
nÁo rözsBcr öNrorurÁwyzar rÉpvlspró-rpsTüLETÉNEK

JEGYZÓKÖNYVE

a 2016. szeptember 15-i rendes nyílt üléséről

N_g__pj_!_e_!_d: (Határozatok: 68 - 82)

I.1 AZ önkormrinyzat Rád KöZség Önkormánlzata 2016. éVi kö]tség\etéséről szóló
5/2016.(I . 10.) önkormányzati rendelet II. módosítása
Előtedesztő: Lieszkovszki Gábor poigármestel

2.1 A helyi szociális eliátá,sok és §zociális tlimogatások szabályailóI szóló 1/2015. (II. 26.)
rendelet módosítá§a
Előte{esztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

3-1 Bitó János módosított ingatlanvásarlási kérelme
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4,1 Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képvi§elő{estülete
2016. évi költségyetésének l. felé\,i teljesítéséről
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

5.1 AZ lzotóp Tájékoztató Ellenőrző Táísuláshoz való csatlakozási kérelmekkel és a 2016.
ll, félévi Támogatási Szeződéssel összefliggő l1atáíozat
Elóteiesztő: Lieszkovszki Gábor polgámlester

6.1 Intéznén}.vezetők beszámolója a 20l5/2016-es tanév tapasáalatairól (óvoda, iskola)
és a 2016/20l7. tanév beindításáról
Előterjesztók: Koós János iskoiaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető

'1.1 Pályázat szociális célú tiizelőanyag vásárlásrihoz kapcsolódó kiegészitő támogatásF
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgfumester

8,/ csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkományzati Ösáöndíjrendsze. 2017.
évi fordulójához, és döntés a pályázati kiírásról
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgrirmester

9.1 Javaslatok pályázatok előkészítésére és benyújtá§ára, pályázatfigyelés alapjrin, továbbá
lezárult és elszránrolt pályliatok éfiékelése
Előterjesztő: Tiszoiczy Gábor páiyáZati tanácsnok

I0.1 Haszonbérleti szeúődéshosszabbításairántikérelem
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármestel

11./ orvosi Rendelő kifestésére, mázolásárakivitelező kiválasztása
Eiőterjesáő: Lieszkovszki Gábor polgrirmester
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12./ A Muslay-Toperczer Kúria építési engedélyezési tervdokument|íció és az elkészített
kiegészítő munkarészek kifi z€tése
Előterjesáő: Lieszkovszki Gábor polgrirmester

|3.1 Pályérari tmogatással megvalósuló beltenileti út é§ járda felújíás
(Támogatói okirat: BMÖGF/93_1 8/2016.)
Előterjesáő: Lieszkovszki Gábor polgárnrester



Jegyzőkönyv

Készült: Rád Község Képviselő-tesületének 2016. szeptember 15-én
megtaltott, rendes nyílt üléséről.

Áz ülé§ helYe: Rádi Közös Öntományzati Hivatal tanácskozót€rme

Jelen vannaki Lieszkovszki Gábor polgá_rmester
IIlés János alpolgármester
Buzási Pál önkormányzati képviselő
Lfuár István önkormányzati képviselő
oszaczki.-ászló önkormá]yzati képviselő
Puporkáné Papp Gabriella önkormrinyzati képviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Tanác§kozási ioggal \e\z részl: dr. l ngi Kilti ieP}zö

Meghivottak: Rutlaj Róben aljegl zó
Szunter Tiborné'pénzügyi főtanác§os
Koós János iskolaigazgató

Lieszkovszki Gábor polgárme§teri Köszöntöm a nai rendkívüli nyílt képviselő-testiileti
ülésen megjelent öntormányzati képviselőket, alpolgiáímestel urat, jegyző as§Zon)t, aljegyző
urat, pénzügyi főtanácsos asszon}1, és az általános iskola igazgatójáí. Megálapítom, hogy a
mai rendkívüli képviselő-testületi üIés te§es létszámmal, hét fóvel határozatképes, Kérem, a
javasolt és kiegészílett napirend elfogadását.

68/20l6.(lx, l5.) sZámú határozat (7 igen eg)hangú sza!a7attal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő_testiilete a 2016, szeptember 16_i rendes képviselő-
testiileti ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.1 Az önkományzat Rád Község Öntományzata 2016, évi költségvetéséről szóló
5/2016,(IlL 10,) öntormányzati lendelet IL módosítrisa
Előterjesáó: Lieszkovszki Gábor polgármester

2.1 A helyi szociális ellátások és szociális trimogatások szablíIyai.ól szólő 1/2015. (lI.26.)
rende]et módosításá
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

3,1 Bitó János módosított ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polg.ánnestel

4,1 Beszámoló fuénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016, évi költségvetésének L félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgfumester
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5./ Azlzotóp Tájéko^ató Ellenőrző Társuláshoz való csatlakozási kérelmekkei és a 2016.
IL félévi Támogatási szerződéssel összefliggő határozat
Előtedesztő: Lieszkovszki Gábor polgrármester

6./ IntéZnényvezetők beszámolójá a 2015/2016-es tanév tapasztalatairól (óvoda, iskola)
és a2016/20l'l. tanéy beindításáról
ElőtedesáókI Koós János iskolaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezetó

'7.1 Páyázat szociáis célú tüZelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészító támogatásra
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

8,/ csatlakozás a Bulsa Hungarica Felsőoktatási Öntormányzati Ösaöndijrendszer 2017,
évi fordulójához, és döntés a pályázati kiírásról
Előterjesáő| Lieszkovszki Gábor polgfumester

9./ Javaslatok pályáZatok előkészítésére és benyújtására, pályliatfigyelés alapján, továbbá
lezárult és elszámolt pályázatok értékelése
Előterjesztő: Tiszolczy Gábor pályliati tanácsnok

I0./ I{aszonbérleti szeTződéshosszabbításairánti kérelem
Előterjesztő| Lieszkovszki Gábor polgármester

l]'l orvosi Rende]ő kifestésére, mázolására kivitelező kiválasáása
Előterjesztő: Lie§Zkovszki Gábor polgármester

12./ A Muslay-Toperczer Kúria építési engedélyezési terudokumentáció és az elkészített
kiegészítő munkarészek kifi zetése
Előterjesáő: Lieszkovszki Gábor polgármester

13,/ Páyázati támogatással megvalósuló belterüIeti út ésjárda felújítás
(Támogatói okirat: BMÖGF/93-18/20l6,)
Előterjesztői Lieszkovszki Gábor poigámester

Határidő: 2016. szeptember 15,
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgitmester

Napirend előtt:

Lieszkovszki Gábor polgármester: Önkormányzati szrim]áinI fóbb adatai szerint a
köItségvetési elszrimoló számla egyenlege 43446 196 Ft. A Rádi Közös Önkormányzati
Hivatal számláján 5 671 606 Ft, a Rádi Napközi-otthonos Óvoda számlájriLrr 283 914 Ft van.
Az önkományzat felhalmozrisi bevételeit tartalmMó értékpapírsámla egyenlege pedig
38 273 006 Ft.

A lejáit határidejű hatfuozatoból készült írásos beszámolómat megkapták a képviselők. Ha
nincs kérdés, vagy észrevétel, akkor térjijnl( rá az első napirendi pont megtfugyalására.



