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Jegyzőkönyv

Rád Község Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott,

rendes nyílt üléséről.

Rádi Kö zö s Önko rmany zati Hiv aíal tanác sko z óterme

Lieszkovszki Gábor polgármester
Illés János alpolgármester
Buzási Pál önkormányzati képviselő
Lazar István önkormányzati képviselő
OszaczkiLászlő önkormányzati képviselő
Puporkáné Papp Gabriella önkormányzati képviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Tanácskozási ioggal vesz részt: Rutkai Róbert aljegyző

Meghívott: S zunter Tibomé pénzngy i főtanác so s

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendes nyílt képviselŐ-testületi üléSen

megjelent önkormányzati képviselőket, alpolgármester urat, allegyző urat és pénzíjgYi

főtánácsos asszonyt. Megállapítom, hogy a mai rendes képviselő-testületi ülés hét fővel

határozatképes. A napirendi javaslatot és előterjesztéseket képviselőtársaim a meghívóval

megkapták. Ha nincs egyéb napirendi javaslat, akkor kérem a napirend elfogadását.

1 l 20 1 6. (I. 28.\ számű határ ozat ( 7 i g en egyhan gú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a20116.januar 28-i rendes nyílt képviselŐ-

testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

I.1 Rád Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatai (Első olvasat)

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

2.1 Tájékoztatő a Rádi szennyvizcsatorna közműberuhétzással összefiiggő érdekeltségi

ho,zzáj árulások Víziközmű Társulat vé gel számolój a általi el számo lásáró l
Előterjesztő : Rutkai Róbert a|jegyző

3.1 Az ,,útban, ár- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk helyreállÍtása" című

projektről szőIő tájékoztatő, és elszámolása
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

4.1 Elkészült közvilágítás térítés nélküli átadása az EL}/iÚ - ÉvrÁsz €LMŰ Hálőzati
Kft) részére
Előterj esztő : Lieszkovszki Gáb or pol gárme ster

5.1 Galgagyörk község tagfelvételi kérelme aTájékoztató Ellenőrző Társulásba (ITET)

Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

6.1 Kósa József és Kósa Józsefné önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelme

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester



7 .l Tájékoztatő páIyazatokrő| és pá|yazatfigyelésről
E 1 őterj e szt ő : T iszolczy Gáb or p dly ázati tanác sno k

Hataridő: 20l6.januar 28.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirend előtt:

Rutkai Róbert a|jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat új gazdasági

költségvetési évének első rendes képviselő-testületi ülése ez a mai, ezért azok a pénzügyi

adatok, amelyeket írásban megkaptak a képviselők és most szóban is összefoglalom a

lényegesebbeket, kiinduló, bázisadatoknak is tekinthetők az önkorményzat gazdáIkodásában.

Az önkormányzat költségvetési elszámo|ő számlájának egyenlege 43 I42l82 Ft, amelyben

benne van 19 822 274 Ft, az óvodai konyha rekonstrukciőjára előfinanszírozásként leutalt,
páIyázaton elnyert állami támogatás is.
A szennyvízcsatorna építéshez tartoző közműfejlesztési számlán I0 9t7 06] Ft, a vegyes

elkülönített elszámoló szénrlán I79 I50 Ft van.
Az önkormányzat megtakarítását, felhalmozási bevételét tartalmaző értékpapírszámla piaci
értéken nyilvántartott egyenle ge 21 252 894 Ft.
A Rádi Közös ÖnkormányzatíHtvatal elszámoló számláján I6227]1 Ft, a Rádi napközi-
otthonos Óvoda elszámoló számláján519I9 Ft van.

A mai napon a működési kiadások körében lejárt és kifizetetlen számla nincsen.

Az önkormányzatadóbevétele és adókintlévősége, követelése évkezdeti adatai a következők:

Az ad,őszámlán jelenleg I 54I4I4 Ft bevételt tartunk nyilván. A 2015. december 31.

fordulónap on, az önkormányzat adőkintlévősége, követelése I 768 37I Ft volt.

I.1 Rád Községi Önkormányzat20l6. évi költségvetésének előirányzatai (Első olvasat)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az írásos előterjesztésben a 2015. évre kapott állami

feladattámogatási összegekkel összehasonlításban mutattam be a 2016. évi állami

feladattámogatási összegek tervezhető mértékét. Ezt az összeget egészítettem kí az egyéb

tewezhető saját bevételi javaslattal. A tervezhető bevételek összegén a tervezendő kiadásaink

sem léphetnek túl, hiánnyal iiem tervezhető az önkormányzat 2016. évi költségvetése, A
februári képviselő-testületi ülésen is lesz az önkormányzatí költségvetéssel összefiiggő

napirend, amelyre kérem j avaslataikat.

Illés János alpolgármester: Az előterjesztésben javasolt saját bevételek között a 12 milliő
forint ingatlaneladásból származő bevételt javasolom megemelni 15 - 20 millió forint

terv ezett bevételi előir ány zatr a.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Az érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből tewezhető bevételi

előírányzatot is lehetne emelni akár 6 millió forintra. Bár az ingatlaneladásbÓl és az

érdekeitségihozzájárulási díjak befizetéséből tervezhető bevételi előirányzatok maradhatnak a

polgármester ur által javasolt mértéken is, mert nem baj, ha egy kicsit aIá yan tervezve a

koliségvetés. Többletbevétel esetén szabadabban gazdálkodhatunk. A költségvetés foösszege

közel 180 millió forint lesz egyébként az előterjesztés szerint.



Rutkai Róbert a|jegyzőz Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés adatai tekinthetőek
kiindulási pontoknak. Fontos információ, hogy a bevételi előirányzataink összege szabja meg
a kiadási előirányzataink összegét, miután hiánnyal nem teryezhető a költségvetés.
A polgármesteri előterjesztésből látható, hogy a szennyvízcsatoma közműberuházással
kapcsolatos adatok nélkül az elmiit évi költségvetés főösszege 190 millió forint volt. Az
előterjesztésben javasolt bevételi előirányzatjelenleg ennél a főösszegnél még kevesebb, ezért
a bevételi előirányzatot emelni szükséges, yagy a kiadásokat kell csökkenteni.
A szeruryvízcsatoma közműépítéssel kapcsolatos lakossági hozzájárulás 3 millió forintra
tewezett bevételi előirányzatának tervezett emelésével kapcsolatban pedig látni kell, hogy a

végelszámolás alatt áIIő Yíziközmű Társulattal szerződötí érdekeltek 13 millió forintot
meghaladó érdekeltségi hozzájfuulással tartoznak, amely beszedése, illetve beszedésre az
önkormányzatnak történő átadása még nem történt meg. Ezzel kapcsolatban jelenleg nem is
vagyok optimista az önkormányzat 2016. évi költségvetése vonatkozásában. Lehet, hogy a

Yizlközmű Társulat végelszámolója - korábbi elnöke - követelésként kezeli hosszú időn
keresztül a Társulathoz be nem fizetett érdekeltségí hozzájárulási összegeket, amelyre Így
esetleg nem számíthat az önkormányzat a20I6. évi költségvetésében.

