő önkormányzati képviselő
Puporkráné Papp Gabriella önkormányzati képviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendes nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent önkormányzati képviselőket, alpolgármester urat, valamint aljegyző urat.
Megállapítom, hogy a mai rendes képviselő-testületi ülés négy fovel határozatképes, távollétet
senki sem j elzett, ezért várható még három képviselő megérkezése.
A képviselŐ-testületi ülést megnyitom. Kérem a meghívó szerinti, valamint a helyi szociális
ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló l12015, (II.26.) rendelet módosításaról
szólő I312015.(XII. 17.) rendelet előterjesztésével kiegészített, és ennek megfelelően új
sorrendű napirend elfo gadását.

t07 l 2015.(XII. 1,7 ;l számű határ ozat (4 i gen e gyhangú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december l7-i rendes nyílt
képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.1 Rád Községi Önkormányzat 2015, évi költségvetéséről szőlő 3/2015. (III. 12.)
rendeletének módosítása a lIl20I5.(XII. 17.) rendelettel (II. módosítás)
Előterj esztő : Lieszkovs2ki Gábor polgármester

2.1 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló I3|2012.(XI. 15.) számú rendelet
módosítása (I2l2015.(XII. 1 7.) rendelet)
Előterjesztő: Illés János alpolgármester

3,1 A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló ll20|5. (II.26.)
rendelet módosítása (13 l20 I 5.(XII. 1 7.) rendelet)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 Beszámoló a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
háromnegyedévi vé grehaj tásáról
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester
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5.1 Útfelújításimunkákteljesítése, igazolása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

6.1 Belső Ellenőrzési Terv 2016. évre
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

7.1 A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve (ülésterv)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

8.1 A Rádi KÖzös ÖnkormányzatiBivatal öt fo köztisztviselőjének jutalmazása
Előterjesztő: Illés János alpolgármester

9.1 karácsonyirendkívülitermészetbeni szociálistámogatás
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirend előtt:

Rutkai RÓbert a|jegyzŐ: Tisztelt Képviselő-testület! Az írásban is megküldött pénzügyi
adatokból a lényegesebbeket a következőkben foglalom össze:
A kÖltségvetési elszámoló számlánk egyenlege 27 521 462 Ft, az állatni elszámoló számtáé
pedig 5 736 616 Ft.
Az érdekeltségihozzájárulási számlán 3 q45 561 Ft, a vegyes elktilonített elszámoló számén
1528051 Ft, a közműfejlesztési, csatornaprojekt számlán pedig 248346 Ft van. A letéti
számlánkon 14 335 035 Ft van.

+ Rádi NaPközi-otthonos Óvoda elszámoló számlájának 345 456 Ft, a Rádi Közös
Önkormrányzati Hivatal elszámoló számlájánakegyenlegó pedig 2 962 840 Ft.
Az ÖnkormánYzat felhalmozási bevételeit tartalmazó értékpapír.szátnla egyenlege 21247 636
Ft.
MŰkÖdési kiadással kapcsolatos lejárl határidejű kifizetetlen számlánk nincsen.
Az adőbevételekről és követelésekről is tájékoztatom a képviselőket, amely főbb adatai a
következők:
A mai napig összesen 23 507 254 Ft adóbevételünk volt a három adónemen. A kivetett
kommunális adóból befolyt 4973100 Ft, az iparűzési adóból 14 001 37l Ft, a gépjármű
adóból Pedig 4 532 783 Ft. A 2014. december 31-én nyilvántartott 4 34I l95 Ft
adókintlévőség összege lecsökkent 1 349 058 Ft-ra. A 2015. évi adóbevételből az
ÖnkormánYzat kÖltségvetési elszámoló számlájára 22 lO9 708 Ft-ot vezettünk át, jelenleg az
adószámlánkon még tartalékban van I 397 546 Ft.
KÖszÖnÖm figYelmiiket, ennyiben kívántam összefoglalni a fontosabb pénzügyi mutatóinkat.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót megkapták képviselőtársaim. Van-e kérdés, hozzászőlás? Ha-nincJ, ukko, térjünk
rá az első naPirendi pontunk megtárgyalására. A jegyzőkönyv számára jelzem, Üogy
megérkezett Tiszolczy Gábor tanácsnok úr, és Buzási pál képviselő úr, így már hat fovel
szav az a Képviselő-testület.



4

I.1 Rád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. I2.)
rendeletének módosítása a IIl20I5.(XII. 17.) rendelettel (II. módosítás)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Önkormányzatunk 2015. évi költségvetéséről szóló
312015. (III. 12,) számú rendelet második módosítására tettem javaslatot előterjesztésemben.
A költségvetés módosítását indokolja az EU önerő támogatás, a szennyvízcsatorna
közműberuházással kapcsolatos, a szociális célú tűzifa beszerzésére biztosított, a
bérkompenzáciőval kapcsolatos és a Rádi Polgárőr Egyesületnek nyújtott önkormányzati
támogatás elŐre nem tervezett összegei. Mindezek alapján kérem az előterjesztett
11l20I5.(XII. 17.) rendelet elfogadását.Ez aköltségvetésünk második módosítása.

11/2015.(XII. 17.) rendelet (6 igen egyhangú szavazattal)

Az Önkormányzat2015. évi költségvetéséről sző|ő 3t2015. (III. 12.) rendeletének
módosításáról

2.1 A magánszemélyek kommunális adójáról szőlő 13l2012.(X. 15.) számú rendelet
módosítása (I2l20I5.(XII. 1 7.) rendelet)

Lieszkovszki Gábor polgármester: A második napirendi pontunk tárgyalására már teljes
Iétszámbanjelen vannak képviselőtársaim, miután Lázár István képviselőur is megérkezett. A
Képviselő-testület innen már hét fővel szavazatképes. A nragánszemélyek kommunális
adójáról szóló 13l20l2.(XI. 15.) számú rendelet módosításáról szóló I2120I5.(XL I7.)
rendelet előterjesztője Illés János alpolgármester úr, ezért átadom a szót.

Illés János alpolgármester: Tisztelt KepiriselOtársak! Egy hónap pal ezelőtt mér tárgyaltuk a
témát. Ugy gondolom, hogy nem szabad elvetni ezt atémát mert akkor a szavazás döntetlenre
állt, de nem volt jelen minden képviselő. Most ismét tárgyaljunk róla, mert szükségünk van
aíra a bevételre is, amelyet jelentene az előterjesztett rendeletmódosítás. Ismét felhívom a
figyelmet arta is, hogy a kömyező településeken már évek óta magasabb a kommunálisadó
mértéke.
Vácdukán a kommunális adó mértéke lakóingatlanra 2010. évtől 15 000 Ftléy, Penc
községben a kommunális adó mértéke 2013.januar 1-től lakóingatlanra és beépítetlen telekre
egységesen 12 000 Ftlév, Sződ községben pedig 2015. január 1-től lakóingatlanra 15 000
Ftlév, beépítetlen telekre pedig 13 000 Ftlév a kommunális adó mértéke. Yáchartyán
községben,2016.január 1-től akommunális adó éves összege 8 000 Ft/év.
Nálunk ez indokolatlanul alacsony, pedig a falu fejlődésére fordítható összegként szükségünk
van ene az adőbevételre.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület 2016.július 1-től a lakóingatlanokra és a beépítetlen
telkekre vonatkozóan egységesen 12 000 Ft/év összegű kommunális adót állapítson meg az
előterj eszte tt 12 l 20 I 5 .(XII. 1 7.) rendelet elfogadásával.