L/ Az önkomiinyzat Rád KöZ§ég Önkormiányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016.0II. 10.) öDkományzati rendelet TT. módosítása

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az öDkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete
módosítását indokolja a bemutatott bérkompenzáció, és a rendkívüli öntományzati
támogatás összege, az lzotóp Tá:ékozlató Ellenőrző Társulással megkötött Támogatási
Szerződés aiapján utalt első félévi támogatás összege, továbbá a Rádi KöZös
Öntormányzati Hivatal kamat és egyéb bevétele.
Ezeket az előirályzat módosításokat tatÁImazza az előterjesáett 10/2016.(Ix. 19,)
önkományzati lendelet,
Van-e kérdés, észrevétel a költségvetés módosításfua előterjesztett rendelettel kapcsolatban?
Ha nincs, akkor kérem az előterjesáett lendelet minősített szavMattal töIténő elfogadását.

l0/2016.ílx, 19.) rendolet (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Köz§égi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséról szó|ó 5/2016. (I . l0.)
rendelctónek módosításárót (IL)

2.1 A helyi szociális ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló 1l20I5. (II.26.)
rendelet módosítása

Lieszkovszki Gábor polgármester: A rendeletmódosításlól 2016. augrtsztus 16-án már
tárgyalt a képviselő-testület, Ekkor, a 61/2016,(VIII. 16.) számú határozatában döntött arról,
hogy be kívánja Vezetni a Rád községb€n állandó bejelentett lakásban életvitelszerűen élő
nappali tagozatos tanuiók - általános iskolai, középfokú oktatásban éS felsőfokú oktatásban,
vagy oKJ-s képzésben - iskolakezdési támogatását, tanulónként 15 000 Ft összegben, és a
temetési tánogatást 15 000 Ft-ról 30 000 Ft-Ia kívánja emelni.
A határozat alapján elkészített módosító rendeletet megkapták a képviselők és most kérem
alnak minósített szavazással történő elfogadását.

11/2016.(IX. 19.) rendelet (7 igen egyhangú szavazattal)

A helyi szociális ellátá§ok és §zociális támogatá§ok szabályairól szóló 1/2015. ( ,

26.) rendelct módosítá§áról (IIl.)

3.1 Bitó János módosított ingatlanvásárlási kérelme

Lieszkovszki Gábor polgármester: A kérelmező a 201ó. június 23-i rendes képviselő-
testületi ülésen tárgyalt első kéIelmében a tizenöt különböző hel)Tajzi szímon nyilvántartott
0261182 026110261 9't hell,rajzi számú 1 hektár 4302 m2 területnagyságú 54,64
Aranykorona értékú szántó besorolású területéfi 700 Ft/m2 vételi árat ajánlott, amely összesen
10011,100 Ft egyösszegben fizetett vételi árat jelentett. Alkor nem hozott hatiiíozatot a
Képvi§elő{eStület.
Most megemelt négyzetméteráaal a kérelmező megismételte a vételi árajánlatát.
Két határozati javaslatot tettem, Eg},részt javasolom eladásra kijelölni a 0261182,0261,/o261
97 belytajzi számú 1 hektáI 4302 rrr2 területnagyságú 54,64 Aranykorona értékú szántó
besorolású terület.
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Má§résá Lámogatom a teület megemelt fuon, Bitó János kérelmezőnek töfiénő eladását a
második vételi ajánlata szelinti 10 726 500 Ft egyösszegben fizetendő vétellírért,

Buzási Pál önkormányzati képvis€lő: Belecz Attila úrtól tudom, hogy ezen a telületen a
kérelmezővel telkesíteni szeretnének és eladásra házakat lakóparkot építeni.
Tájékoztattam, hogy a területre tett vételi ajánlatot alacsonynak tartom, és ennyiért nem
tiimogatom aZ eladást.
Javasolom, hogy a 02ó1182 026110261 97 helyrajzi számú 1 hektár 4302 .' t".ül"t"t,
amelyen 12 építési telket lehet kialakítani. 18 millió forint vételárért adja el az önkormányzat,
Igy tánogatom az eladást,

Illés János alpolgármester; Úgy tudom két rádi vállalkozó lenne a vevő, akik ide adóznak
hosszú idő óta. Az általuk épített lakásokat eladják é§ azok lakói is ide fognak majd adózni.
Bitó János szerint nagyobb, minőségi házakat szeretnéíek a kialakítandó telkeke építeni, A
menya§szon},t akkor kell adni, ha viszik, és emelt is 700 ezer forintot a vételi ajánlati áron a
kérelmező,
Ezért á1 is tiimogatom a terület megemelt áron, Bitó János kérelmezőnek töIténő eladását a
második vételi ajánlata szerinti 10 726 500 Ft egyösszegben fiZetendő vételá!éfi,

Tiszolczy Gábor tanác§nok: Részben egyetűtek Buzási Pál képviselő úrral, az eladási ár
vonatkozásában, bár a 18 millió folintot túlzóan magasnak tartom a jelenleg mezőgazdasági
besololású telületért,
Javasolom, hogy 15 millió folint eladási árlal egyben történő eladásla hirdesstik meg a
0261182 026rn2ű 97 helyrajzi számú 1 hektár 4302 m2 területet.

Lieszkovszki Gábor polgárm€ster: Mivel további hozzászólásla nem jelentkezett senki,
ezért szayazznnk az előterjesztés első hatfuozati javaslatról, amely a területet eladlisra jelöli
ki.

69/201ó.(Ix. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkományzat Képviselő-testtilete a Rád, 026l l82, 026l/83, 0261184, 026I/85,
026I 186, 0261l8,| , 026I l88, 0261/89, 0261l90, 0261 /9í , 0261 l92, 026l l93 , 026I l94, 0261/95,
0261196, 0261197 hellrajzi számokon nyilvántaltott szántó besorolá§ú, összesen 1 hektár
4302 m2 tedletnagyságú, 54,64 Ak értékú mezőgazdasági területet egyben történő
értékesítésre j elöli ki,

Határidő: 2016. szeptembel 15-től eladásig, illetve visszavonásig
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámester

Bitó János kérelmezói A szántóként nyilvántafiott tedletre adtuk be aZ árajánlatot, amelyet
majd ezután kell építési telekké alakítani. valóban Berecz úíal együtt szeretnénk itt eladásra
lakóházakat építeni.
Fenntartom a 10 726 500 Ft vételi árajánlatomat, de ha akár 15 millióra emelik az eladási fuat,

akkor elállok a vételtől.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Most a terület eladási fuára vonatkozó módosító
indítványokól szavazunk. Az utolsó módosító javaslat Tiszolczy Gábor tanácsnok úré voit,
először tehát e1aől szavazunk.



70/2016.íIx. l5.) §zámú határozat (1 igen 6 llem szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő{estülete a Rád, 026l/82, 026I/83, 0261184, 0261185,
026I 186, 0261/87 , 026I l88, 026| l89 , 0261l90, 026| 19I , 0261l92, 0261/93, 026I l94, 0261 l95,
0261196- 0261197 hellrajzi számokon nyilvántaltott szántó besorolású, összesen 1 hekár
4302 m' területnag}ságú. 54,ó4 Ak értékű mezőgazdasági területet eladásra hirdeti meg,
összesen 15 000 000 Ft-éIt (Tizenöt millió forint) amelyet vételkor a vevőnek egyösszegben
kell megfiZetnie.

Felhataln]azza a polgármesteí a termőíijld eladásrinak meghirdetésére, és vevő jeleltkezése
esetén a termőíijld eladására-vételére vonatkozó eljárási rendnek megfeleló eljrirásban az
adás-vélel i szerzödes me8kölé.ére. aláír;sára,

Hatítidő: 20l6. december 3l.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolg.irmester

(A módosító hitározati javaslatot nem szavazta meg a Képviselő-testüIet.)

Lieszkovszki Gábor potgárm€ster: Buzási Pál képviselő ur, módosító javaslatát teszem fel
szayazásta.