Illés János alpolgármester: A telek vásárlása esetén is van Áfa csokkentés, vagy csak az
épitőanyagra?

Rutkai Róbert a|jegyzőz Telekvásárlás esetén nincs, a CSOK keretében történő építőanyag
vásárlásra vonatkozik azígénybe vehető Áfa csökkenés.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Önkormányzatí telekeladás esetén a vevő bruttó árat

ftzet, de az önkormányzatnak csak a nettóá a bevétele,

Szunter Tiborné: Igen, ez így van, minden eladott telek után 27 % afa összeget bef,rzetünk a

NAV-nak.

Határozatot nem igényelt az előterjesztés.

2.1 Tájékoztatő a Rádi szennyvizcsatorna közműberuhánással összefliggő érdekeltségi
hozzáj árulások Víziközmű Társulat vé gel számolój a általi el számolásáró 1

Rutkai Róbert a|jegyzőz Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékeltem azt a
két levelet, amellyel a polgármester úr megkereste aYizíközmű Tarsulat végelszámolóját és

jogi képviselőjét. Már tavaly ősszel is erőteljesen szorgalmaztuk, hogy a Társulattól átutalt 51

millió forintról és még be nem fizetett egyéni hozzájul;Jási összegekről kapjon az
önkormányzat hiteles, részletes elszámolást, kimutatást. Végre most megkaptunk egy aláírt
adatokat tartalmaző kimutatást, amely szerint 55 643 974Ftegyéni hozzájénulási díjat fizettek
be a rádi érdekeltek a Yíziközmű Társulatnak, amelyből 51 millió forintot utalt át idáig a

szennyvízközműveket építtető Rád Község Önkormanyzaténak Kosztyán Kálmán volt
társulati elnök, jelenlegi végelszámoló. A kimutatásből azt is megtudhattuk, hogy 13 049 208
Ft, a Társulattal szerződött, de be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulási díjat tartanak még

nyilván. Ez a táblázat 470 sorszámot tartalmaz. Ezek tehát a bázisszámok. Egyébként
megközelítően 630 a helyi érdekeltek száma. Ebből a kb. 130 érdekeltből egy részük már

szerződött az önkorményzattal, másrészük még nem szerződött és nem is fizetett érdekeltségi

hozzájáru\ási díjat. A szennyvizcsatornára való rákotés kötelezettségét jogszabály Írja elŐ,
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mert kötelező közszolgáltatásnak minősül, amely értelmében az érdekeltségi hozzájárulást is
meg kell fizetni minden ingatlan után.
Visszatérve a Társulat végelszámolója által megküldött kimutatásra, amely szerint 13 049 208
Ft be nem ftzetett érdekeltségi hozzájárulási díjat tartanak nyilván, nem vagyok optimista.
Remélem ezt az összeget nem követelésként kívánja Kosztyán Kálmán végelszámoló évekig
beszedni, hanem áta$a ezt a kintlévőséget az önkormányzatnak, hogy a beszedést a jegyző

intézhesse, és mindez ne csökkentse évente több mint 750 000 Ft tisáeletdíj kifizetéssel a
befizetett érdekeltségihozzájarulási díjak összegét, mert akkor a még az önkormányzatnak át

nem adott több mint 4,5 millió forint érdekeltségihozzájárulás összegét erre fizetik majd ki.
Erre vonatkozóan jogi álláspontot kértünk a végelszámoló jogi képviselőjétől Dr. Fekete

Lászlő ügyvéd úrtól, aki nem válaszolt a megkeresésre. Lehet, hogy a válaszra sem méltatás

ügyben majd azÜgyvédi Kamara Etikai Bizottsága segítségét kell kérni.

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Most már a kimutatás szerint megvan az a 470 ember, aki
érdekeltségi hozzájárulási díj fizetésére szerződött a Társulattal, és megvan az is, hogy ki,
mennyivel tartozik. Meg kellene alartozőkat keresni, mert, ha befizetik atartozáglkat, akkor
oka fogyottá váIna, hogy a tartozást, mint követelést még évekig tiszteletdíjért szedje be a
végelszámoló. Ha a végelszámoló marad a követelést beszedő, akkor lehet, hogy még
kétmillió forintot fizetnek ki tisáeletdijakra, az érdekeltségihozzájárulási díjak összegéből.

Rutkai Róbert a|jegyzőz Polgármester úrral abban maradtunk, hogy a megküldött lista 470

tételét szükséges áttekinteni, mert helytelen címek és önellentmondó adatok is vannak benne.

Ezt követően a tartoző befizetőket tájékoztató jelleggel lehet értesíteni, hogy mennyi a

tartozásuk, amely rendezése szükséges és aktuális.
Követelni akkor lehet majd az érdekeltségihozzétlárulási díj befizetését az érintett érdekelttől,
ha jogilag tiszta a he|yzet, és a végelszrímoló beszedésre a jegyzőnek átadta a Társulatnál
jelenleg kintlévőségként, követelésként nyilvántartott tartozást.
Szerintem egyébként 2012. december 3I. napjával kellett volna elszámolnia a Társulatnak az

elő-takarékosság keretében összegyűjtött érdekeltségihozzájárulási díjak összegével, átadva

azt a beruházó önkormányzatnak, és beszedésre, behajtásra szintén akkor kellet volna már

átadni a jegyzőnek a be nem fizetett érdekeltségí hozzájárulások adatait. Annak idején a
Yíziközmú Társulat Küldöttgyűlésének határozata, és az önkormányzattal megkötött

Együttműködési Megállapodás is erre kötelezte Kosztyán Kálman jelenlegi végelszámolÓt,
aki akkor a Társulat elnöke volt, aki mindezt a mai napi nem hajtottavégre.
Ezért fontostísztázni,hogy a 2012. december 31. napjáig elő-takarékosság keretében gyűjtött

érdekeltségí llozzájfuulás díj jogi értelemben ,,utótakarékossági" dijjá vált, amellyel például

csak három év múlva kívánnak elszámolni és addig is folynak a tiszteletdíj kif,rzetések? Ene a

kérdésre idáig nem kaptunk választ sem Kosztyán Kálmán végelszámolótól, sem Dr. Fekete

Lászlő ügyvédtől.

Határozatot nem igényelt az előterjesztés.

3.1 Az,,lltban, ar- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk helyreállítása" című
projektről szóló tájékoztatő, és elszámolása

Lieszkovszki Gábor polgármester: A kiegészített előterjesztést megkapták képviselŐ-

társaim. Az előterjesztésem kéthatározati javaslatot tartalmaz. A államitámogatás kb. 18.5

millió forint, amelyet visszapótolunk, amikor megérkezik. Ha nincs hozzásző|ás, észrevétel,

kérem, szav azzanak az eIőterje s ztett hatér o zati j avas l atokró 1.