Rutkai RÓbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztett rendeletmódosítás
abban tér el a korábban előterjesztett rendeletmódosítástól, hogy a bevezetés időponda
feléwel későbbi. Ennek előzményeként a megelőző képviselő-testületi ülésen azelőterjesztett
rendeletmódosítást elutasító képviselő részérőI elhangzott, hogy a 2016. év január elsejei
bevezetéssel nem értett egyet, mert a lakosságnak a szennyvízcsatorna rácsatlakozással
összefiiggésben, a korábbitól eltérő költségei is lesznek a rákötési rujz elkészíttetése miatt, Az
előterjesztő alpolgármester úr, úgy gondolom, hogy ene figyelemmel javasolta most a
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bevezetés idejéül 2016. július l-jét. Az előterjesztő tehát nyilván erre, a korábban még
elutasító szavazatra is számít.
Az is igaz, hogy az elmult hét-nyolc évben Rád községben volt a legalacsonyabb a
kommunális adó mértéke. A tewezett emeléssel csak feliárkőzik a teleltilés, de mint
hallhattuk az előterjesztőtŐl, a teruezett adómérték felett is vannak még települési
adómértékek. FigYelemmel az előterjesztés új elemére, javasolom megfontolni a fetzárkőző
adómérték megállapítását.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: A jövő év felévétől történő bevezetéssel el tudom fogadni a
kommunális adó mértékének emelésére tett alpolgármesteri javaslatot. Javasolom Űnban,
hogY kizarőlag a belterületi utak építésére legyen felhasználh atő az adóemeléssel befolyt
többlet adóösszeg.

Rutkai RÓbert aljegyzőz Előzetes becslés alapján a javasolt adómérték emelés, amelyet
befolYásol az adókintlévőség mértéke is, 2 - 2,5 millió forint adótöbblet bevéielt
eredményezhet. Egy adóéven belüli útépítésre ez kicsi összeg, de egy önkormányzati ciklus
idejére figyelemmel mar érdemes ezt az összeget útépítésre fordítani, pl. útépítést ftnanszíroző
PálYazat önrészeként. Egyébként, hogy útépítésre legyen fordítva a kommunális adó emelése
utáni többletbevétel, azzal egy et lehet érteni.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Hasonlóképpen értettem én is, tehát nem évente, hanem a
többletbevétel ésszení összegezésével, de útépítéshez legyen felhasználva a kommunális adó
emelése utáni többletbevétel.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazástateszem fel
a helyi kommunálisadó mértékét módosítq előterjesztett I2l2O15.(XII. 17.) rendeletet.

12/2015.(XII. 17.) rendelet (6 igen 1 nem szavazattal)

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló t3l2012.(XI. 15.) rendelet
módosításáról

3.1 A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló Il2015. (II.26.)
rendelet módosítása (13/2015.(XL n ) rendelet)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az előterjesztett rendeletmódosítás szerint javasolom,
hogy a helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairől szóló Il20{5. GI.26.)
rendelettinket módosítsuk a szociális tűzifára vonatkozó meglévő szabályozást érintően, és a
rendkívüli természetben támogatás körében az egyszeíi karácsonyi támogatás adhatósÁgára
vonatkozóan. E két témáta vonatkozó szövegszení szabályozást az előterjesztésben és a
javasolt rendeleti szövegben fogalmaztammeg. Kérem a rendelet elfogadását.

13/2015.(XJI. 17.) rendelete (7 igen egyhangú szavazattal)

A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairóI szóló 1/2015. (II.
26.) rendelet módosításáról
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4.1 Beszámoló a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
háromnegyedévi vé grehajtásáról

Lieszkovszki Gábor polgármester:,Az előterjesztésem a Rádi Közös önkormányzati
Hivatal székhelY hivatali szervezetének 2015. szeptember 30-ig könyvelt pénzügyi adatáinak
bemutatásaról szól.
A székhely hivatali szervezet működési bevételeit 2015. szeptember 30-ig 20t66929 Ft
Összegben (7I %), működési kiadásait pedig 20166762Ft össiegben (7I yő teljesítette. Ha
nincs kérdés, észrevétel,hozzászőlás, akkor kérem, az előterjesztetthatirozatí jaiaslatszerint
a pénzügyi telj esítés tudomásul vételét,

108/2015.(X[. 17.) számú határozat (7 igenegyhangú szavazattal)

Rád KÖzségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Közös önkormrányzati Hivatal
SzékhelY hivatali szervezete (Rád, Petőfi u. 11.) 2015. évre elfogadott költségvetésének 1 _ 9
havi teljesítéséről készÜlt adatokat tartalmaző pénzforgalmi jelentést 20 t66Őzg rtműködési
bevétel és 20 166 762 Ft működési kiadás egyenleggel megismerte, és tudomásul véve
elfogadta.

Hataridő: 2015. december 17.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 Útfelújításimunkákteljesítése, igazolása

Lieszkovszki Gábor polgármester: Lz előterjesztést sürgősséggel terjesztettem elő,
amelYnek indoka, hogy éwégére figyelemmel ez az utolsó képviseio-testtileti ülésiink és a
PénzügYi teljesítést is még ebben az évben szeretném lezárni. Az előterjesztésben a korábbi
tájékoztatásokra is figyelemmel részleteztem az elkészúlt munkákat, amelyek minőségi
ellenőrzése és igazolása is megtörtént, Ezek voltak az Atany János utca alsó harmadának
iszaP és sártalanítása, és teljes hosszban történő kőzűzalél&al történő felszórása, továbbá a
Május 1. és JÓzsef Attila utca összekötő szakaszának profilozása, kőzűzalékkal történő
felszórása. A Május 1. utcában betonozott átereszek kiépítése, a Sportcsamoknál a
vízelvezetés biztosítása, valamint a Vay Áaam utcai és Szabadság téri iízelvezető árkok
Profilozása, kÖvezése szükség szerint. Végül a Liget u. - Templom teri beton talapzat és
léPcső elbontása, elszállítása,rézsű kialakítása, padkák javítása, kiegyenlítése zűzottk|vel, és
parkoló kövezése.

1a9 2015.(XII. 17 .\ számű határ ozat (7 i gen e gyhan gú szav azattal)

Rád KÖzségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ciklusprogrumja 6.1 pontjában vállalt utak,
j ár dák fe l új ítása, építé s e faladat ré s zeként :

az AranY János utca alsó harmadának iszap és sártalanítása, és teljes hosszban történő
kő zűzalél&al történő fe l s z ó rás a,

a Május 1. és JÓzsef Attila utca összekötő szakaszának profilozása, kőzúzaléld<al
történő felszórása



a Május 1. utcában betonozott átereszek kiépítése. (Sportcsarnoknál vízelvezetés
biztosítása), és

a Vay Áaam utcai és Szabadság téri vízelvezető énkok
kövezése

profiozása. sziikség szerinti

elvégzett és igazolt munkáiról készült elszámolást elfogadta, és felhatalmazzaa polgármestert
a benYÚjtott bruttó I 326 604 Ft (nettó 1 044 570 Ft) számla alapjantörténő kifizetésre.

Valamint a:

Liget u. - Templom téri beton talapzat és
kialakítása, padkák j aví tása, ki e gyenl íté )se zűzotl

bruttó 425 074 Ft (334 704Ft) összegben.

lépcső elbontása, elszállitása, rézsű
kővel, és parkoló kövezése

taít belső
,,Konyhai

Mindösszesen a számlaérték bruttó 1 751 678 Ft (nettó
Képvi s e l ő -te stül et felhatalmazza a p olgárme stert,

Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

I 379 274 Ft) amely kifizetésére a

6./ Belső Ellenőrzési Terv 2016. évre

Lieszkovszki Gábor polgármester: A jogi előírások szerint kötelezően egy témában kell
belső ellenőrzési vizsgálatot tartani. Javasolom, hogy 2016. évben a ,,KÚyhai élelmezés
vizsgálata" témában legyen belső ellenőrzés.