7ll2016.(Ix. 15.) §zámú határozat (4 igen 3 nem szavazattal)

Rád Községi Önkonnányzat Képviselő-testiilete a Rád, 026ll82, 0261183, D261l84, 0261/85,
D261/86, 02.6Il8,7, 0261/88, 0261/89, 026] l90, 026I/9I, D26I l92, 026Il93, 0261/94, 0261/95,
0261/q6,0261/91 heL}rajzi számokon nyilvántartott sziintó besololású, összesen 1 hektár
4302 m' területnagyságu, 54,64 Ak éfiékú mezőgazdasági területet eladásra hirdeti meg,
összesen 18 000 000 Ft-é.t (Tizenöt millió folint) tiz százalék foglaló megfizetése melletti
1 80 napos halasáott fi zetési kötelezettséggel.

Feihatalmazza a polgármestelt a termőftjld eladásának meghirdetésére, és vevő jelentkezése
es€tén a temőíijld eladásfua-\ételére vonatkozó eljfuási rendnek megfelelő eljrirásban az
adás-r ételi szerzödés meglötésére, aIáirá.ára.

Határidő: 2017, mrircius 15.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámlestel

4./ Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
20i6, évi költségvetésének l. félévi teljesítéséről

Lieszkovszki Gábor polgármesteri Az írásos előterjeszté§t megkapták a képviselők.
Látható, hogy az intézményi működési bevételek 48 %-ban, a köáatalmi bevételek 47 %-ban
teljesiiltek aZ első félévben. Önkormányzatunk költségvetési támogatása 5l %-os volt, a
felhalmozási és tókejellegű bevételeinl< teljesítése pedig 27 %o-os. A támogatásértékű
múködési bevételeinl( összege 52 o/o-ra teljesült, a támogatáséItékú felhalmozási bevételünl(
pedig 72 %-os volt. Mindezek alapján a tervezett összes bevételiinket 59 %-ra teljesítettük.
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Az előterjesztett Beszámoló kiadásainak főbb számai szerint a teryezett működési
kiadásainkat 40 %-ra teljesitettük, a Rádi Közös Önkormrányzati Hivatal pénzügyi mutatóit
pedig táblázat tartalmazza a székhely és a kirendeltség vonatkozásában.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem, fogadják el a beszámolót.

72D0I6.(IK. I5.\ számú hatáíozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Öntormányzat Képvi§elő{estülete a 2016. évi költségvetése L félévi
teljesítéséről készült beszámolót, pénzforgalmi jelentést megismelte és tudomásul véve,
j óváhagyóIag elfogadta.

Hatfuidő| 2016. szeptember 15.
Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

5./ AzIzotópTáJéko^ató Ellenőrző Társulráshoz való csatlakozási kérelmekkel és a 2016.
II. félévi Támogatási szeEődés§el összefijggó hat&ozat

Lieszkoyszki Gábor polgármesúer| Többször tárgyaltunk és határozatokat is hoáunk ebben
a témában. Legutóbb augusztus 16-1án hoztunl< határozatot váchartyán és váckisújfalu
községek. csatlakozásával összefuggésben, anelyet támogattunl(. Sieptember etejen új
szövegú hatiíozatot kért az é.intettektől az Izotóp Tájéko^aíó Ellenőrá Társuiás elnöke.
Enől kérem, hogy rnost szavazzunk.

7312016.(Ix. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

}19 §9"_.9cl Önkormányzat Képviselő'-testtllete, figyelemmel a 65/2016.(Vlll. 16,) és
66'20]ö.{\ lll. lö,) s./amú hdtáro7alaira is

- fudom.á§ul bír arról, hogy az Mötv. 89. § (2) bekezdés alapján 6 hónappal korábban kell a
csatlakozáslól dönteni,

- elfogadja Váchaltyáa 94l20I5. (X. 15.) számú önkormányzati hatallozatál és Váckisújfalu
5/2016..(I.15.) szímú önkormányzati határozatát, mjnt csatiakozási szrlndékot, mely alipján
a c§atlakozásra sor kerülhet,

- az ehJrez kapcsolódó esetleges jogkövetkezményeket a köItségvetési támogatás tagok köZötti
megosztása arányában vállalja, továbbá

- a fentiek alapján módosított T.irsulási Megálapodást 2016. október 1-jei hatáIybalépé§§el,
továbbá a Trirsulási Megállapodás plusz egy táblázattal töIténó kibővítését. amelv a 2016. II.
féIéwe vonatkozó pen/ügyi el\et határozza meg. ellogadja.

Határidő| azonnal
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgármester

Intézményvezetők beszámolója a 2015/20l6-es tanév tapasáalatairól (óvoda, iskola)
és a 2016/2017 . tafty beindításáróI

6./
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I.ie§zkov§zki Gábor polgármester: Mindkét intézmén}.r'ezető jelen van, beszámolóikat a
képviselők megismelhették, Ha van kiegészités, észrevétel, hoz)ászóIlás, ák:kor megadom a
szót.

Koós _János iskolaigazgató: Az önlormlínyzat még minrlig sokat segit az iskolának,
íiiggetlenül attól, hogy az állami feladat, v agy sem.
Örömmel mondhatom el, hogy csuprin egy'tanuló bukott pótvizsgára az elmúlt tanévben.
Ilyen az elmúlt 24 évben nem volt. volt vi§Zont 20 íó kitiinő és 8 jeles tanuló. A tantestület
tanulmányi munlúja tehát eredményes volt.
Versenyek, kirrindulások, színházlátogatások, megemlékezések szervezését emelném ki az
intézményünk munkájából, amelyet a beszrámoló is taítalmaz, Országos első helyezettijnl( is
van,
A tanév n]ár a fenntaító lészéről is gördülékenyebb volt. A kifiZetések megtöténtek. és
harminc napon belül folyamatosan meg is törtélrnek. Parkettacsiszo]ás történ, izekényeket,
asztalokat kaptunk, tetőjavítás is volt.
A szakmai minósítések rendben lezajlottak az intézményünkben.
Jól induit az idei tanev is. Ebben az ivben atlogó intezmenl i ellenörzés várharó,

Puporkáné Papp Gabriella óvodavezetói A Rádi Napközi-otüonos Óvoda anyagi és
személyi feltételei adottak voltak az elmúl nevelési évben és jelenleg is, A
gyermeldétszámunk a 2015/2016 nevelési évben 59 fii volt.
Az óvoó,a 207612017 nevelési év gyermeklétszilma, az éyyégéll eléti a 66 főt. Május
hónapban 17 beíratottunk volt, 2 nagycsoportos jött vácról éi így lett 19 fó új beiraiott
gyermek az évben.
A hat fős nevelő testiiletürtből négy fő esetében volt minősítés, amelyből kettő lett sikeles,
kettőt pedig ismételni kell. Az elmúlt ivben kidolgoztuk a bel§ő önéfiékelés intéZményi
ellenőrzést. Az óvoda szakmai muntáját ebben a nevelési évben ellenőrzik majd. Ezt elő;i
T:c_"_ b"l99 önéfiékelés intézményi ellenőrzés. Logopédusunk elkezdte a gyermekek
felméIését. Hitoktatás és Bozsik program, valamiít táncoktatás és angol nyelvoktatás egészíü
ki a gyermeknevelési proglamunl@t.
A konyhánt nagl,rekonstrukciója auguszttr§ végéig megtörtént. Minden eióírásnak megfelel a
konyhánk.

74D016. X. I5.\ számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Öntorm.inyzat Képviselő_testiilete a Rádi II. Rrikóczi Ferenc Általános Iskola
20l5l2016-os tanévben végzett mun]<ájriról, és a 20761207'| -es tanév beindításának
tapasztalatairól készült besz.imolót megtárgyalta és tudomásul véve elfogadta.