2 t 20 1, 6.(I. 28.\ számű határ ozat ( 7 i g en e gyhan gú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes tátjékoztatás alapjan egyetértően
jóvahagyja az önkormányzat és a Wizler -Aqua Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
között 2OI5. augusztus 19-én M,,útban, ár- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk
helyreállítása" targyú szerződés 2.1. pontjának módosítását, amely 1. számú módosítás szerint

avállalkozói teljesítés új véghatárideje 2016. január 31-e.

A szerződés 5.1. pontja szerinti késedelmi kötbért, az ilj véghatáridőt követően kell
érvényesíteni. Egyéb tekintetben a megkötött vállalkozói szerződés többi pontjaváItozatlanul
érvényes.

Határidő: 20l6.január31.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Kérdezem, hogy a második határozatbabele lehet-e tenni, hogy
a kifizetést követően a kivitelező főváIlalkozó nyújtson be egy igazolást az önkormányzathoz,
hogy az alvá||alkozóját nyolc napon belül kifizette. Ez nekünk a vis maior pályázat

elszámolásához kellene, amely nagyon sok jó pontot jelentene.

Rutkai Róbert a|jegyző: Ez az ő saját polgárjogi kapcsolatuk. Az önkormányzat ebben nem

kompetens. Van a műszaki ellenőr által, igazoIt lezárt, átvett munka, amelyre eg}

kivitelezőve! szerződött az önkormányzat. Ennek kifizetéséről és ahhoz értékpapír eladásra

tör,ténő felhatalmazásról szól az előterjesztett határozati javaslat. A kivitelező és az általa
megbízott közötti elszámolást nem lehet feltételül állítani, azzal kapcsolatban valamire
kötelezni, a velünk szerződött felet, miután nem tudjuk, hogy ők maguk között miben és

hogyan állapodtak meg. A vállalkozóknak egymás kcizött is vannak, lehetnek garanciái, és a

kötelmi jog szabáIyai szerint jogaikat is tudják érvényesíteni. Egyébként én azt sem tudtam,

ho gy a szer ző dött kivite l e ző, alv állalko zó val i s do 1 go ztatott.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A szerződésben nem volt jegyzett alvállalkozÓ.

Rutkai Róbert aljegyzőz A határozati javaslat lényege, hogy a képviselŐ-testület a bruttó

24 835 726 Ft összeg kifizetéséhez ak<ként jérulhozzá, hogy egyetértő hozzájarulását adja az

önkormányzat megtakarításaként az OTP Pénzpíaci Alapban lévő, szükséges összegű

értékpapír eladásához, amelyr'é felhatalmazza a polgármestert. Ez a \ényeg, most ebben kell
dönteni.
Ezentűl, ha van bárkinek egyéb határozatijavaslata, akkor aztmeg kell tenni és arról lehet

szavazni.

3 t 20l 6. (|. 28.| számű határ ozat ( 7 i g en e gyhan gú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ,,útban, ár- és belvízvédelmi
létesítményben keletkezett károk helyreállítása" tárgyú szerződés alapján elvégzett és

teljesítésigazolt munka ellenértékeként a NQLA 2250388 számla alapján bruttó 24 835 726 Ft
összeg kifizetéséhez al<ként járuIhozzá, hogy egyeÉrtő hozz$arulását adja az önkormányzat
megtakarításaként az aTP Pénzpiaci Alapban lévő, szükséges összegű értékpapir eladáséltoz,

amelyre felhatalmazza a polgárme stert.
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Az államilag utófinanszírozott vis maior kár helyreállítás elszámolását
értékpapírszámlárőI kivett összeget vissza kell pótolni, amely érdekében
megfelelő értékpapír vásarlásra kötelezi a polgármestert.

Határidő: kifizetésre 2016. február 5.

értékpapír vásárlásra: az uíőelszámolás szerinti átutalást követő
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

követően az
az összegnek

10 napon belül

4.1 Elkészült közvilágítás térítés nélküli átadása az ELMŰ - ÉtraÁSZ (ELMŰ Hálőzati
Kft) részére

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az elkészült új közvilágítás bővítés eszközeinek
átadásárőI van sző, amely eszközök esetében korábban is az előterjesztett határozati
javaslatnak megfelelően járt el Rád Község Önkormányzata. Az önkormányzatw,lkpedig nem
Áfa visszaigénylő, amelyet főtanácsos asszony is megerősíthet.

Buzási Pál képvise|őz Ez mindig is dilemma volt, de valóban minden ilyen eszközünk,
közművünk a szolgáItatónak került átadásra és igy nincsenek karbantartási, felújítási
költségeink.

4 l 2016.(I. 28.\ számű határ ozat (7 i gen e gyhangú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rád, Váci út elején, a Liget utcában,

valamint az Arany János utca és Május 1. utca sarkától a SportpályanáI Iévő Szabadidőparkig
2015. évben megvalósított közvilágítás $ővítés eszközeit az ELMU - EMASZ szolgáltatő
(ELMÚ Hálőzati Kft) részére térítés nélkül átadja.
Jognyilatko zata szerint a közvilágítás bővítéssel kapcsolatban Áfa össreget nem igényelt
vissza és nem tart igény a téríiés nélküli átad,ás követkeáében keletkezett Áfa összeg
ÉvtÁsz általi megtérítésére.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 Galgagyörk község tagfelvételi kérelme az Izotőp Tájékoztatő Ellenőrző Társulásba
(ITET)
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gábor polgármester: Kedves képviselőtársaim! Remélem, pont kerül végre
ennek a társulásnak a Fejlesztési Minisztériummal kötendő megállapodására. Ezen kívül
pedig a hét alapitő tag által elfogadott Alapító Okirat szerint kérte Galgagyörk község a

felvételét az Izotőp Tájékoztató Ellenőrző Társulásba (ITET). Javasolom, hogy támogassuk
Galgagyörk község tagfelvételi kérelmét.

Buzási Pál képvis e|ő: Az alapító tagok és a csatlakozó tagok között van-e jogi különbség?

Lieszkovszki Gábor polgármester: Nincs.
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Buzási Pál képviselő: A résztvevő községek támogatásának mértéke milyen alapon lett
meghatározva?

Lieszkovszki Gábor polgármesterz Az atom törvény szabályaiból kiindulva került sor a
résztvevők körének és státuszának meghatározására és a támogatásuk mértékének
kialakítására, amelyet azután az Alapitő Okiratban rögzítettek a felek.
A támogatási pénzeszköz felhasználásáről kell majd nyilatkoznia a Képviselő-testületnek. Az
erre vonatkozó állásfoglalást - felhalmozási kiadás, vagy működési kiadás - a következő
képviselő-testületi ülésen javasolom meghozni. Ez a nyl\atkozatunk, hatétrozatunk közel 6.2

millió forint támogatás feLhaszná|ásaról szól maj d.

5 l 20'l, 6. (I. 28.\ számű batár ozat ( 7 i g en e gyh an gú szav azattal)

Rád Községi Önkorményzat Képviselő-testülete azlzotőp Tájékoztató Ellenőrzési Társulás
alapitő tagjaként a Társulási Megállapodásra figyelemmel támogatja Galgagyörk Község
Önkormányzaténak csatlakozási kérelmét, amennyiben a kérelmező mindenben megfelel a

társulás alapítő okirata - Tarsulási Megállapodás -7. pontjában foglalt előírásoknak.