Rutkai RÓbert a|jegyző: A témaválasztást indokolja, hogy az élelmezésre, rcceptixára
vonatkozó szabálYozás szigorodott, megváltozott, amely tapasztalatairől is érdemes
beszámolni. Ezen kívüli ismét konyhai fejlesztés, felújítás lesz 2016. évben, amelyhez
PálYázaton több mint 18 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert
ÖnkormánYzatunk, amely már a számlánkon van. Ez a fejlesáés is minőségi változásthoz
majd a konyhai élelmezésben. Egy ilyen belső vizsgálat egyébként 100 - l50 ezer forintba
kerül, amelyet meg kell rendelnünk.

110 l 20 15.(XII. 17 .\ számű határ ozat (7 igen e gyhangú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben egy témában
ellenőrzési vizsgálatot, amely érdekében Belső Ellenőrzési Tervét 1orc. évre a
élelmezés vizsgálata" témával fogadja el.
Felhatalmazza a Polgérmestert, hogy az elfogadott témában arra szakosodott és az ellenőrzési
jelentés elkészítésére alkalmas céggel, szervezettel, vállalkozással szerződést kössön.

HatáridŐ: szerződéskötésre: 2016.június 30. jelentés elkészítésé re: 2016. október 31.Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



7.1

8

A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve (ülésterv)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Azüléstervet, képviselő-testületi munkatervet előzetesen
Írásban megkapták képviselőtársaim. Ezt természetes en témával, előterjesztésekkel is lehet
bővíteni, az SZMSZ-ünk szabályai szerint. Ezek az időpontok a rendes képviselő-testületi
Ülésekre és a Közmeghallgatásra vonatkoznak, amelyekhez még a rendkívüli képviselő-
testÜleti Ülések időpontjai és előterjesztései is hozzáad,ódnak. Kérem, a Képviselő-testület
előterjesztett2016. évi munkatervéről, üléstervéről szíveskedjenek dönteni.

l11 l 20 15.(XII. 17 .\ számű határ ozat (7 i gen e gyhangú szav azaítal)

Rád KÖzségi Önkormányzat Kópviselő-testülete a 2016. évi munkatervét (üléstervét) az
alábbiak szerint fogadja el:

1,.l 2016. ianuár 28-án:

Rád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatai (Első olvasat)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztatő a Rádi szennyvízcsatorna közműberuhéuással összefiiggő érdekeltségi
ho zzáj árulás ok V ízikö zmű Társul at v é gelszámo l ój a által i e l s zámo l ásáró l
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztatőpályázatobóléspályázatfi gyelésről
E l őterj e szt ő : T iszolczy Gáb or p ály ázati tanác snok

2.1 2016. február 25-én:

A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatainak
elfogadása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád községi Önkormá nyzat 20I 5, évi költségvetésének módosítása.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

A 20 1 6. évi községfej lesztési feladatok ütemezése.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád Községi Önkormányzata 2016. évi költségvetése felha|mozási bevételeinek és
kiadásainak valamint az Ovoda költségvetési előitányzatainak rögzitése
Előterjesztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Az 1848-49. évi polgári forradalom és szabadságharc községi ünnepségének
előkészítése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

3.1 2016. március 10-én:
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Rád Községi Önkormányzat20l6. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztatő a Rádi szennyvízesatorna közművek üzemeltetőjéről és a szewtyvízdíj
megállapításaról
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 2016. március 24-én:

Tájékoztatő a szennyvízközmű építéssel kapcsolatos érdekeltségi hozzájarutás
hátralékolaól
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Idősek Napja Rád községben
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 2016. áprílis 21-én:

Az önkorményzat2)|s. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló és
zár számadás (rendeletalkotás)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

A Falunap és majális előkészítése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

6.1 2016. máius 19-ón: a

Beszámoló a 2015. évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáről és
támogatásokról
Előterjesztő : Rutkai Róbert aljegyző

Tájékoztatő a Rádi szennyvízcsatorna közművek működésének tapasztalatairól, és
garanciális eseményekről
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

7.1 2016. iúnius 16-án:

N yári karb antartás az önko rm ány zati intézménye kb en, épül etekb en
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Szent István Napi ünnepség előkészítése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgarmester

8.1 2016. szeptember 22-énl

Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete
2016. évi költségvetésének I. felévi teljesítéséről.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester
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Intézményvezetőkbeszámolójaa20l5l2016-es tanév tapasztalatairól (óvoda, iskola)
és a 201 6 l20I7 . tanév beindításáról
Előterjesztők: Koós János iskolaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető

Javaslatok pályazatok előkészítésére és benyújtására, pályéaatfigyelés alapján, továbbá
lezéttult és elszámo lt p ály ázatok értékelé se
E l őterj e szt ő : T iszolczy Gáb or p ály azati tanác snok

9.1 2016. október 13-án:

B urs a Hun gari c a Önko rmany zati Ö sztöndíjp ály ázat aktuál i s kérdé s ei
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Az 1956-os forradalom és szabadságharcról történő megemlékezés előkészítése
(községi ünnepség)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

l0.1 2016. november 10-én:

Tájékoztatő Rád Község Önkormányzata20l6. évi költségvetésének háromnegyedévi
teljesítéséről.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

A Képviselő-testülete munkájának értékelése a Ciklusprogramban vállalt feladatok
végrehaj tására fi gyelemmel.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pel gármester

A 201612017, év telére vonatkozó szociális célú tűzifa ellátásáról szóló rendelet
elfogadása
Előterj esztő : Rutkai Róbert allegyző

l1.1 2016. december 1-én:

Közmeghallgatás:

A2014. -2019. évekre elfogadott Ciklusprogram második évének értékelése

A 20 1 7 . évi önkorm ény zatt kö ltsé gvetés előké szíté se

képviselő-testületi ülés:

A Rádi Közö s Önkormán y zati Hiv atal tevékenysé gérő l készült beszámoló.
Előterjesztő: dr. Ungi Kitti jegyző

Döntés a benyújtott Bursa Hungarica pályázatol<ről
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

12.1 2016. december 15-én:

Rád Községi Önko rm ányzat Képviselőtestülete ülésén :
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Beszámoló a Rádi Közös ÖnkormányzatiHivatal Székhely hivatali szervezete2016.
évi költségvetése 1 - 9 havi teljesítéséről
Előterj e sztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Belső Ellenőrzési Terv 2017. évre
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve (ülésterv)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Váchartyánnal közös képviselő-testületi ülésen:

Beszámoló a Rádi Közös Önkormányzati Hivaíal 2016. évi tevékenységéről és
költségvetésének háromnegyedévi végrehaj tásaról.
Előterjesztő: dr. Ungi Kitti jegyző

Hatráridő: 2016. évben
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

8.1 A Rádi Közös ÖnkormányzatiHivatal öt fő köztisztviselőjének jutalmazása

Lieszkovszki Gábor polgármester: A következő napirendi pont előterjesztőjének Illés János
alpolgármester úmak adom meg a szót.

Illés János alpolgármester: Az előte|esztésem szerint javasolom, hogy Rádi Közös
Onkormiányzati Hivatal székhely hivatali szervezete öt fő beosztott 

- 
köztisztviselője

egYségesen fejenként bruttó 95 000 Ft jutalomban részesüljön a 2015. évi munkateljesítménye
elismeréseként.
Véleményem szerint a Rádi Napközi-otthonos Óvoda dolgozói is jutalmat érdemelnének.

Lázár István képviselő: Aggályosnak tartom, hogy egyenlő mértékű jutalomban részesülnek
aköztisztviselők, mert nem hiszem, hogy egyforma munkateher és felelősség van mindenkin,
mint ahogYan a munka minősége sem biztos, hogy egyforma. Soha nem é.tett.- egyet az
ilYen egyenlősdivel. Differenciálni kellene iskolai végzettség, felelősség, munkateljesíimény
alapján.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Nekem is voltak ilyen aggályaim több éven keresztil, d,e aztán
azemberi oldalát meghallva, megérlettem, hogy miért egyenlő mértékű a jutalom.