Határidő: 2016. szeptembel 15,
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgriímester

7512016.íIx. 15.) számú határozaú (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő_testiilete a Rádi Napközi-otthonos Óvorta 2015/2016-
os nevelési évéről és a 2016/2017-es nevelési év kezdetének tapasztalatailól szóló beszámolót
megtárgyalta és tudomásul véve elfogadta,

Határidő: 2016. §zeptember 15.
Felelós: LieszkovszkiGáborpolgámester
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7.1 Páyrizat szociáis célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő tánogatásla

Lie§zkovszki Gábor polgárme§ter: I§mét kiírásra került a szociális célú tiizelőanvap
vásálláslüoz kapcsolódó kiegészítő t.imogatásról szóló pályrázat.
Javasolom, hogy az idei évben is csatlakozzon ehhei on]<ormányzatunk, és biáosítsuk a
szükséges önl<ormányzati önerő összegét.

76l2016.(IX.15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád KöZségi Önkormányzat Képvis9ló-te§ftlete a 2016/2017. év teléIe voíatkozóaí igén}-t
nyúj!,}e 

1. ,be]ügPiniszterhez a meghirdetett és a helyi önkormlinyzatokrrak nyújthaió
szociális célú tiizelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészitó támogatásia.
Az igényelt kemény lonrbos fafajníra vonatkozó kérelmének -"gf"l"lő"n a 126 köbméte.
szociális tüzifa 160 020 Ft öiíészét az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (III. 10.) önkormrányzati rendeletében biztosítja.
Az önkormiá_nyzat a szociáis célú tiízifában lészesiilőtől ellenszolgátatást nem kér,
Fellutalmazza a polgármestert a szociális tíizifa kiegészítő támogatására vonatkozó kérelem
páyázati előírásnak megfelelő benyijtására
A szociális tüzelóanyag támogatás, mint temészetben nyújtott települési, öntonnányzati
támogatás 

_ 
§Zabáyait az 1l20I5.(I. 26.) helyi lendelet 13. § (3) bekezdese alápján

elkészítendő helyi rendelet tafialmazza, amely e]ökészítésére és 2oi6. okrober hónapban váló
elótedesáésére hívja fel a Képviselő-te§tiilet a jegyzőt.

Határidő| pályáZat benyújtlására: 201§ szept, 30. és október 3.
a szociális célú tűzifa ellátásról szóló lendelet előterjesztése: 2015. október 13.Felelős: Lieszkovszki Gábor po]gá.rnester és dr. Ungi Kitti jegyző

8./ Csadakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017,
évi fordulójához, és döntés a pályázati kiírásról

Lieszkovszki ,Gábor polgármester; Kiírásra került a 2017, évi Bursa Hungarica
Felsőol:tatási Önkormányzati Ösáöndíjplílyázat is, Javasolom, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan c§atlakozzunk és nyújtsunt be páyázatot.

77D016.(lX,15.\ szá\nú haíáíozat (7 igen egyhangú szavazattal)

§ád Községi Önkormanyzat Kepvjseló-testülete elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
on],ormcny,,ali os,,löndüpál)á,iaL 20]7, eVi lorduIójáhoZ tönenö Csatlakúó Nyilalko,/alot és
kiírja _2017 évre a Bursa Hungarica Felsöoktalásj Önkormányzati ÖsacindijpáIyázatot a
felsőoktatási hallgató (,A" típusú pályliati kiirás) és a felsőoktátási tanulmányokat kezdeni
ki!ánó (..B" lipusu pál)á7ali Liírás.] fiatalok számara.
A pályázali.kiírásban a hátrányos szociális helyzet jövedelemiatárát az egy főre eső öregségi
nyugdíjminimum kétszeresében: 57 000 Frban áIlapítja meg. A kiírásban további helyi
feltételt nem állapít meg a Képviselő-testület,

Hatíridő: Csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2016, október 3.
Pályázatok kiírli§ára: 2016, október 4.
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A páyázatok benyújtására: 2016. november 8.
A pályázatok elbíIálásáia: 2016. december 8,
Önkormányzati döntésről a Támogatáskezeló értesítése: 2016, december 9.
onkományzati döntésröl a Páyázó értesítése| 2016. december 12.

9./ Java§Iatok plílyázatok előkészítésére és benyújtására, páyázatfigyelés alapján, továbbá
lezárr,rlt és elszámolt pályázatok értékelése

Tí§zolczy Gábor pályázati tanácsnok: 2016. január 1. utlin lezártuk és elszámoltuk a
belterületi csapadékvíz elyezetéseí helyreállitó vis maior pályázatunkat, amely 18,5 millió
forint megnyert állami támogatást j elentett,

Kivitelezési és elszámolási szakaszban lévó páyázatain} a következők:
A Rádi Napközi-otthonos Óvoda konyhájának felújítása 20 miilió folint megnyert állami
timogatással.
Ut és járdafelújításra megnyeltiinl( l5 millió forint állami támogatást.
Az l956-os forradalom és szabadságharc helyi Emlékművének felépítéséhez nyertűnk 5
millió forint á]lami tfunogatást
Rendkívüli működési kiadástámogatásla nyefiiink az idén 4,6 millió forintot.
osszesítésként megállapítható, hogy mindez közei 63 millió folint vissza nem térítendő,
megnyert állami támogatást j elent.

Benyújtott és még el nem bírat pályazaíahk is vannak. Ilyen példáül a Toperczel Kúria
r9noválásfua benyújtott 50 millió forint éItékú pályiiatunk és az orvosi rendelők (háziorvos
és fogorvos) eszközfejlesáésére benyújtott 7,2 millió forint értékú plílyliatunk,
PályáZtuDk még a sportpáya melletti Szabadidő Pa]kban létehozandó szabadtéri
sporteszközök telepítésének támogaíására is, amelpek a keretösszege még nem ismer1.

Mindezek alapján tehát az idén már nincs módunk újabb pályázat benyújtására.

A tájékoztató nem igényelt határozatot.

10./ Haszonbérleti szerződéshosszabbításairántikérelem

Lieszkov§zki Gábor polgárme§ter: Haszonbérbeadókéíft a Jógazdász Mezőgazdasági és
Kereskede]mi Kft. haszonbérlővel 2016. december 31-ig szóló határozott időre kötöttiink
íijldhaszonbéIleti szerződést a Rád 073/48 helyrajzi szrimú é§ 3 ha 8938 m2 területú 57,59
Aranykorona értékű szrintó múvelési ágú termőfildre, valamint a 0261170 hellrajzi szinnú
mezőgazdasági ingatlanban lévő és 0 ha 2371 nr2 teúletú 7,92 Aranykorona éItékű színtó
múvelési ágú termőíirldre, és a Rrid 0265/1 helytajzi számú mezőgazdasági ingatlanban lévő 2
ha 1445 rn2 teiüleni 57 Aíanykorona értéLli szántó művelési ágú termőítjldre.

Haszonbérlő a három haszonbérleti szerződés meghosszabbítását kérelmezte Rád Község
Önkormányzat haszonbérbeadótól. A kérelmet az előterjesáéshez mellékeltem. A jelenlegi
ftildhaszonbérleti díj 25 kg búza x AJ< haszonbér összeget kérelmező javasolta 26 kg búza x
Ak összegű haszonbér összegle emelni.
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Javasolom, a Jógazdász Mezőgudasági és Kereskedelmi Kft-vel történő haszonbérleti
szeződéshosszabbítást öt év határozott időre szólóan a korábbi szerződési feltételekkel. de
emelt haszonbér összeggel.