Határidő 20l6.június 30.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

6.1 Kósa József és Kósa Józsefné önkormányzatiingatlannal kapcsolatos kérelme

Lieszkovszki Gábor polgármester: Kósa József és Kósa Józsefné kérelméí az írásos
előterjesztéshez mellékeltem. Javasolom eladásra kijelölni Rád, Petőfi utca 9. szítm alatti
30] lI hrsz-ú lakóingatlant, amelyet szükséges hivatalos értékbecslővel felméretni.

Illés János alpolgármester: Egyetértek az eladásra kijelöléssel és az armegáIlapításhoz
előzetesen hivatalos értékbecslővel elkészítendő értékbecsléssel.

Tiszolczy Gáb or tanácsnok: Az eladás t pály azat útj án kell lebonyolítani.

6 l 20 1, 6.(I. 28J számű határ ozat ( 7 i gen e gyhan gú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Rád, Petőfi utca9. szám
a\atti 30711 hrsz-ú lakóingatlant értékesítésre jelöli ki. Felhívja a polgármestert, hogy
hivatalos értékbecslővel készíttesse el az ingatlan értékbecslését, amely alapján terjesszen elő
j avas 1 atot a Képvi s e 1 ő -te stül etne k az ingatlan ár ának me ghatár ozásár a.

A Képviselő-testület által meghatározott áron kell azután az eladásra kijelölt ingatlant
páIyázatonmeghirdetni és ahhoz képest a legtöbb összeget ajánló vevőnek eladni.

Határidő: értékbecslésre: 2016. február 18.

előterj eszté s árme gállapításra : 20 I 6 . február 2 5 .

meghirdetésre: 2016. március 11

vevő kijelölése: 2016. március24.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
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7 .l Téqékoztatő páIyazatokrőI és pályénatfigyelésről

Tiszotcry Gábor tanácsnok: Kimaradtunk három páIyázati lehetőségből, mert Pest megyei
település vagyunk. Ilyen volt az íftépítésre, középület fejlesztésre és az egészséghén építésére
kiirtpáIyézatok.
Február közepétől március elejéig terjedő időszakban megjelennek Pest megyére is kiterjedő
pl.: útépítési páIyázat és egészségügyi intézmény felújítására, fejlesztésére páIyázat. A
részletes kiírásról még nincsenek információk.
Jelenleg testvérvárosi programok szervezésének támogatásíra, és a málenkij robotra
elhurcoltak emléktáblája kihelyezésének témogatására lehet benyújtani pályázatot.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ismeretem szerint Pest megye 12 egyéni váIasztási
körzetének parlamenti képviselője kiharcolt egy bizonyos fajta keretet a Gazdasági
Minisztériumtól 100 - 300 milliárd forint összegben, amit az agglomeráción kívüli területek
települései majd felhasználhatnak . Így lrrlán ez a Pest megyei terület sem marad teljesen pénz
nélkül.

Határozatot nem igényelt az előterjesztés.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ha további kérdés, észtevétel, felszólalási igény nincsen,
akkor megköszönöm a megjelenést és bezarom a mai rendes képviselő-testületi ülést.

kmf.

polgármester

C- U4"aGÉ.J-t -
dr. Ungi I§tti

jegyző



Lieszkovszki Gábor

Illés János

Buzási Pál

Lázár István

Oszaczki Lász|ő

Puporkáné
Papp Gabriella

Tiszolczy Gábor
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Rád Községi Önkorm ányzat Polgármes ter étől-

2613 Rád, Petőfi u. 1l.E 271528-580. Fax: 528-586.
hrad.hu

Meghívó
Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testület 7l2Ol\.(X.28.) számú rendelete (SZMSZ) 8.

§ (1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerirlti jogkörömben eljárva, rendes

képviselő-testületi ülést hívok össze

2016.január 28-án (csütörtök) t7 őrára

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. 11.) tanácskozótermébe.

Napirend előtt:

A Szervezeti és Működési Szabá|yzat24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelŐen:

Tájékoztató az önkormányzat számláin lévő összegekről, a lejárt és kifizetetlen

számlákról, az önkotmányzat hiteleiről, adósságának összegéről, továbbá a be nem

folyt adótartozás mértékéről.
Előterj esztő: Rutkai Róbert aljegyző

B eszá m o ló a lej árt határi dej ű határozatokról,
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirendi iavaslat:

I.1 Rád Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzatai (Első olvasat)

Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztatő a Rádi szennyvizcsatorna közmtiberuházással összefiiggő érdekeltségi

ho zzéi1 áruIások V íziközmű Társulat vé gelszámo lój a áltaii elszámo lásáról

Előterj esztő : Rutkai Róbert aljegyző

Lz ,,útban, ár- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk helyreállítása" című

projektről szóló tájékoztató, és elszámolása
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Elkészült kőzvl|ágítás térítés nélkiili átadása az ELMŰ - ÉvÁsz (ELMŰ Hálőzati

Kft) részére
Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor polgármester

Galgagyörk község tagfelvételi kérelme a1i'ájékoztató Ellenőrző Társulásba (ITET)

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

Kósa József és Kósa Józsefné önkormány zati ingatirarrnal kapcsolatos kérelme

Előterj esztő : Lieszkovszki Gábor pol gármester

2.1

-) -/

4.1

5.1

6.1



7 .l Tájékoztató páIyázatokról és pályázatfigyelésről
E l óterj e s zt ő : T íszo\ czy G áb o r p ály ázati tanác sno k

Rád, 2016. ianuár 22.

___-. í-,
í;'i uLt (L'_ -(-

Lieszkovszki CaUoJ
polgármester



Ki m utatás az Ön kor mányzatszám l á i n lévő összege krő l

2016.01 .28-án

számla neve

Költségvetési elsz. számla
Állami elszámolási számla
É rd e ke ltsé g i hozzájár számla
Vegyes elkülönített elszám.számla
Közműfejl. számla (csatorna projekt)
Napközi-otthonos óvoda elsz,számla
Szemétszáll.díj beszedési számla
Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
Közfoglalkoztatási számla
Letétiszámla
Értékpapir szám|a (piaci értéken)
Magánszemélyek kommunális adója
lparűzési adó beszedési számla
gépjárműadó beszedési számla
eljárási illeték beszedési számla
bírság számla
késedelmi pótlék beszedési számla
egyéb bevételek

összesen:

A mai napon lejárt, kifizetetlen számla nincs.

Osszeg (Ft)

43 142 182
0
0

179 150
10 917 067

51 919
0

1622777
0
0

21 252 B94
22000

,1 4B1 B00
94 035

0
0

242
1 000

78 765 066

Rád, 2016.január 28.
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Előterjesztés

a 20 I 6.j anuár 2 8 -i rendes képviselő+estületi ülé sre

Rád Községi Önkorm ányzat 2016, évi költségvetésének előiránYzatai

(Első olvasat)

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi önkormányzat 2016. óvi költségvetési tervezeténok összeállításakor aZ

önkormány zat tervezhető bevéte|ei határozzák meg a költségvetés kiadási előiránYzatainak

összegét, miután működési hiánnyal nem lehet tervezniaz önkormányzati kÖltségvetést.