112|2015.(XII.17.\ száműhatározat (6 igen 1 nem szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkateljesítmény
elismeréseként Szunter Tiborné, Czinkota Lászlőné, Fejes Istvánné, Nábelekné Oszaczki
Krisztina, és Széles Jánosné köztisztviselők részére fejenként bruttó 95 000 Ft jutalmat állapit
meg, amely mindösszesen 603 250 Ft kifizetéséhezhozzájfuul.

Hatétridő: 2015. december 21.0
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
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9.1 Karácsonyi rendkívüli természetbeni szociális támogatás

Lieszkovszki Gábor polgármester: A módosított rendeletünknek megfelelŐen és

figyelemm e| arra, hogy a izociális kiadások, támogatások előirányzatának idáig tÖrtént

fe]irasználása lehetővé tászi c;nkormányzatunknak, hogy szociális ellátás keretében karácsonYi

rendkívüli, természetbeni szociális támogatást nyújtsunk a meghatátozott rászorulÓknak.

Javasolom, hogy Rád községi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerúen helYben lakó

65. életévet2015. decembei 3l-ig betöltők számára legfeljebb 3 000 Ft értékű KarácsonYi

S zeretetc s o ma got j uttas s on önko rm ány zatwtk.
Községben zio 

-ra a 65. évet betöltöttek száma. A Karácsonyi Szeretetcsomagokra

felhasználandó összeg ennek megfelelően 750 000 Ft, amelyet tehátbiúosít kÖltségvetésÜnk

szociális ellátásra elfogadott keretösszegének maradványa.

l13 t 20 15.(XlI. 17 ) számű határ ozat (7 i gen e gyhangú szav azatta|)

Rád Községi önkorményzatKépviselő-testülete a 65. életévet2015. december 31-ig betÖltŐ,

Rád községi ananao tát<otrettyet rendelkező és életvitelszeníen helyben lakó jogosultak

szétmára a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg 2075. évi maradvánYa

terhére egyszeri szociális, természetbeni, rendkívüli, települési támogatást nYÚjt, KarácsonYi

Szeretetciómag formájában, egységesen, legfeljebb 3 000 Ft értékben. A karácsonYi

támogatás iránikéretmót,r"rn keilbenyújtani, a jogosultak megállapítása hivatalból tÖrténik, a

1 eb o nyo l ítá sb an az önkormány zati hiv atal do 1 g o zó i ve sznek ré szt.

Határidő: 2015. december 23. t
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ezze| a Rád Községi ÖnkormánYzat KéPviselŐ-

testületének mai rendes i<epvisetO-testületi ülését bezárom. Tájékoztatom a kéPviselőket, hogY

a meghívó szerinti és Váchartyán Községi Önkormányzat KépviselŐ-testÜletével kÖzÖs

képviselő-testületi ülésre kerül ma még sor, amelyen mindenkire számítok,

kmf.

d-
Lieszkovszki Gábor

polgármester
dr.



JELENLETI ÍV

Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testületének

2015. december 17-i rendes ülóséről

Lieszkovszki Gábor

Illés János

Buzási Pál

Lázár István

Oszaczki Lász|ő

Puporkáné
Papp Gabriella

Tiszolczy Gábor

polgármester

alpolgármester

önkormányzati képviselQ

önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

Mrcrrívorrar

Tanácskozási ioeú állandó meghívott:

Rutkai Róbert allegyző

Bajnógel János hangtechnika
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Meghívó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi önkormányzatKépviselő-testület 7l20I0.(X.28.) számírendelete (SZMSZ) 8,

§ (1) bekeidésére figyeiemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, rendes

képviselő-testületi ülést hívok össze - á.ry.t követően váchartyán községi Önkormányzat

képviselő-testületével közös képviselő-testületi ülést is tartunk -

2015. december L7-én (csütörtök) I7 órára

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

Napirend előtt:

A Szervezeti és Működési SzabáIyzat24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően:

Tájékoztató az önkormányzat számIáin lévő összegekről, a |ejárt és kifizetetlen

számlákról, az önkorm ányiat hiteleiről, adósságának összegérÓl, továbbá a be nem

folyt adótartozás mértékéről
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

B e sz á m o ló a 1 ej árt határi d ej ű határ o zatok vé grehaj tás áró 1

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirendi iavaslat: t

I.1 Rád Községi önkormányzat 201,5. évi költségvetéséről szóló 3l20I5, (IIL |2,)

rendeleténeli módosítá sa a I I l20I5.(XII. l 7.) rendelettel (II. módosítás)

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

2"l A magánszemélyek kommunális adójáról szóló I3|2OI2.(XI_ 15.) számú rendelet

módosítása (|2l20I5.(XII. 17,) rendelet

Előterjesztő: Illés János alpolgarmester

3.1 Beszámoló a Rádi Közös Önkormányzati
háromne gyedévi vé grehaj tásáról
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

4.1 Útfelújítási munkákteljesítése, igazolrása

Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 Belső Ellenőrzési Terv 2016. évre

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Hivatal 2OI5. évi költségvetésének

6.1AKépviselő-testület2016.évimunkaterve(ülésterv)
Előterj esztő : Li eszkovszki Gábor pol gármester

7.1 A Rádi Közös önkormányzatiHivatal öt fő köztisztviselőjének jutalmazása

Előterjesztő: Il1és János alpolgármester



8.1 karácsonyirendkívülitermészetbeniszociálistámogatás
Előterj e sztő : Lieszkov szki Gábor pol gárme ster

Váchar§án Községi önkormányzat Képviselő-testületével közÖs kéPviselŐ-testÜleti

ülésen:

Beszámoló a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 2OI5. évi tevékenységérŐl, és

költségvetésének haromnegyedévi végrehaj tásaról

Előterjesztő: dr. Ungi Kítti jegyző

Rád, 2015. december 1 1.

!
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Kimutatás az Önkormányzat számláin
2015.12.17-én

számla neve

Költségvetési elsz. számla
Állami elszámolási számla
É rd eke ltsé g i hozzájár,számla
Vegyes elkülön ített elszám. számla
Közműfejl,számla (csatorna projekt)

Napközi-otthonos óvoda elsz. szám la

Szemétszá|l.díj beszedési számla
Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
Közfoglalkoztatási számla
Letétiszámla
Érterpapir számla (piaci értéken)
Magánszemé|yek kommunális adója
lparűzési adó beszedési számla
gépjármúadó beszedési számla
eljárási illeték beszedési számla
bírság számla
késedelmi pótlék beszedési számla
idegen bevétel beszedési számla

összesen:

Iévő összegekről

Összeg (Ft)

27 521 462
5 736 616
3 045 561
1 52B 051

248 346
345 456
128 5BB

2962840
439 310

14 335 035
21 247 636

586 100
700 762
276709

3 000
600

35 342
10 000

79 151 414

Rád,2015.december 17
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Előt€rje§ztés

a2O15.december17.irendesképviselő.testületiülésre

Rád Községi önkorm ányzat2015. évi költségvetéséről sző|ő 3120|5, (IIL 12,)

rendeletének módosítása a 11/201s.(xII. 17.) rendelettel (IL módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A7l2OI5.(VI. 25,) számurendelettel már módosított és Rád Községi önkorményzat 2015, évi

költségvetéséről szóló 3l20t5. (III. 12.) számú rendelet második módosítását javasolom a

mel 1 éke lt adato kat tarta\maző táblazafirkb an fo g l altaknak me gfel e 1 ő en.