Javasolom továbbá, hogy a mezőgazdasági területek haszonbéIét a Képviselő-testtilet emelje
e\ i j0 kg büla x Ak öss/egü has7onbér öss7egle,

Buzá§i Pál önkormányzati képvi§elő: Javasolom 30 kg búza x 50 Ft figyelembe vételével
1 500 Ft x Ak egyenértékú egységes haszonbéI megállapítását, mert így a változó és a tőzsdei
tí.hoz kötótt haszonbérleti díj helyett tervezhető bevételre számíthatunk.
Javasolom továbbá a haszonbérlet három éwe töIténó megkötését.

78/2016.flx, 15.) §zámú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkományzat Képviseló-testiilete a Jógazdász Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft, (székhely: 2614 Penc, Béke u. 22. cégjegyzékszám: 13-09-148884) Haszonbérlővel 2012,
mfuciu§ 23-á1 2016, december 31-ig szóIó határozott időre megkötött öldhaszonbérleti
szerződést 2019. december 31-i meghosszabbítja,

A meghosszabbított 1öldhaszonbérleti szerződés vonatkozik:

a Rád 073/48 helyrajzi számú és 3 ha 8938 m2 teriiletri 57,59 Aranykolona értékú
szántó műveiési ágú termőíi;ldre,

a 0267/70 helytajzi számú mezőgazdasági ingatlanban lévő és 0 ha 23'7I m2 tedletli
7,92 Aranykorona értékú szántó íBúvelési ágú termőftildre, é§

a Rád 0265/1 helyrajzi szrámú mezógazdasági ingatlanban lévő 2 ha 1445 m2 tefliletú
57 Aranykorona értékű szántó művelési ágú termőíijldre.

Mindhárom mezőgazdasági terület esetében a íijldhaszonbér éves új összege 1 500 Ft x Ak
forint összeg.

A Képvi§elő-testület felhatalmazza a polgármestelt, hogy három év hatitozott időre szólóan
az új haszonbéoel az egyéb vonatkozásban az eredetileg megkötött ftjldhaszonbérleti
sz€ződés változatlan szövegévgl, a íijldha§zonbérleti szerződést meghosszabbítsa, aláírja.

Határidő: szerződéshosszabbítrásaláíiására| 2016.okíóbel i5.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgármester

11./ orvosi Rendeló kifestésére, mrázolásárakivitelező kiválasáása

Lie§zkoy§zki Gábor polgárme§ter: Az áraj.ánlatokat megismelhették a képviselők.
Javasolom a legkedvezőbb rirajánlat alapján kiváasztani a festésre a kivitelezőt. A háziorvos
szabadságoiását követőn, aZ első októberi hét elején történne meg a festés.

Lázár István önkormányzati képviselő: Kerüljön bele a döntésbe, hogy a keletkezett sittet
és egyéb hulladékot elszállítja a festést végző vállalkozó,
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7912016.(Ix. l5.) §zámú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkományzat Képviselő-testiilete a Rádi Egészségház (onosi rendelők)
falfestésére és csómázolási munkíkrá beadott hfuom árajánlatból á legalacsonyabb bruttá
44I262 FT fuajfulata alapján FLEXIBLE Kft-t (2613 Rád, Petőfi u, 69,fbízza meg a munla
elvégzésével.
Kötelezi a válalkozót a keletkező sitt és egyéb hulladékok elszállítására.
F_elbatalmazza a polgámestefi, hogy a hrLiorvossal és fogorvossal egyeztetett időpontra is
fi gyelemmel, a válalkozási szerződést aláírja,

Határidő: 2016, október 15.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgiáímestel

12./ A Muslay-Toperczer Kúria építési engedélyezési tervdokumentáció és az elkészített
kiegészítő munkarészek kifi zetése

Lieszkoyszki Gálror polgármester: A CO-DE Consulting Kft készítette el a Muslay-
Toperczer Kúria épitési engedélyezési tervét és a kiegészítő munkarészeket, amely részit
képezte a kúria állami támogatással tervezett, teljes rekonstrukciójáTa vona&ozó, elkészitett
és benyújtott pályázatnak.
Eiró] máI korábban adtam tájékoztatíst, most az összesen ,l80 00o Ft + Áfa díjé11 elkészült
dokumentáció kifizetésére teszek javaslatot.

80/2016.íIX. l5.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Kozségi Önkormányzat Képviselő-tistiilete a Co-DE Consulting Kft, által elkészített
Muslay_Toperczer Kuriaépíté§i engedélyezési tervdokumentáció és kiegészítő munkarészek
összesen 480 000 Ft + Afa dúának kifizetésére hatalmazza fel a polgármester1.

Hatfuidő: 2016. szeptember 30.
Felelősl LieszkovszkiGáborpolglímester

13.1 Pályázati támogatássai megvalósuló belterületi út ésjárda felújítás
(Támogatói okilat: BMÖGF/93-1 8/2016,)

Lieszkovszki Gábor polgármester: A közbeszerző jogász által Záradékolt árajánlatokat
rnegismerhették a képviselők, A felkért VMC Consulting Kft által elkésziteft megfelelőségi
elő-minőminősítést, Záradékot is mellékeltem az előterjesztéshez.

Az árajánlatok közül a BERBAU 2002 KJi nettó 14291690 Ft_os árajánlata a
legalacsonyabb. A korábbi, becsült épitési összeghez képest az aJiúlali ár azonban nettó
712 668 Ft-tal, bruttó 905 088 Ft-tal lett magasabb,
A Képviselő-testület által vállalt bruttó 2 642 394 Ft önrész kötelezettség ennek megfelelően
btuttó 3 547 482 Ft lerure, Enrek hirinyában az eljárást eredmén},telennek kell lrirrletni,
Ha egyetéfienek a BERBAU 2002 Kft kivitelező kiváasaásával, akkor érem az önrész
megemelésére előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
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8U20l6.0X. 15,) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviseló{estiiláe az 5I/2016.(Y .26,) számú határozatát akként
módosítja, hogy az abbanyal|alt2 642 394 Ft önkormányzati ön.ész összeget 3 54'7 482 Ft4a
emeli. FelhatalmMza apolgármestert az emelt összeg biáosítására.

Határidő: 2016. december 31,
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgármester

82/2016.(Ix. 15.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályá.ú]ati tiimogatással megvalósuló, Rád
Váci út részleges járdafelújítás és T€mplom tér a§zfaltozásra benyújtott hlírom áTajánlalból a
BERBAU 2002 Kft (2613 Rád, Rákóczi út 48/2) nettó 14 291 690 Ft-os árajánlatát elfogadja,
és aZ eljárás nyertes ajánlattevőjének hirdeti ki.
Felhatalmazza a polgá_rmesteí, hogy a válalkozóval a vállalkozási sze.ződést aláírja.

Határidő: 2016.szeptembel21.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgírmester

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

kmf,

Lieszkovszki Gábor
polgfumester -
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Rlíd Közsógi Önkormínyzat Polglinne§terétő l
2613 Rád, Petőfi u. 11.8 271528-580. Fax; 528-586.

E-mai|: lo

Meghívó
Tisztclt Képyiselő-testíilet!

Rád KöZségi Önkományzat Képvise]ó-testület 7/2010,(x. 28,) szárnú rendelete (SZMSZ) 8.