Fontos tehát ismerni atervezhető átlami támogatás, és a saját bevételek - ÖnkormánYzati és

intézményi - tervezhető összegét.

Az önkormányzatunk2016. évi költségvetésének összeállításakor az államtól - Összevetve a

2015, évi adatokk al - az alábbi feladattámogatási előirányzatokkal számolhatunk:

Közös önkormányzatíHivatal működésének támogatása2015. évben: 46 029 000 Ft
Fajlagos összeg: 4 580 000 FVfő
Mutató: 10,05 fő

Közös önkormányzatiHivatal működésének támogatása2016. évben: 45 891 600 Ft
Fajlagos összeg: 4 580 000 Ft/fő
Mutató: 10,02 fő i

Település_üzemeltetési feladatellátás támo gat ása 20 15 . évben :

teleptil és_tizemelteté si feladatellátás támo gat ása 20 I 6 . évben :

Települé si önkormány zatok működési, kie gé szítő támo gatása 20 I 5 . :

teleptilesi önkormány zatok működé si, kiegészítő támo gatása 20 I 6 . :

E gyéb kötelező önkormány zati feladatok el l átás ár a 20 I 5 . évb en :

Feladatmutató: 1 886 lakos * 2 100 Ft

E gyéb kötelező önkormány zati fe|adatok ellátásár a 20 | 6 . évbetr :

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2015. évben:

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támo gatá sa 20 I 6. évben :

Óvoda működtetésének támog atása 2015. évben:

Óvoda működtetésének támo g atása 20 1 6. évben :

Gyermekétkeztetés támogatása 20I 5. évben:

Gyermekétkeztetés támogatása 2016 - évben:

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat támogatása 2015. évben:

GyermekJ o léti é S c sal áds e gít ő szo|gá|at támo gatása 20 I 6 . évben

1Á nor*utir,át a Veres 
"gyiárKistérség 

ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ igényli közvetlenül.)

9 341 500 Ft
9 246 1ó0 Ft

9 069 788 Ft
9 17l 047 Bt

5 092 200 Ft

6 000 000 Ft

2 550 Ft
2 550 Ft

33 238 100 Ft
34 224267 Ft

10 856 327 Ft
14 425 549 Ft

l 489 940 Ft



Települési önkormány zatok szociális feladatainak
egyéb támogatása 2015. évben:
Települési önkormány zatok szociális feladatainak
egyéb támogatása 2016. évben:

Szociális étkezés támogatása 20I5. évben:

Szociális étkezés támogatása 2076, évben:

Könyl,tári, közművelődési és múzeumi feladatok
támogatása 2015, évben:
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
támo gatása 20 I 6 . évb en :

6 201 440 Ft

10 110 150 Ft

L273 280 Ft
1 384 000 Ft

2 150 040 Ft

21I3 560 Ft

Az összevetés és előzetes számítások szerint önkormányzatunk - a 2015. évi kÖltségvetése

tervezési időszakában előterjesztett 124 744 t65 Ft állami feladat támogatással szemben -
2016. évre összesen 132 568 883 Ft állam általbiztosított feladat támogatási Összegre

számíthat.

Tekintettel arra, hogy a helyi adóhatóságunk 2015. december 17-ig összesen 23 507 254 Ft
helyi adóbevételt mutatott ki, javasolom 25 mitlió forint helyi adóbevétel tewezését a

2016. évi költségvetésben.
A nagyobb ösúegű adóbevételi e!őirényzatot indokolja a 2016. július 1-től megemelt

kommunális adó összege.

Ingatlan eladásábót javasolom rz odo ooo Ft bevétel, a Szennyv izcsatoma kÖzmú

érdekeltségihozzájárulások befizetésébőt 3 000 000 Ft bevétel tervezését.

A Rádi Napközi-otthonos Óvoda saját működési bevételeként 2015. évi kÖltségvetésben

14 000 000 Ft-ot terveztünk, jelenleg azonban a gyermekek nagy része mir térítés nélkÜli

ingyenes formában kapja az étkezést.

Mindezek atapján a jelenleg rendelkezésre álló infonnációk alaPján a 2016. évi

önkormányzati költségvetés tervezhető bevétele közel L75 - 180 000 000 Ft.

A 2015. évi önkorm án{zatiköltségvetés - szennyvízcsatorna építés tewezett kiadásai nélkÜl -
kiadási összege meghaladta a 190 000 000 Ft-ot.

A Rádi Közös önkormányzatiHivata|2016. évi költségvetési előir,ányzatainak elfogadásárÓl

szóló előterjesztést a 2016. február 25-i, Rád Községi ÖnkormánYzat 2016. évi

költségvetésJről szóló rendeletet pedig a 2016. március 10-i rendes kéPviselŐ-testÜleti

ülésen terjesztem elő.

Rád, 2016. 1anuár 20.



Előt€rje§zté§

a 20 I 6.j anuár 2 8 -i rendes képviselőtestületi ülésre

Tájékoztatő a Rádi szennyvízcsatorna közműberuházással összefÜggő érdekeltségi

hozzájárulások Y ízikőzmű Társulat végelszámolój a általi elszámolásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A végelszámolás alatt álló Rád és Penc Víziközmű Társulat jogi képviselŐje Dr, Fekete

Lász|ő, 2015. október 12-ig ígérte megküldeni a helyi szennyvízközmű éPÍtésével

összefiiggő és több alkalommil kért rádi érdekeltségi hozzájárulási díjak befizetéséről

készitett hitel es nyilv á nta rtást.

Tekintettel arra, hogy a határidőt követő három hónapon belül nem érkezett meg a hiteles

elszámolási lista, Rad tcizseg polgármester Kosz§án Kálmán végelszámoló (YÍzikÖzmú

Társulat volt elnöke) és Dr. Fekete LászIő ügyvéd, végelszámolás jogi képviselője számára

levelet küldött, amelyet az e|őter jesztésh ez m ellékeltem.

Mindezt követően 2016. január 20-án került §or a ,,lakossági csatorna beruházás

érdekeltségi díjának kimutatása" tárgyű,,11 db számozott nyilvántartási lapo' (laPonként is

aláírt) vé gel számoló általi személye s átadásár a.

A lista összesen 470 sorszámon tartalmazza Megyéni érdekeltségihozzájárulást befizetőkkel

kapcsolatos adatokat.

Az érdekel tségihozzájárulás díjainak elszimolás alIll.december 12. napjával tÖrtént.

A lista összesítője alapján az OTP nyilvántartása szerint a fenti időpontig az elŐ-

takarékosságban befizetett rádi érdekeltségi hozzájárulás Összege 50 743719 Ft volt,

amely osszeg ayizíközmű Társulatnak történt további befizetések után 55 643 974 Ft-ot tett

ki.