A költségvetési e|őirányzat módosítást indokolja az Eu önerő támogatás, a

szemyvízcsatorna közműúeruházássa1 kapcsolatos, a _szociális 
cg'ű túzlfa beszerzésére

biztosított, a bérkomp enzáciőval kapcsolátos és a Rádi Polgárőr EgYesÜletnek nYÚjtott

önkormány zati támo gátás elő re nem terv ezett ö s sze gei,

A 2015. évi költségvetéséről szőIő 312015. (III. 12.) rendeletünk módosítására vonatkozó

11/201s.(xII. 17.) őndeletet elfogadásra javasolva mellékeltem az e|őterjesztéshez.

Az elfogad áshoznégy igen egybehangző szavazat szükséges,

Rád,2015. december 10.

kovszki Gábor
polgármester



Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testületének

11l2015.(X[. 1 7.) rendelete

Az önkorm ányzat2015. évi költségvetéséről sző|ő 312015. (III. 12.) rendeletének
módosításáról

(II. módosítás)

Rád Községi önkorm ányzat Képviselő-testülete az A\aptöwény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatároÁtt eredeti jogalkotói hatáskörében, aZ Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f)

poritjában meghatározoit ieladatkörében eljárva, a201,5. évi költségvetésének módosításáról

az a|ábbiakat rendeli el:

Rád Községi Önkorm ányzat
a az alihbiakra változik:

1.§

3l2O15. (III. 12.) száműrendeletének (a továbbiakban: R,) 10, §-

,,A Képviselő-testület az önkorm ányzatés költségvetési szervei 2015. évi kÖltségvetésének:

a.) bevételi foösszegét

b,) kiadási főösszegét

406 135 ezer forintban

406 135 ezer forintban állapítja meg."

t

2.§

A R. 11, §-a az alábbia|<raváItozik:

,,Az önkor mányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásainak főbb

e|őir ány zatait, a képvi s e 1 ő -te stül et a köv etkező k s zerint határ o zza me g:

Működési kiadások előir ány zata összesen :

Ebből:

207 633 ezer forint

személyijuttatások.89390ezerforint
m.rntuáaót terhelő járulékok: 23 5I9 ezer forint

dologi kiadások: 
- 

18 218 ezer forint

úmolatások 8 331 ezer forint

miitoaesi célú pénze szkőz_átadás 1 850 ezer forint

működési célú támogatásértékű kiadás 950 ezer forint

á||amháztartáson neún megelőlegezés visszafiz: 5 375 ezer forint

A R. 12 § (1) bekezdés az alábbira változik:

3.§



Az önkorm ány zat felhalm ozási kiad á s ai ö sszes en : 198 502 ezer forint

- 4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamintközzétételérŐl ajegyző gondoskodik,

Rád,2015. december 17.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

A rendelet 20I 5 . december I],én kihirdetve, hatályos :

dr. Ungi Kitti
yegyző

dr. Ungi Kitti
jegyző



Rád községi Önkormányzat 20í 5,évi előiránvzat módosítás hatáskör és ioocím szerint

kéDv.hat.száma személvi
iuttatások

Munkaadókal
teóeló

iárulékok

)a!oqi
,elnalmozasl
kiadások és

Múködési
géllJ-

Dénzgszköz
Felh.célú

(iadások Dénzüovi átadás

Tódosított elóirányzat 88 97! 23 4o7 78 51i í81 862 1 550
l0í4.évi c.töruény lx.fejezet 2.cím :U Öne16 támogatás 7 907
<MoP-3.3.1/A-10-20l 0_000í (MoP támogatás 4 100

(özmúíejlesztési hozájárulás 4 633
!0í4.évi c.törvénv lx.íeiezet ;zociáli§ célú túzifa

)TP Pénáárezolgáltató (Rádi Xözös Önk.Hiv,} 1

!014.évi c,töruény bérkompenzáció 417 112
Polgárór Egyesület támoqatása -300 300

módosftott előirányzat 69 390 23 519 78 218 í98 502 1 850





Előterjesztés

a2OI5'december17-irendesképviselő-testületiülésre

A magánszemélyek kommunális adójáról szótó 13t2Ot2.(XL 15.) számú rendelet

modosítása

12 l 2015.(XII. 1 7.) rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi kommunális adó mértékének változását az elmúlt 19 évben alkotott 9 helYi

adórendeletet kivonatolva mutatta be a|jegyző űr a2015. november I2-1rendes kéPviselő-

testületi ülésen.

Bemutatásra került továbbáa környező települések némelyikének kommunális adó mértéke

is.

Eszerint Vácdukán a kommunális adó mértéke lakóingatlanra2O1O. évtől 15 000 Ft/év, Penc

községben a kommunális adó mértéke 2013.január 1-től lakóingatlarra és beéPÍtetlen telekre

egységesen 12 000 Ft/év, Sződ községben pedig z)Is...január 1_től lakóingatlanra 15 000

rűev,-beepítetlen telekre pedig 13 000 Ftlév akommunális adó mértéke,

Elhangzott továbbá,hogy Váchartyánközségben, 2004. augusztus 1. óta a kommunális adó

éves összege 12 000 Ftlév.

A képviselő_testület többsége egi,etértitt abban, 1ro9l a kommunális adó mértéke

településünkön alacso.ry, p"áig .Úot az adőösszegből lehet lrnanszirozni p1, utak, járdák

építését, felújítását, uazvÍ|a§ita, bóuítérét és korszerűsítését, parkosítást, virágosítást,

Elhangzott olyan hozzászó|ás is, amely szerint: ,,.H1 mo9t nem volna alakosság számára a

szennyvizcsatorna közmű rákötéssel kapcsolatos kiadás, 4&o, nemhogy támogattam volna a

12 000 Ft_os évi kommunális adó díjat, iranem még javasoltam volna annál tÖbbet emelni,"

Figyelemmel erre ahozzászőIásra, javasolom, hogy a Képviselő_testület 29I.6 július 1_től _

vagyis a jövő év félévétől - vezesse be a hkóingattanokra és a beépítetlen telkekre

uoiutkoróu1egységesen a 12 000 Ft/év összegű kommunális adót,

A javaslatomnak megfelelő szövegű módosító rendelettervezetet aZ előterjesztéshez

mellékeltem, Kérem Í magánszeméiyek kommunális adójáról szÓlÓ 1 3l20I2,(XL 15,) számú

rendelet módosítására előterjesztett 12l2015.(KI. 17.) rendelet elfogadását,

Rád, 2015. december 9.

jea§*
Illés Jáno's\

alpolgármester



Elóterjeszté§

a2015,december17-irendesképviselő-testüietiülésre

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2012,(K, 15,) számú rendelet

modosítása

1212015.(XII. 17,) rendelet

Tisztelt Képvis elő-testület!

A helyi kommunális adó mértékének változását az elmÚlt 19 évben alkotott 9 helYi

adórendeletet kivonatolva mutatta be a|jegyző úr a2015. novembet IZ-i rendes kéPviselő-

testületi ülésen.

Bemutatásra került továbbá a környező települések némelyikének kommunális adó mértéke

is.

Eszerint Vácdukán a kommunális adó mértéke lakóingatlanra2010. éVtő1 15 000 Ft/év, Penc

községben a kommunális adó mértéke 2OI3.januárr-ior tatoingatlanra és beépítetlen telekre

egységesen 12 000 Fa/éu, Sződ közsegu.n pedig z}ls;.január 1-tő1 lakóingatlanra 15 000

rTieu,i.epítetlen telekre pedig 13 000 Ftlév akommunális adó mértéke,

Elhangzott továbbá, hogy Váchartyánközségben, 2004, augusáus 1, óta a kommunális adó

éves összege 12 000 Ft/év.