§ (1) bekezdésére irgyelemmel és a 16, § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, rendes
képviselő-testiileti űlést híyok össze

2016. szeptember l5-én (csütörtök) 17 óníra

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. l l,) tanácskozótemébe,

NaDirend előít:

A Szervezeti és Míüödési szabályzat 24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelőenl

Tájékoztató aZ önkolmányzat számláin lévó összegekről. a 1ejáfi és kifizetetlen
számlákról, aZ önkonnányzat lriteleiról, adósságának összegéről, továbbá a be nem
folyt adótaíozás mértékéről
rldteú(§Zrö: RLr.k-t Róben aljeg1,, ö

Beszámoló a lcjárt határidejű határozatok végrehajtásáról
ElőterjeSztó: Lieszkovszki Gábor polgárnlester

Napircndi iavaslat:

L/ Az önkormányzat Rád Község Önkormányzata 2016, évi költségvetéséről sZó]ó

5/20l6.0n. 10.) önkományzati rendelet lI. módosítása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgám]ester

A helyi szociáliS ellátások és szociális támogatások szabályairól szóló 1/2015. (ll. 26.)

lendelet módosítása
Előterjeszlő: Lieszkovszki Gábor polgámlester

Beszámoló (pénzforgalmj jelentés) a Rád KöZségi Önkormányzat Képviselő-testiilete
20i6. évi költségvetésének l, 1élévi tel.jesítéséről
Blőterjesztő: Lieszkovszki Gábol polgármester

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző TársuLáshoz va]ó csatiakozási kérelmek](el és a 
'016

II. lélé\,i Tátnogatási szerződéssel összelüggő határozat
Elóterj esztő | Lieszkovszki GáboI polgámester

Intéanéiyvezetők beszámolója a 2015/2016-es tané\, tapasztalatailól (óvoda, iskola)
és a 2016/20 ] 7, tanév beindításaról
E]őteIjesztők: Koós Janos iskolaigazgató és Puporkáné t'app Cabriella óvodavezető

2./

3l

4.1

5./



6.1

7.1

8./

9.1

10./

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásarlásához kapcsolódó kiegészítő tiínogatásra
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Pályázati támogatással megvalósuló belterületi út és járda felújítás
(Támogatói okirat: BMÖGF/93_1 8/2016,)

Javaslatok páyázatok előkészítésére és benyújtására, pályázatligyelés alapján, továbbá

]ezárult és elszámolt plílyázatok érlékelése
Előterjesztő: Tiszolczy Gábor pályázati tanácsnok

Bitó János módosított ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: LiesZkovszki Gábor polgármester

Haszonbérleti szerződés hosszabbítása iránti kérelem
Elóteiesztő| Lieszkovszki Gábor polgfumester

Rád, 2016, szeptember 9,

LieszkoY§zki Gábor
polgármester



Kimutatás az Önkormányzat számláin
20í6,09,í5-én

számla neve

KóltségVetési elsz,szám]a
A lami e számolás] szárn]a
Erdeke tségi hozzájár,szárn]a
Vegyes e kü]önített elszám számla
Közrnúfej],számla (csatorna projekt)
Napköz-oithonos óVoda e]sz szám a
szernéiszál],dlj beszedés számia
Rádi Közós önkormányzati H Vata]
Kozfog]a]koztatás szám]a
Letétiszám]a
Értékpap r számla (piaciértéken)
I\lagánszemé|yek kommUná is adója
IparúZési adó beszedési számla
gép]ármúadó beszedés] számla
eljárási ]ieték beszedési szám]a
bjrság szám]a
késede]rn] pótlék beszedési számla
eqyéb bevéte ek

összesen:

léVő ósszegekról

Összeg (Ft)

43 446 196
0
0

479 72a
417 067
283 914
24 124

5 671 606
2 092 940

0
38 273 006

1 771 621
2 000 300
3 a21 a67

0
4 500

30 069
0

97 522 130

Rad 20l6 szeptember 15

!;J
Szunter

fótanácsos
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E l ő t e r j c s Z t é s

a 2016, szeptenber 15-i rendes képviselőtestületi ülésre

Az önkormányzat Rád Község Önkormányzata 20l6. évi költ§égveté§éről §zótó
5/2016.(I[. 10.) önkormányzati rendelet II. módosítása

Ti§ztelt Képvi§elő-testületI

Rád Község Önkormrlnyzata 2016. évre szóló és az 5/2016.(III. 10.) rendelettel elfogadott
költségvetésének II. számú módosítására terjesztek e]ő rendeletmódosító javaslatot:

Á rendeletmódo§ítást indokolja:

AZ elóterjesZtett rendeletn,iódosításhoZ mellékett táblázat szerinti elóirányzat módosítá§ok,
bérkompenzáció, rendkívüli önkormányzati támogatás összege, aZ Izotóp Tájékoztató
Eller,őrző Társulással negkötött Támogatási Szerződés alapján utalt első félóvi támogatá§
ö§szege, továbbá a Rádi Közös Önkormányzati Hivátal kamnt és egyéb bevétele.

A fenti előirányzat nódosításokat taía]mazza a2016_ évre szóió 5/2016,(lll, 10.) Iendelettel
elfogadott költségvetést módosító 10/20|6.(IX. 19.) önkormányzati rendelet.

Rád. 2016. szeptember 8,

Lieszkovszki Gábor



Rád Községi Önkományzat KépviSelő-testiiletének

10/2016,(IX. 19.) rendelete

Rád Községi Ör*ormányzat 2016, évi költségvetéséről szóló 5/2016. (I . 10.)

rendeletének módositásáról

(I1, módosítás)

Rátl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bek€Zdésében
meghatározott eredeti joga]kotói hatásköIében, aZ AlaptöI\,ény 32. cikk (1) bekezdés I
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi kö]tségvetésének módosítá§áról
az alábbiakat rendeli el:

1.§

Rád Községi Ónkományzat 5/20i6- (IIL 10,) rendeletének (a továbbiakban: R.) 9, §-a az
alábbiak]a váltoZikI

,,A Képviselő{estület aZ önkományzat és költségvetési szervei 2016, évi költségv-etésének:

a,) b€vételi főösszegét 310 088 638 forintban

b,) kiadási főösszegét 310 088 638 forintban áIlapítja meg.''

2.§

A R, 10, §-a az alábbiakra változik:

,,Az önkormányzat és költségvetési szelvei működési és fenntartási kiadásainak íőbb
előirányzatait, a képviselő-testtilet a következők szerint határozza meg:

Működési kíadások előhányzata összesen| 2!í6 561 948 íorint

Ebbőti

, személyi juttatások| 90 814 327 fo nt
_ munkaadót telhelő járulékok| 23 685 000 forilrt

dologi kiadások: 1l4 997 981 forint
- támogatásolr 10 249 389 forint
- működési cétú pénzeszköz-átadás 1 250 000 forin1
- múködé§i célú támogatásértékú kiadás 752 000 fo nt
- államháztartáson belüli m€gelőlegezés vi§szafiz: 4 813 251 forint

3.§

(1) A rendelet kihiTdetéséről, valamint közzétételérő1 ajegyző gondoskodik,



O Ez a lendelet a kihirdetést követóen, 2016, szeptembel 19. napján 1ép hatáyba,

Rád, 2016, szeptember 15.

Lieszkoyszki Gábor
polgármestel

dr. Ungi Kiíti
jegyző

A rendelet kihirdetve és közzétéve, hatályba lépett 20 1 6. szeptember 1 9-én,

dr. Ungi Kitti
jegyző



Előter j e§ztés

a 2016, szeptember 15-i rendes képviselő-testiileti ülésre

A h€lyi szociálís ellátások és szociális támogatá§ok §zabályairól szóló 1/2015. (II. 26.)
rendelet módo§itás.

Tisztelt Képviselő-t€§tület!