Ebből az 55 643g74 Ft-ból 2OI2. szeptember 14-tŐI 2015. október 6-ig, nyolc részletben

összesen 51 000 000 Ft-ot utalt át Kosztyán Kálmán a szennyvízcsatorna kÖzműveket

építtető Rád Község Önkorm ányzatának

Az elkészített és átadott elszámolási lista szerint ayíziközmű Társulatta| szerződött, de be

nem ívetett érdekeltségi hozzájárulási díjak követelésként nyilvántartott Összege

13 049 208 Ft.

A végleges elszámolásban tehát a végelszámoló (Kosztyán Kálmán) által kezelt 4 643 974 Ft-

tat t<ótt elszámolni és a fenti kimutatott 13 049 208 Ft kintlévőséget kell hivatalosan átadni

ajegyző általi beszedés, behajtás érdekében.

LLLKÁ[2"
Rutkai Róbert

aljegyző

Rád,2016. január21.
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Rád Községi Önkorm ányzat
N 2613 Rádo Petőfi út 11. @ 27l528,580tr hivatal@phrad.hu

Szám: 151112016,
Tárey: Erdekeltségi hozzvjáru|ás rádí érdekeltenként befizetett

összegéről szóló hiteles adatok, elszámolás hiánya
Dr" Fekete Lász|ő
üglvéd

2600 Vác
Köztársaság út 11-13. I em.
Pf.: 353

Tisztelt Üg},véd Úrl

A Rádi Közös Önkormányzati Hivata| aljegyzője 2015. szeptember 24-én kelt kérelemmel
fordult Önhöz, mint a Rád és Penc Víziközmű Tarsulat végelszámolással történó

megszűnésével összefuggésben a jogi képviseleti feladatokat ellátó ügyvédhez.

A megkeresés lényege az volt, hogy Koszfyan Kálmán Víziközmű Tarsulat volt elnöke,
jelenlegi végelszámoló a kimutatás és elszámolás nélküli átutalásaival folyamatosan sérti

Rád község érdekeit, gazdasági hátrányt, és kárt okozva a település önkormányzatának.

Az aljegyző úr az Önt segítségét kérte abban, hogy a végelszámoló ne akadályozza tovább
Rád Község Önkormányzatát a rádi szewtyvizcsatorna közműépítéshez be nem folyt
érdekeltsé gihozzájárulási díjak beszedéséb en azzal,hogy az áItala szerződötl, befolyt és be

nem folyt érdekeltségi hozzájárulási díjak összegéről hiteles és aláírt kimutatást,
elszámolást nem készít, és nem küld meg a Rádi Közös ÖnkormányzatiHivatalnak, hogy a

hatáskörrel rendelkez ő jegyző a kintlévőség beszedósében elj árhasson.

A kérelemre Önaztválaszolta, hogy

,,az títutalt és meg nem Jizetett érdekeltségi ltozzitjtírulásokról szóló kimutatás
legkésőbb 2015, október 12. napjáig az Önkormányzat rendelkezésérefog állni".

Hiteles, Kosztyán Kálmán Víziközmű Társulat volt elnöke, jelenlegi végelszámoló által

aláírt kimutatást a mai napig.nem kaptunk.

Annak ellenére sem, hogy a könyvelő iroda szerint az adatok naprakészen könyvelten a

végelszámoló rendelkezésére állnak. Nagyon úgy tűník, mintha avégelszámo\ő számáta csak

a minél tovább tartó végelszámolási eljárás folytatása lenne a fontos, holott az e|Ő-

takarékosság keretében befizetett érdekeltségi hozzájárulási díjak összegéről szóló hiteles és

a|áirt kimutatást,2012, december 31-ig el kellett volna elkészíteni és eljuttatní aberuházŐ,

és akkor már közműveket kivitelezési szerződés a\apján építtető önkormanyzatnak.
Várom váIaszát és jogi álláspontját az Ön által képviselt végelszámolási ügyben.

l§:iq
1É

\. /li
Vo:"

Rád,2016,januar 11.



Rád Községi Önkorm ányzat
N 2613 Rád, Petőfi út 11. @ 271528-580g hivatal@phrad.hu

Szám: 151212016.

Rád és penc víziközmű Társulat
Kosz§án Kálmán
végelszámoló 

Tárgy: Erdekelts é g i hozzáj árul ás rádi érdekeltenként befi zetett

összegéről szóló hiteles kimutatás, elszámolás hiánya

Rád
Váci út 28. szám

Tisztelt Végelszámoló !

A Rádi Közös Önkormanyzatí Hivatal aljegyzője 2015. szeptember 24-én kelt kérelemmel

fordult Önhöz, mint a Rád és Penc Yizíközmű Társulat volt elnökéhez, jelenlegi

végelszámolőjához, Az aljegyző úr kérte végelszámoló urat, hogy

a údi szewtyvízközmű érdekeltjeire vonatkozőan zarja le az ,,elő-takarékossági"
befizetésekkel kapcsolatos tevékenységet, és a be nem fizetett érdekeltségi díjat ne

követelésként próbálj a még évekig beszedni, behajtani,

a rádi érdekeltségi díjak befizetésére vonatkozóan készítsen és küldjön aberuháző

önkormányzat számára 2015. október l2-ig a befizető érdekeltekre lebontott

hiteles, aláirt kimutatást, mert ennek hiányában jogszerűen a hátralék beszedésére,

behajtására vonatkozóan a jegyzőí lntézkedést nem lehet megtenni.

Az eltelt három hónap ellenére, mind a mai napig Ön nem küldött a beruháző és a

szernyvízközművet -.§épitt.tő önkormányzatunknak hiteles és Ön áIta| a|áírt kimutatást,
elszámolás t az érdekeltségi hozzájárulás díj rádi érdekeltenként befizetett összegéről.

A könyvelő iroda szerint a hiteles kimutatás elkészítéséhez az adatok naprakészen

konyveiten rendelkezésére állnak. Ennek ellenére Ön kimutatás és elszámolás nélkül utalt

át az önkormányzatnak}Olz, szeptember I4-IőI20I5, október 6-ig összesen 51 miltió Ft-ot.

Mindezek alapján úgy tűnik, mintha Önnek csak a minél tovább tartó végelszámolási

eljárás folytaása leúe a fontos, holott az elő-takarékosság keretében befizetett érclekeltségi

hőzzájáru|ási díjak összegéről szóló hiteles és aláírt kimutatást,2012, december 3l-ig
kellett volna elkészíteni és eljuttatni a beruhéuó, és akkor már közműveket kivitelezési

szerződés alapján építtető önkormanyzatnak. A kivitelezés 2015, évben befejeződött.

A hiteles és aláírt kimutatással azonban Ön továbbra is tartozik elszámolni. Tájékoztatom,

hogy a Képviselő_testület a lakossági panaszokra is figyelemmel fontolgatja a polgári és

ntinteto .5e.á, megindítását, tekintettel a feltételezett szándékos károkozásra, és a
pénzigyi, elszámolási hianyosságokra,

T_'l Lieszkovszki Gábor
,(;,,\J polgalmester

|j:

Rád,2016.január 11.
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Rád Község Önkormányzat
2613 Ptád, Petőfi u. 11

T árgy: lakossági csatorna beruházás
érdekeltségi díj ának kimutatása

Tisztelt Önkormányzat !