A Képviselő_testület többsége egyetértJtt abban, hogy a kommunális adó mértéke

településünkön alacsorry, púig *g, az adóösszegből-iehet finanszírozni Pl. utak' járdák

építését, felújítását, t<ozví|agltarióuíté.et és korszerűsítését, parkosítást, virágosítást,

Elhangzott olyan hozzászőIás is, amely szerint: _,,F?,*o" nem volna alakosság számára a

szennyvízcsatorna közmű rákötéssel kapcsolatos úadás, 1kkor 
nemhogy támogattam volna a

12 000 Ft_os évi kommunális adó díjat,'hanem még javasoltam volna annál többet emelni."

Figyelemmel ene ahozzászőlásra, javasolom, hogY a KéPviselŐ-testÜlet 79L.6 július 1-től -
vagyis a jövó év felévétől _ vezesse be a hkóingatlanokra és a beépítetlen telkekre

vonatkozóanegységesena12000Ft/óvösszegűkommunálisadót.

A javaslatomnak megfelelő szövegű módosító _rendelettervezetet 
aZ előterjesztéshez

mellékeltem. Kérem a magánszemél|ek kommunáüs adójáról szőIő I3l20.12,(Xi, 15,) számú

rendelet módosításara 
"toteijesztett 

lit}Ots.(XII. 17.) rendelet elfogadását,

Rád,2015. december 9.

lea -b *
Itlés János\

alpolgármester



RádKözségiÖnkormányzatKépviselő-testületének

t2 t20t5.(XIL 1 7,) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójárót szóló

t3t2}t2.6L 15.) rendelet módosításáról

Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében

meghatírozott eredeti jogalkotói hatasköréb el., aZ Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés 0

pontjában meghatározott-f.ludutttireuen egarru u 
^u§ánszemélyek 

kommunális adójáról

'szőIá 11,72012iXI. 15.) rendeletét azalábbiak szerint módosítja:

1.§

A Képviselő_testület a magínszemélyek kommulá|1 .adójáról 
szóló t3l20I2,(XL 15,)

rendelete, (R) az adó mértékőt sraaaryőrá 6. § (1) és (2) bekézdése adótargyanként mértékét

8 000 Ft/év osrr.gről .!!reg.r.n tz Óoo Ft/év tlsszegre változtatja, amelynek megfelelően az

új rendeleti szöveg:
ó,§

Az adó mértéke

(1) Lakástulajdon, lakóingatlan tulajdon és lakásbérlet esetén az adó mértéke

adótárgyanként : ] 2. 000 Ft/év,

(2) Beépítetlen belterületi 1tatrd_1 teti'tl, illery lakótelek kialakítására alkalmas önálló

. helyrajzi számú terület esetén, az adó mértéke adótárg,lanként: ]2,000 Ft/év,

A Képviselő-testület a R.

rendeli:

2. §.

10.§(l)és(2)bekezdésénekszövegehelyettazalábbiszöveget

(1) A rendelet kihirdetésértlt a i.eslz\ a helyben szokásos módon gondoskodik, a ]2 000

Ft/évadómértékeket2Otő.július]-tőlkellalkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépé::yrt_^a jelen__rende.lettel ,módosított, 
a magányszemélyek

kommunális adójáról szóló ]2/2riíi.rnt 17.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt

szövege alapján kell eljárni,

Lieszkovszki Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve, és hatályos 2016,július 1-én,

dr. Ungi Kitti
jegyző

dr. Ungi Kitti
jegyző



Előterj€szté§

a20I5"december17-irendesképviselő-testületiülésre

A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló ll20l5. (II. 26,)

rendelet módosítása
(IL)

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szŐIŐ Il20I5. (II.26,)

rendelltet először 2015. március l2-én módosította a Képviselő_testület,

Ekkor vezettük be a születési és a gyógyszertámogatást, települési támogatásként a lakhatási

támogatást és rendkívüli támogatást.

Most javasolom a második módosítás keretében egészítsük ki a rendeletet

a szociális tűzífáravonatkozó meglévő szabá|yozást érintóen, és

a rendkívüli természetben támogatás körében az egyszeri karácsonyi támogatás

adhatő ságára vo natko zó an.

Javasolom, hogy az 1l20I5. (II. 26.) rendelet (R.) Iv. Természetben nyújtott ellátások

alcímet egesritstit ki a ,,szociális tülelőanyag és egyszeri karácsonyi támogatás"

szövegge1.

A R. 12. §_ábanjavasolom a további bekezdések elfogadását:

,,(4) A szociális tüzelőanyagtámogatás esetében az önkormányzat a saját kÖltségvetésének -
elsősorban az egyéb rro"iáir, pénzbeli és természetbeni ellátások - elŐÍránYzata, fel nem

hasznáItösszege terhére is biztosíthat szociális célú tüzelőanyagot,"

(5) Az önkormányzat egyszeri, természetbeni karácsonyi támogatást biztosíthat KarácsonYi

S zeretetcsomag formáj áh an a rászorultaknak, "

Javasolom a fentieknek megfelelően elkészített és előterjesztett 13t2015.(KI. 17,) rendelet

elfogadását.

Rád,2015. december 14,

tut
Lieszkovszki Gábor

polgármester



Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testíiletének

13/2015.(XII. 17.) rendelete

a 2 l20 I 5 .(íI. 12.) rendelettel módo sított

a helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló

It201,5. (II. 26.) rendelet módosításáról

(lI.)

Rád Kozségi önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)

pontjában, i,alamint u lriugyu.orizág helyi önkormányzatairől sző|ő 2011. évi CLXXXIX,
io*ény Íg.s (1) bekezdóreu.r, mighatározott feladatkörében eljarva, a helyi szociális

ellátások és szociális támogatások szabalyairól szóló tl20l5. (II. 26.) rendelet módosításáról

az a\ábbí rendeletet alkotja:

1.§

A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szŐIŐ Il2O15. (II. 26.)

rendelet (továbbiakban: R.) IV. Természetben nyújtott ellátások KÖáemetés alcímet a

,, szociális tüzelőanyag és egyszeri karácsonyi támogatás " szöveggel egészíti ki,

2.§

A R. 12. §_át új (4) bekezdéssel egészitiki, aZ alábbiak szerint:

,,(4) A szociális tüzelőanyag támogatás esetében az önkormányzat a saját kÖltségvetésének

_ elsősorba, o, ,gyéb'szociáíis, pénzbeli és természetbeni ellátások - előirányzata, fel
nem használt assióge rcrhére is biztosíthat szociális célú mzelőanYagot. "

3.§

A R. 12. §_át új (5) bekezdéssel egészítiki, az alábbiak szerint:

,, (5) Az önkormányzat egyszeri,

Szeretetcsomag formájában a
elsősorban az eg,,éb szociális,
használt összege terhére.

t ermé s z e tb e ni kar ác s ony i t ámo gat ás t b izt o s íthat Kar ác s onyi

rászorultalcrtak, az önkormányzat saját köItségvetésének _

pénzbeli és természetbeni ellátások _ előirányzata, fel nem

4.§

A R. új 18, § (2) bekezdésének szövege a következőre módosul:



(2) E rendelet 20t 5. december 17. napján lép hatáIyba, rendelkezéseit a hatályba lépése után

indult elj ár ásokban kell alkalmazni.

Rád,2015. december 17.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

A rendelet 20í5. december I7 . napjanhatáIyba lépett.

dr. Ungi Kitti
jegyző

dr. Ungi Kitti
jegyző



Előterje§ztés

aZaI5.december17-irendesképviselő-testületiülésre

Beszámoló a Rádi Közö s Önkormány zati Hiv atal 20 1 5. évi kÖltségvetésének

háromnegyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testiilet !