Rád Községi Ödkományzat Képvjseló-testületo a 2016. augusztus 16-i rendkívüli képviselő-

testületi ülésen tárgyalta először a he]yi szociális ellátások és támogatások szabályairó1 szóló

1/2015.(II. 26,) önkormányzati rendelet módosításáról készü]t elóteieszté§t,

A rendeletmódosításával összefiiggésben hozta a Képviselő-testiilet az alábbi határozatot:

61/2016.(VIIL 16.) számú határozat (5 igen egyhangú szavazattal)

Rád KöZségi Önlományzat Képviselő{ostülete nódosítani, kiegészíteni kívania a helyi

szociális eL]átások és szociá]is tánogatások szabályairól szóió ]/2015, (ll. 26.) rendeletét

azza1, hogy bevezeti aZ önkonnányzat jóváhagyott költségvetése telepiilési támogatás

rovatiinak kiadási elóirányzatlía figyelemmel a Rád köZségben állandó bejelentett lakásban

életvitelszertien élő nappali tagozatos tanulók - általános iskolai, köZépfokú oktatásban és

felsőlokíl oktatásban, vagy oKJ-s képzésben - iskolakezdési támogatását, tanulónként 15 000

Ft összegben. A Képviselő{estület a rendeletben a temetési támogatást 15 000 Frról 30 000

Ft-ra kivánja emelni,
Felhí\,ia a jegyzót a módosító renc]elet elkószitésére és a 2016. szeptember 22-i rendes

képviseló-testiileti ülésre 1öfiénó betedesZtésre.

A fenli határozatra figyelemme1 terjesáem elő a mellékelt 11/2016.(IX. 19,) szánú

önkormányzati rendeletet módosító rendeletet.

Kérem a rendclet minősített szavazati aránnyal legalább négy igen szavazattal töfiénő

elfogadá§át.

Rád. 2016. szeptember, 6,

i,

-

.jl,



Rád Községi Önkomán,vzat Képviselő-testüietének

11/2016.(IX. 19.) rendelete

a h€lyi szociális €llátások és szociális támogatások szabályairól szóló 1/2015. (II. 26.)
rendelet módosításáról

Rád KöZségi Önkormányzat Képviselő{estülete az A]aptőrvén_v 32, cikk. (1) bekezdés a)

lontjában, valamint a Magyarország helyi önkonnányzatair,ó] szó]ó 2011, évi CLXXXIX.
lörvény 13,§ (1) bekezdésében meghatározott leladatkőrébelr eljána, a 212015.(L 12,) és
]j/2015,(XlL 17,) rerrdeleteivei módosított, a helyi szociáis ellátások és szociális
támogatasok szabáll,airó1 szóló 1/2015, (IL 26,) rendelet (továbbiakban: R,) módosításaról az
a]ábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviseló-testiilet a R, II1. Pénzbeli ellátások Települési tánogatás 1 l. §-át (4) bekezdésse1
egészíti ki, az alábbi szór,eggel:

,,(1) Az önkormó yzal íelepiilési lámoEaíásként a Rád községbe11 állandó bejelentett
lakósban élel"^itels2elűe élő fiaPpali tagozatos tanulók álíalános iskolai, középfohj
aldatásban és felsőfoki olctatásban, wgy oFJ-s képzésben - részére él,ente egyszer
iskolakezdési tómogatdlt nyújt, tanulónként ]5 0a0 Ft asszegben_"

2.§

,{ Kép\iselő-testület a R. 12. § Rendkír,üJi te]epü]ési tánrogatás (7) bekezdésben hivatkozott
4, számíi nellékletben meghatározott rendkírüli települési támogatást 15 0a0 FFról 3a aa1
Ft,ra emeli-

3.§

A R, úJ 18, § (2) bekezdésének szövege a következóre módosul]

(21 E rendelet )016, szeptember 19, napjdn lép hatólyba, rendelkezéseít a hatiLlyba lépése
,t,,n ,ndnl, "\i, ó,okban kelI Lllol",a-",

Rád, 20l6. szeptember 15,

Lieszkovszki Gábor
po]gárme5ter

A rendelet 201 5, március 16, napján hatáIyba lépett.

dr. Ungi Kitti
jegyző

dr. Ungi Kitti
jegyző



4. m€lléklet

a helyi szociális ellátások és szocia]is támogatások szabályairó1 szóló
1/2015, (II. 26.) szárnúireiyi önkormányzati rendelethez

A temetteté§ köttségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkíYüli települé§i
támogatás összegéról

Rád KöZségi Ónlonnányzat Képvjselő-tesülete a helyi szociális e]látások és szociáis

támogatások szabályailóI szóló rendelete rendkívüi település1 támogatást taltalmazó 12,§ (7)

bekezdése szerint ,j ogo sult temettetőnek

30 000 Ft (hamincezer forint)

rendkívüli települési hozzájárulást állapít meg.



E l ő t e r j € s z t é s

a 2016, szeptember 15-i rendes képviseló-testületi ülésre

Bitó János módosított iIrgatl.nvásárlá§i kérelme

Tisztelt Képviselő-testület I

Bitó János, Rád, Mindszenty u. 8i, szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét a 2016,
június 23-i rendes képvise]ő-te§tületi ü]ésen tárgyalta a Képviselő-testület.

A kérelemben tizenöt különböző helyrajzi számon n,vilvántafiott 0261182 _ 026110261 9'1

helyrajzi számú 1 hektál 4302 m' területnagyságú 54,64 Aranykorona éftékű szántó
besorolású teúletért a kérelmező 700 Fllln.2 vételi árat ajánlott, amely összesen 10 011 400
Ft vételi árat jeientett,

A kérelmezett mezőgazdasági ingatlan eseteben nincs Áfa fizetési kötelezett§ég,

Hatarozat a jűliusi képviselő{estiilet1 ülésen nenl született, aZ előterjesztő risszllonta lz
elóterjesztést azza!, hogy a Képviseló-testiilet a következó rendes képviselő-testúleti iilésen
veszi napirendre a témát.

Bitó János kérelmező újabb. módositó kérelmet nyújtott be 2016, szeptember 1-jén,
amelyben vételi ajánlatát 750 Ft/m2 összegre módosította, anely alapján az ajánlott
egyösszegű vét€lár 10 726 500 Ft.

Javasolom a 026],182 - 026l/0261 97 ielyrajzi számú l hektár 4302 m2 terülelnagyságú
54,64 Aranykorona éfiékű színtó besorolású terület eladásra tőrténő kijelölését.

J:lvasolom továbbá a fentiek szednt eladásra kijelölt terüIet kérelmezőnek töfténő
cladását a vételi aján]at szerinti l0 726 500 Ft egyösszegű vételárért.

Rád, 20l6. szeptember 8,

Hntározati iaYnslatok:

l.

Rád Kőzségi Ön](ormányzat Képviselő-testülete a Rád, 0261/82, 026I/83, 02.6ll81, 0261l85,
0261/86, 0261/87, 0261/8 8, 02ó 1/89, 0261 l90, 0261l9l, 0261l92, 0261l93, 0261l94, 026I195,
0261196, 026119'7 helyrajzi számokon nvilvántaúott szántó besorolású, összesel 1 hektár
4302 m2 területnagyságir.54,64 Ak értékú mezógazdasági területet egyben történő
éfiékesitésre.jelöli ki.

Határidő| 2016. szeptcmber 15-től eladásig, illetve visszavonásig
Felelösl LieszkovszkiGáborpolgfunestel

_ ( ll(_\..'' t{íúLLLL-{.dx
Lie.zt<ovszki Gribor Y t& )polgfumester



).

Rád Községi Önkotmányzat Képviseló_testülete a R.id, 026ll82, 0261183, 0261181, 0261185,
0261186,026Il8,7,0261/88,0261/89,026ll90.0261l91,026Il92,026Il93,0261l94,0261l95,
0261196, 026119'7 helyrajzi számokon nyilváltartott szántó besorolású, összesen 1 hektár
4302 m' terüLetltagyságú, 54,6,1 Ak értékú mezógazdasági teriiletet eladja Bitó János, Rád,
Mindszenty u.81. szám alatti lakos vételi aJajánlattevőnek.