Csatoltan küldöm csatorna beruházás lakossági
nyilvántartását.

Rád,2016,01.19,

Melléklet: 1i db számozott nyilvantartási iap

érdekeltségi dii 2015,12.12. áIlapotnak megfelelő

?_/,aaz_4ar,
Kálmán
moló



Előterjeszté§

a 20I 6.j anuár 28-i rendes képviselő-testületi ülésre

Az ,,útbano ár- és betvízvédelmi létesítrnényben keletkezett károk helyreállítása" című
p roj ektről és elszámolásáról szótó táj ék oztatő

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ,,utbart ar- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk helyreállítása" térgyil
szerződést 2015. augusztus 19-én kötötte önkormányzatlxtk a Wizler -Aqua építőipari,
Kereskedelmi és Szolg áItatő Kft -vel.

A vis maior állami támogatáss aI fizetettválla|kozási díj összege 19 555 690 Ft + Áfa összeg.

A megkötött szerződés szerinti vállalkozói teljesítés véghatárideje 2015. december 31-e
volt. Felek a késedelmi kötbérként 100 000 Ft/nap összegben állapodtak meg.

A kivitelező 2015. december 28-án kelt levelében kérte a kivitelezési határidő 201,6. január
31-ére történő módosítását, amely indokaként az építési napló bejegyzése alapján összesen

2I nap, esős időjárásra hivatkozott, amely nem tette lehetővé a belvízvédelmi létesítmények
helyreállító felúj ítását.
Hivatkozott továbbá földmunkagép használatának ellehetetlenülésére, amely következtében

csak kézi erejű anyagmozgatás és munkavégzés volt alkalmazhatő, amely így nagyobb

időigényű tevékenységgé vált. t

FigyelemmeL az év végi szabadságolásokra és az Úleure - a képviselők személyes, szóban

történő tájékoztatása mellett - intézkedtem, és egyetórtettem a kivitelezési szerződés 2.1.

pontjának módosításával, amely szerint a vállalkozói teljesítés véghatáridejét 2016. január
31-ére változtassuk, és tekintsünk el a kötbér érvényesítésétől,

Egyeztetésünknek megfelelően a Képviselő-testület a 2016. év első rendes képviselŐ-

testületi ülésén szavaz forma szerint jóváhagyólag a szerződésmódosításról elŐterjesztett

határ o zati j av as 1 atró l.

A második határozatijavaslatomban azönkormányzatmegtakarításaként azOTP PénzPiaci
Alapban lévő, szükséges összegű értékpapír eladásáhozkérem a felhatalmazást.

Ké rem, az e l őterj e s ztett határ o zati j av aslato k e l fo g adás át.

Rád, 2016. január 2I.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

+

\**___-



Határozati iavaslat

l"

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes tájékoztatás alapján egyetértően
jőváhagyja az <inkormányzat es á Wizler -Aqua Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
t or,itt jOtS. augusztus 19-én az,,utbart, ar- és belvízvédelmi létesítményben keletkezett károk

helyreállítása" targyú szerződés 2.1. pontjának módosítását, amely I. számű módosítás szerint

a vállalkozói teljesítés új véghatárideje 2016. januar 31-e.

A szerződés 5.1. pontja szerinti késedelmi kötbért, az LLJ véghatáridőt követően kell

érvényesíteni. Egyéb tekintetben a megkötött vállalkozói szerződés többi pontjavá|tozatlanul

érvényes.

Határidő: 20l6.januar31.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

2.

Rád Községi Önkormányzat KépvisElő-testülete az ,,útban, ár- és belvízvédelmi

létesítménybón keletkezett karok helyreállítása" tárgyű szerződés alapján e|végzett és

teljesítésigazolt munka ellenértékeként a NQLA 2250388 számla a|aPján bruttó 24 835 726 Ft

osszeg kifizetéséhez akként járul hozzá, hogy egyetértő hozzájátuláséú. adja az önkormányzat

megtakarításaként az OTP Pénzpiaci Alapban lévő, szükséges összegű értékpapír eladásához,

amelyre felhatalmazza a p olgárme stert.

Az államilag utófinanszírozott vis maior kar helyreállítás elszámolását követően aZ

értékpapírs z{m!áról kivett összeget vissza kell pótolni, amely érdekében az összegnek

megfelelő értékpapír vásárlásra kötelezi a polgármestert.

Határidő: kifizetésre 2016. február 5.

értékpapír vásáflásra: az utőe|számolás szerinti átutalást követő 10 napon belÜl

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
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2682 Püspökhatvan, Váci utca 12,
lroda: 2120 Dunakeszi, Bagoly u, 12,

Fax +36-27-347 -693, Mobil: +36-30-655 -17I3
[*mai l : wizlera q ua kft@gm a íl.com

Rád Közsóg Önkormá nyzat*
Círn: 2613 Rád, Petőfi u. 11.

Tárgy: ,,Útban, ár- és belvízvédelmi létesítnrényben keletkezett károk helyreál}ítá§a" c.
proj ekt hataridő m ódosítási kérelrne

Tisztelt Lieszkoyszki Gábor Polgármester Úr!

A tárgyí projekt megvalósítása során az esős és fagyos napok kivitelezésre alka]matlanclk
voltak. A kivitelezésre alkalrnatlan napok az építési naplóban is rögzítésre kerültek,
Az építési naplÓ bejeglzéseket figye}embe vóvo a 2015.10.15-2ü1 5.10.25 valamint a
2a)5,10.29,20l5,10.3a,2ü15.11.22,2üT5.12.22,2aí5.12.25-i (ósszeserr 21 nap} napokon az
esős időjarás és a felázotltalaj nenr tette lehetővé a munkavégzést,

A kivitelezési munkákat akadályozta a burkolt medrű árok (1 7 tltsz.) középső szakaszának
ftildmunkagéppei törtónő rnegközelítését meghiúsító magán ingatlantulajdonos, Ameiynek
következtében csak kézi anyagmozgatás és munkavégzés volt a]kalmazható. A kézj
anyagmozgatás és munkavógzés további 1ú nap késedelrrret okozott,

A Íbntiekben rögzített tényezők álta] a Vállalkozó érdekkörén kívüI eső előre nen: látható
okokból akadályoztatva volt a szerzödése§ kötelezettségeinek teljesítésében.

A tbnnálló akadályozó körülményekre lrivatkozva a Yál|alkozó kezdeményezi a Megrendelő
felé a sz*rződés 2.t pontjában foglalt telje sítési határidő 2016. január 31-re való módosítását.