A Rádi Közös önkormányzati Hivatal Székhety hivatali szervezete (Rád, Petőfi u, 11,)

2OI5,évre elfogadott költségvetésének 1 - 9 haü teljesítéséről készÜlt adatokat tarta|maző

pénzforgalmi j el entést az előterj e s ztéshez m ellékeltem,

A Székhely hivatali szervezet működési bevételeit 2015. szeptember 30_íg20166929 Ft

összegben (7I %) teljesítette.

A Székhely hivatali szervezet működési kiadásait 2OI5. szeptember 3O_ig 20 t66762 Ft

összegben (7t %) teljesítette.

A Székhely hivatali szervezet tervezett múködési bevételének időaránYos bevételi

e|őirányzaia2}ll.október, november és december hónapokra összesen 8 427 071 Ft,

A Székhely hivatali szervezet tewezett működési kiadásának időaránYos bevételi

e|őirányzata2015. október, november és december hónapokra összesen 8 427 238 Ft,

Az év első kilenc hónap adatai szerint átlagosan havi 2,8 millió forint, műkÖdési kiadást

teljesítettünk. Ez aztjeienti, hogy előirányiati szinten havi 3,1 millió forint tervezett

működési kiadás koítségvetési-Ólőirányiatáva| gazdálkodhatunk, a tewezett bevételi

e|őír ány zat te lj e sülé s e e s etén,

Rád, 2015. december 10. " ::: ",,-

Határozati iavaslat:

Rád Községi önkormányzat Képviselő_testülete a Rádi Közös önkormányzati Hivatal

Székhely hivatali ,r"ru"rŐE(Rád, Petőfi u. 11.) 2015. évre elfogadott kÖltségvetésének 1 - 9

havi teljesítéséről készült adatokat tartalmazó pénzforgalmi jelentést 20 166 929 Ft műkÖdési

bevétel és 20 166 762 Ft működési kiadás egyenleggel megismerle, és tudomásul véve

elfogadta.

Határidő: 2015. december 17.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Előterjesztés

sürgősséggel -

a 20I 5. december 1 7-i rendes képviselő-testületi

Úttetnlitesi munkák teljesítése, igazolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Közsé gi Önkorm ány zat Képvi selő -te stülete me galakulásakor a

határozattal fogadta el az 1 - 15 pontban megfogalmazott 2014. -
Ciklusprogramját.

ülésre

t05l201,4.(X. 21) számú
2019. évekre vonatkozó

A Ciklusprogram 6,1 portjában vállaltuk utak, járdák felújítását, építését és a 9.1 pontban

foglalt Templom tér környékének tovább felújítási munkálatait.

Ezekről a munkákról szóban többször tájékoztattam a KépviselŐ-testületet.

A munkák folyamatosan, lehetőségeinkhez és a sürgősségi sorrendre is figyelemmel
készülnek el, amelyek minőségének felügyeletét és az elkészlJlt munkák igazo|ását V. Szabó

Gyula mérnök úr segítségével személyesen végzem.

Most az idén elvégzett és igazdrt munkákról tájékoztatom képviselŐ-társaimat, amelyek a

következők voltak:

I.1 Arany János utca alsó haimadanak iszap és sártalanítása, és teljes hosszban

történő kőzűzaléI<kal torténő felszórása.

2.1 Május 1. és József Attila utca összekötő szakaszának profilozása,

kő zűzaléYkal történő fe 1 s zó rás a.

3.1 Május 1. utcában betonozott átereszek kiépítése. (Sportcsarnoknál

v izelv ezetés bizto sítása)

4.1 Vay Ádám utcai és Szabadság téri vízelvezető árkok profilozása, kövezése

szükség szerint.,

5.1 Liget u. - Templom téri beton talapzat és lépcső elbontása, elszállitása,rézsű
kialakítása, padkák javítása, kiegyenlítése zúzott kővel, és parkoló kövezése.

A fenti munkák elkészültét és minőségét ellenőriztem, amely et igazolok és azok számla

alapján történő kifi zetését j avasolom.

Rád,2015. december 14.

ffit,.m*.*1
ffi-- 5; Lieszkovszki Gábor \



Etőterjeszté

a20I5.december17-irendesképviselő-testületiülésre

Belső Ellenőrzési Terv 2016. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogi előírások szerint az önkormánYzatokaál kÖtelezően

tegalább egy témában kell tárgyévben belső ellenőrzésttartani.

A belső ellenőrzés témégát, targyát pedig a Képviselő-testüIet hagyja jővá az éves Belső

Ellenőrzési Tervében.

A korábbi évek gyakorlata abban tért el a jelenlegi helyzettő|, hogy akkor több önkormánYzat

szerződött együtt társulási formában eííe az általuk jóváhagyott, és ellenőrzésre kijelÖlt

témára vonatkozóan.

Ma már minden környező önkormányzat őnál|óan szerződik a tárgyévre jóváhagYott Belső

Ellenőrzési Terv szerinti feladat végrehajtására, a szakosodott és a tevékenYség ellátásara

alkalmas cé g ge l, szerv ezettel, vállalkozással.

Javasolomo hogy 2016. évre szólóan egy témára,,Konyhai élelmezés vizsgá|ata" címmel

fogadjuk el Rád Községi Önkormányzat2016. évi Belső Ellenőrzési Tervét.

Rád.2015. december 14.

Határozati iavaslat

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben egy témában tart belső

ellenőrzési iizsgálatot, áely erdókében Belső Ellenőrzési Tervét 2016. évre a ,,Konyhai

élelmezés vizsgáIata" témával fogadja el.

Felhatalma zza a po\gármestert, iogy u, elfogadott témában arra szakosodott és az ellenőrzési

jelentés elkészítéiéré akalmas céggel, szeryezeltel, vállalkozással szerződést kössÖn,

Határidő: szerződéskötésre: 20l6.június 30. jelentés elkészítésére:2016. október 31.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gábor
polgármester



Előterjesztés

a2015.december17-irendesképviselő-testületiülésre

A Képviselő-testület 201,6, évi munkaterve

(ülésterv)

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi önkorm ányzat Képviselő_testülete 2016. évi munkatervére (üléstervére) az

alábbi j avaslatot teszem:

l.t 2016. ianuár 28-án:

Rád Községi önkorm ányzat 2016, évi költségvetésének e\őirányzatai (E,lső olvasat)

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztatő a Rádi szennyvízcsatoma közműberuhéaással összefi.iggő érdekeltségi

ho zzét1 árulás ok V í zikö zmű T arsul at v é gelszámo l ój a által i e 1 számo 1 ás aró 1

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gárme ster

T áj éko ztatő p áIy ázato\<ró l é s p ály ázatfi gye 1 é srő 1 
.

Eláterj e szto : tiizotczy Gábor pálry ázati tanác snok

2.t 2016. február 25-én: a

A Rádi Közös önkormányzati Hivatal 2OL6. évi költségvetési előírénYzatainak

elfogadása
Előtérj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád kö zsé gi önkormány zat 20 I 5 . évi költsé gveté sének módo sítása,

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

A 2016. évi községfejlesztési feladatok ütemezése,

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád Községi önkorm ányzata 2016. évi költségvetése fe|halmozási bevételeinek és

kiadásainak valamint az Óuoda költsé[vetési e!őirányzatainak rÖgzítése

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Az 1848_49. évi polgári forradalom és szabadságharc községi ünnepségének

előkészítése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor po l gárme ster

3.1 2016. március 10-én:

Rád Községi önkorm ányzat20!6.évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása,

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester



2

Tájékoztatő a Rádi szenrtyvízcsatorna közművek üzemeltetőjérŐl és a szennYvízdíj

megállapításáró1
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4.t 2016. március 24-én:

Tqékoztatő a szennyv ízközmű építéssel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás

hátralékokró1
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gárme ster

Idősek Napja Rád községben
Elóterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 2016. április 21-én:

Az önkorm ínyzat2015. évi költségvetésének végrehajtásárőIkészitett beszámoló és

zár szérladás (rend e l etalkotás)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgarmester

A Falunap és majális előkészítése
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

6.t 2016. máius 19-én:

Beszámoló a 2015, évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és

támogatásokról a

Előterj esztő : Rutkai Róbert allegyző

Tüékoztató a Rádi szennyvízcsatoma közművek működésének tapasztalatairól, és

garanciális eseményekről
Élőterj esztó : Lieszkovszki Gábor polgármester

7.t 2016. iúnius 16-án:

Nyárikarbantartásazönkorményzatiintézményekben'épületekben
Eiőterj esztő : Lie szkovszki Gabor po l gárme ster

Szent István Napi ünnepség előkészítése

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

8.1 2016. szeptember 22-énz

Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi önkormányzatKépviselő_testülete

2016. évi kOitségvetésének L félévi teljesítéséről,

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Intézményvezetők beszámolój aa201512016-es tanér, tapaszta|atairÓl (Óvoda, iskola)

és a 2016120 1 7. tanév beindításáról
Előterjesztők: Koós János iskolaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető



J

Javaslatok páIyázatokelőkészítésére és benyújtásár a, pályázatfigyelés alapjén, továbbá

lezáru\t és el számo |í p á|y ázatok értékelé se

E 1 őterj e s zt ő : T iszo\czy G áb o r p áIy azati tanác sno k

9.t 2016. október 13-án:

B ur s a Hun gari c a Ö nkormán y zati Ö sztöndijp á|y ázat aktuál i s kérdé s e i

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgarmester

Az 1956_os forradalom és szabadságharcról történő megemlékezés előkészítése

(községi ünnepség)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

t0.1 2016. november 10-én:

Tájékoztatő Rád Község önkormanyzata2016. évi költségvetésének háromnegYedévi

teljesítéséről"
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

A Képviselő-testülete munkájának értékelése a Ciklusprogramban váIlalt feladatok

vé grehaj tására fi gyelemmel.
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

A 2016120I]. év telére vonatkozó szociális céItL tűzifa eltátásáról szóló rendelet

elfogadása
Előterjesztő : Rutkai Róbert aljegyz§

í.l 2016. december 1-én:

közmeghallgatás:

A 2014 . _ 20Ig . évekre elfogadott Ciklusprogram második évének értékelése

A2OI1'éviönkormányzatiköltségvetéselőkészítése

Képviselő-testületi ülq§:

A Rádi Közö s önkormány zati Hiv atal tevékenysé gérő 1 ké szült beszámolÓ,

Előterjesztő: dr. Ungi Kitti jegyző

Döntés a benyújtott Bursa Hungarica pályázatokrőI

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

l2.1 2016. december 15-én:

Rád községi önkormányzat képviselőtestülete ülésén:

Beszámoló a Rádi Közös önkormányzatiBivatal Székhely hivatali szetYezete2016,

évi költségvetése 1 - 9 havi teljesítéséről

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester



+

Belső Ellenőrzési Terv 2017. évre

Előterj esztő : Lieszkovszki Gabor pol gármester

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve (ülésterv)

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Váchar§ánnal közös képviselő-testületi ülésen:

Beszámoló a Rádi Közös Önkormanyzati Hivatal 2016. évi tevékenYségérŐl és

költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról,

Előterjesztő: dr. Ungi Kitti jegyző

Kérem, a fent javasolt időpontok és napirendi pontok elfogadását.

Rád,20i5. december 10.

i _./

t

[l'*,_, l LL
Lieszkovszki Gábor

polgármester

Határozati iavaslat:

Rád Községi önkorm ányzatképviselő-testülete a2016. évre előterjesztett és 1 - 12 Pont

szerinti képviselőtestiilóti muúatervet, ülésterv ethatérozatba foglaltan elfogadja,

Határidő: 2016. évben a munkaterv szerint

Felelős: Lieszkovszki Gabor polgármester



Előterje§ztés

a2OI5,december17-irendesképviselő-testületiülésre

A Rádi Közös önkormányzatiHivatal öt fő köztisztviselőjének jutalmazása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rádi Közös ÖnkormányzatiHivatal Székhely hivatali szewezete (Rád, Petőfi u, 11,

Községháza) öt fő beosztott köztisztviselője számára javasolom egységesen fejenként 95 000

Ft jutalom kifizetését.

A jutalmat indokolj a a felszaporodó munkateher, amelyet a Járési Hivatalok számára

teljesítendő egyre ttinn adaiszolgáltatás, a települési szociális juttatások és a
közfoglalk oztatás adminisztrációja, és a kirendeltség hivatali szeryezettel kapcsolatos

munkateher, valamint a sikeres palyazatold<al kapcsolatos adminiszttativ tevékenYség,

A javasolt jutalom bruttó 475 00O Ft + 128 250 Ft járulék, mindÖsszesen: 603 250 Ft, amely

kifi zetése az önkormá ny zat kö ltsé gveté sébő l telj e síthető.

Rád,2015. december 9.

§u M-
Illés Játó*l

alpolgármester

Határozati iavaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015, évi munkateljesítmény

elismeréseként Szunter Tiboriré, Czinkota Lászlőtté, Fejes Istvánné, Nábelekné oszaczki

Krisztina, és SzéIes Jánosné köztisztviselők részére fejenként bruttó 95 000 Ft jutalmat áIIaPit

me g, amely mindö ssze sen 6 0 3 25 O F t kifizeté séh ez hozzájáruI.

Határidő: 2015. december 21,

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Blőterje§ztés

a2015.december17-irendesképviselő-testületiülésre

Karácsonyi rendkívüli szociális támogatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A20I5.év költségvetésünk végrehajtása mutatóinak ismeretében tájékoztatom a KépviselŐ-

testületet, hogy a szociális kiad7sok, támogatások előirányzatánakfelhasználása lehetővé

teszi önkormányzatunknak, hogy szociáJis ellátás keretében karácsonyi rendkívüli,

természetbeni szociális támogatást nyújtsunk a meghatározottrászorulóknak,

Javasolom, hogy csak Rád községi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen

helyben lakó számára legyen nyújtható ez az egyszeri karácsonyi rendkívülio

természetbeni szociális, karácsonyi támogatás,

Javasolom továbbá, hogy a 65. életévet 2015, december 31-ig betöttők legyenek

támogathatók.

A támogatás formájául javasolom a természetbeni, karácsonyi ajándékcsomagot, amely

értéke egységesen legfeljebb 3 000 Ft,

Rád községben a javaslatnak megfelelőena65. évet betöltöttek száma 250 fő,

A fentieknek megfelelően a Karácsonyi Sieretetcsomagokra felhasználandó összeg 750 000

Ft, amelyre költsegvetésünk szociális ellátásra biztosított keretÖsszegének maradvánYa

fedezetet biztosít.

Rád, 2015" december 9.

Határozati iavaslat:

Rád Községi önkormányzatKépviselő-testülete a 65, életévet 2015. december 31-ig betÖltŐ,

Rád községi állandó takóhellyel rendelkező és életvitelszerúen helyben lakó jogosultak

száméra a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg 2015. évi maradványa

terhére egyszeri szociális, természetbeni, rendkíititi, teleptilési támogatást nYÚjt, KarácsonYi

Szeretetcsomag tbrmájában, egységesÓ.,, legfeljebb j ooo Ft értékben. A karácsonYi

támogatás iránt kérelmót rr.* t<eiiue"yri;tár,i, ijo§osultak megál|aPÍtásahivatalbÓl tÖrténik' a

1 eb o riy o l ítá sb an az önko rmány zaít hiv ata| do l g o zó i ve s znek ré szt,

Határidő: 2015- december 23,

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gábo
polgármester