Bízva kérelmünk mielőbbi jóváhagyásban

Püspökhatvan, 2015. december 28.

w§§rT,W,W-e-uwh
Épilőipari. Xereskedelnrr es S;Ó|galtato Kit

26B2 Puspokhatvan, Vaci ulia 12
§ank. §Z,] 1ü9lB001-§0000i?E-04960008

Cegjepyzékszam: Cg, 1 3"09- 1 5412E
,Ádcszam 2381§693-2-13
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Előterjeszté§

a 20 t 6, j anuár 2 8 -i rendes képviselő-testületi ülésre

Elkészült kőzvi|ágítás térítés nélküli átadása azELMŰ - uvrÁsz (ELMŰ Há|ŐzatiKft)
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzatkőni|ágítási hálózat bővítését valósította meg Rádon a Váci Út

elején, a Liget utcában, valamint az Arany János utca és Május 1. utca sarkátÓl a

Sportpályanál lévő Szabadidőparkig.

A korábbi években Rád községben a kőzvi|ágítás eszközei az ELMÜ szolgáltatónak
kerültek átadásra, amellyel együtt a szo|gáltatót illetik a javítás, karbantartás kÖltségei is.

A fentiekhez hasonlóan a most elkészült új közvílágítási eszközök (oszloPok, világítótestek,

vezeték stb.) vonatkozásában azELN.4.Ű _ BIUÁSZ (ELMŰ Hálőzati Kft) részére tÖrténő

átadásáról kell döntenie az önkormányzatnak.

Javasolom, hogy a javítás, karbantartás kötelezettségévet ,együtt aZ elkészÜlt Új

közvllágítási esztoroket is adja át térítésmentesen az Bl,ÚŰ - nvrÁsz (ELMŰ Hálőzati

Kft ) részére önkormányzatunk.

A Rádi önkormanyzatnaknyilatkoznia kell arról is, hogy az Új közvilágítással kaPcsolatban

Áfa összeget nem igényeit vissza, 
_ 
továbbá nem tart igényt a térítés nélküli átadás

következtében keletkeiett Lfa összeg BtvlÁSZ általi megtérítésére.

Rád, 2016. janlár 2L

ü,*ut.-,G4
,jl,ieszkovszki Gábor l

Határozati iavaslat

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Rád, Váci út elején, a Liget utcában,

valamint az- Arany János utca és Május 1. utca sarkától a Sportpály énál |évő SzabadidőParkig

2015. évben megvalósított közvilágítás bővítés eszközeit az ELMÜ - PUASZ szolgáItató

(E,LMÚ HáIőzatiKft) részére térítés nélkül átadja.

iognyilatko zata szer|int a közvi|ágítás bóvítéssel kapcsolatban Áfa összeget nem igénYelt

vissza és nem tart igényt a téríiés nélküli átadás következtében keletkezett Áfa Összeg

ÉtrrtÁsz általi megtérítésére,

Határidő: 2016. marcius 31.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Előterjesztés

a 20 I 6. j anuár 2 8 -i rendes képviselő-testületi ülésre

Galgagyörk község tagfelvételi kérelme
az lzotőp T ájékoztató E llen ő rző T á rs ulás b a (ITET)

Tisztelt Képviselő-testület!

Galgagyörk község Képviselő-testülete tagfelvételi kérelemmel fordult az Izotőp
T áj éko ztatő El l enőrzé s i T ársul ást al ap ító tag aiho z.

A Társulási Megállapodás 6.1.2, pontja rendelkezik az alapítő tagokhoz történő csatlakozó
tagok tagsági jogviszonyának keletkezéséről.

A csatlakozást - a csatlakozás alapfeltételét, időpontját, a csatlakozáshozvalőhozzÍ$árulást,
a csatlakozási kérelem tartalmi elemeit, a csatlakozási eljárás megindítását stb. - a Társulási
Megállapodás 7. pontja szabá|y ozza.

Javasolom, hogy Rád Község Önkormányzata azlzotőp Tájékoztató.Ellenőrzési Társulás

alapítő tagjaként, a fentiekre figyelemmel, ha Galgagyörk Község Onkormányzatának
csatlakozási kérelme megfelel a társulás alapitő okirata - Társulási Megállapodás - 7.

pontjában foglalt előírásoknak, támogassa a kérelmezett csatlakozó tagi jogviszony

létrejöttét.

Rád, 2016. január 26.

1-|íúuuttÜ-fl
lszkovszki Gábor l

l§

.&
, '§,l

i":,{l_:}}'

},l polgármester

Határozati iavasllat

Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testülete az lzotőp Tájékoztatő Ellenőrzési Társulás

alapítő tagjaként a Társulási Megállapodásra figyelemmel támogatja Galgagyörk KÖzség

öntor-a"vzatának csatlakozási kérelmét, amennyiben a kérelmező mindenben megfelel a

társulás alapító okirata - Társulási Megállapodás -7 . pontjában foglalt előírásoknak.

Határidő: 20l6.június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



Előterjesztés

a 20 I 6. j anuár 2 8 -i rendes képviselő-testületi ülésre

Kósa József és Kósa Józsefné önkormányzatiingatlannal kapcsolatos kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Kósa József és Kósa Józsefné Rád, József Attila u. 45. számú lakosok, az előterjesztésbez

mellékelt kérelemmel fordultak az önkorm ány zathoz,

A kérelemben leírt élethelyzet által indokoltan, önkormányzati tlúajdonban állÓ lakást

szeretnének vásárolni, vagy bérelni.

Az önkormányzatibérlakásokbanjelenleg érvényes szerződéssel bérlők laknak.

önkormányzatunk tulajdonában álló, az elhanyagolt állapotú, korábban lakásként használt

Rád, Petőfi utca 9. szám alatti 307tI hrsz-ú ingatlan, amelyet a jogelőd KéPviselŐ-

testületek egyike már e|adásra, majd azt követően átadásra jelölt ki, amely jelenleg is

hasznosítá, .rélktil, üresen áll, és amely állagmegóvásra, vagy jelentős felÚjításra szorul.

Javasolom, hogy készíttessünk hivatalos értékbecslést az épületre, amely alaPján

meghatár o zandó áron j el ö tj ük ki értékesítés re.

A meghirdetendő értékesítésen azutitp a kérelmezőknek is lehetőségÜk lenne az

áraján|attételre.

Rád, 2016. januar 22. * ,a-)
L.LLLLttL §\
Lieszkovszki Gábor' l

polgármester

Határozati iavaslat

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testülete a tr,rlajdonában áIIő Rád, Petőfi utca 9. szám

alatti 30711 hrsz-ú lakóingatlant értékesítésre jelöli ki. Felhívja a polgármestert, hogY

hivatalos értékbecslővel kéúíttesse el az ingat\an értékbecslését, amely alapján terjesszen elő

j av as l atot a Képvi s e 1 ő -te stül etnek az ingatlan ár ának me ghatár o z ás ér a.

A t<éprriselő-testtilet által meghatározott áron kell azután az e|adásra kijelÖlt ingatlant

pá|yáiatonmeghirdetni és ahhoz képest a legtöbb összeget ajánlŐ vevőnek eladni.

Határidő: értékbecslésre: 2016. február 18.

előterj e szté s árme gállapításra : 20 1 6 . február 2 5,

meghirdetésre: 2016" március 11

vevő kijelölése: 2016. március24.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester
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