A terűlet eladási árát 750 Ft/m2, összesen 10 726 5o0 Frban állapítja meg, amelyet vételkor a
vevőnek egyösszegben kell megfizetnie,

Feihatalmazza a polgármester1 a temőiöld eladására-vételére vonatkozó eljárási lendnek
megfeleló eljárásban az adás-vételi szerzódés megkötésére, aláíTására.

Jeien határozat a határidő eiteltét követő harmincegyedik napon, teljesítés hiánya miatt
hatál}talan.

Határidő: 2016.októbel31.
Felelős: LieszkovszkiGáborpolgámester



Címzetti
Rád Község Polgármesterí Hivatal PolEármestcre részére

KERELEM

A]ulírott Bitó JánoS Rád, Mindszenty u.81. szan a]atti lakos vásárlási szándékomat

Szeretnén benyújtani a Rád. külterúlet 0261/82, hrsz-ú, a 0261/83. 11rsz-ú. a 0261/84. hrsz-ú.

a 02ó1/135. hrsz-ú. a 0261i86, hrsz-ú. a 0261/87. hís7-ú, a 0261/88, hrsz-ú, a 0261,/89. hrsz-ú,

a026l/90. hJsz-ú, a 026l/91. hísz-ú. a 0261/92, hrsz-ú, a 0261/93. hrsz-ú, a 02ólr'94. hrsz-ú, a

0261/95. hrsz ú. a 026l/9ó. hrsz ú. a 0261t97. hrsz-ú szárrtóíijldrészletek iránt.

Tudomásom szenrlt a fenti terü]cten Rád Kó7ség Polgámesteri Hivatala lakótelkeket
teNezett kialakitani, viszo[t az ópitési telkek tulkínálata és a gazdaságtalan beruházási kőltség
miatt ez mcghiúsult,

A iij]drészletek vásállási értékére 750 Ft/m2 árat szcrctnék íelajánlani.

Megjegyeaú kívárom, hogy a tcrület.jelenlegi fclhaszná]ásába]l csak csak haszonbérletbe van

kiadva. mely csekély bevételt jclent a bérbeadónak, ellenbel az általam felajánlott vásárlási
érték a fenti kü]teűleti ingatlanokra egy ósszegben kb. 10000000 Fofintot jelentenc Rád

Polgánnestcri Hivatala lészérc, mely a jelenlcgi pályáZati ]ehetóségek csctében is kcdvező

1ehet.

\raíom kérelmem mielőbbi kedvezó c]bírá]ását,

Rád.2016.08,31.

Tis7telettel:

Bitó János
kérelnező



Előtcrjesztés

a 2016. szeptenber l5-i rendes képviseló-testületi iilésre

Beszámoló (pénzforgalmi jelentós) a Rád Községi Önkormányzat l(épYiselő-testülete
" zórr, evi tottségyetésének L félévi telje§ítéséről

Tisztelt Képviselő-iestületl

Aléléve§beszámolócsakaZönkomán\zatiköltsóg}€té\péDzÜg]ihetyzetétmutatjabe,
miuet az eszkoroket és for.rásokat tűalmazó mirleget. pénzmarad\ xn) _kimütatást és

eredmény-kinutatást nem tartalmazza.

A féléves pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szelkezetben

, to.t"rrn-ro a, ired"ti és módosított bevételi é§ kiadási előirányzatokat, a ténylegesen

tiirr o".""a"o b€vóteleket, a pé Zforgalom neLküli bcleleLcket,.a tentLegesen íeliesített

kiuairor.ut, . penrrorgalmat tevéLenységenként es azon bclü] fobb jogcjmenként-

Az előterjesztett Beszámoló bevételeínek fóbb számai mutatják:

Intézményi núködési bevételek 48 '/o-ban, a köZhatalmi bevételek 47 yo-ban teljesültek,

Az Önkonnár,yzat költségvetési tán]ogatása 51 7n-os volt,

A felhalmozás1 és tőkejellegú bevételeinl teljesítése 27 yo-os,

Tárnosatásértékú műk8dési bevételeink összege 52 y,-ra teljesült,

A tám"ogatásér,tékű felhalnozási bevételünk pedig 72 70-os volt,

Mindezek alapján a teryezett összes beYét:lünket 59 {/o-ra te]jesítettiik,

Az előterjesáett B€számoló kirdá§ainnk főbb számai az alábbiakat mutatják:

A tervezett múködési kiadásainkat 40 yo-ra teljesitettiik, a |_ádi,591ös 
Önkormanyzati

rriru,d pen"6i; iiOi !éb]Ézgl tu.tJl,nu"" o ,"ékh"lv és a !!194!9!!gig vonatkozásában,

féléves pénzforgalrni jelentés - megtárgyalását és
Kélem. aZ előteriesztett beszámoló
tudomásul vevó, jóváhagyó elfo gadását.

Rád. 2016, szeptember 6.

Határozati iava§lat:

Rád Községi Önkorruályzat Képviseiő-testiilete a 20]6, évi költségvetese L félévi

i"i".r,l.*Oi te.rurt beszímolót, pénzforgalmi jelentést nregismefte és ttrdonlásul véve,

jóváhagyóiag elfo gadta.

Határidó: 2016. szeptember 15,

l'elelős; Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gá
polgármester



Beszámoló a 20,1 6.évi költségvetés l.félévi ieljesítéséról

BeVételek

l, Működési bevételek
,1, lntézményi múködési bevételek:

a. Alaptevékenység bevételei:
lntézményí ellátási düak

-óVoda, sko ai étkezés
-szoc á is étkezés

ősszeser..

A l ka l m a zotta k é s ve n d é g ét kez ó k té rités í d íj a :

b,Nyújtott szolgáltaások ellenértéke
esküVó] szo gáltatás
-KLlK (javitás ,szere ésr fe adatok)
_hL] adékszál itásidí]

c.Intézmények egyéb sajátos bevételei
Bérletí dijak
-Sportcsarnok
Vankó és Tsa
Posta

mozgó álusitás
összeseni

d, önkorm,lakások lakbérbevétele

e, Áfa
-K szám ázoit terrnék és szo g,áfa

f kamatbevételek
g egyéb múk,bevéte

lntézményi működési bevételek összesenI

2, Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételéi
2.1 Helyi adók

komrnuná ]s adó
palűZés adó

összesen
2.2 Átengedett központi adók

-Gépjármúadó

összesen:

2,3 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek
birság pöt ék

összesen:

Ft_ban
eredetielóir

8583000

4383000
2255000

mód,előir,

8582990

4382990
2255000

te!esités

4198931

242440a
1153649

le\.%-a

49%

55%
51%

6638000

1945000

6637990

1945000

3578049

620882

24aOa
160000
1414a

54%

32%

386000 386000 4%
386000

687164
58000
230000
252aaa
875000

386000

687164
58000

230000
252aa0
875000

198748 51o/o

354000 52%
58585 101%

00%
00%

12000 1%
1500

2,102164

972aaa

2318000

6000000
14000000

14361164

2.102,164

9720a0

1372651

2265
7041

134251,11

426085 20%

522aoa 54%

1133769 83o/a

2265 1aa%
7a41 1a0%

6488839 48%

6000000
13500000

2384900 40%
69al4a7 52%

20000000

5000000

19500000

5500000

9366307 48%

2612379 47rÁ
5000000

500000

5500000

500000 l463

2612379 47%

1%
500000 500000 7 463 1%

közhataImi bevételek összesen: 25500000 25500000 11986149 47%



^r,

ll, Támogatások
-helyi önk,működésének ált.támogatása
-télepülési önk,egyes köznev.íel,támogatása
-települési önk,szoc.gyermekjóléti fel.támog,
-telepüIési önk.kulturális fel.támogatása
-működési célú költségv,támog,és kieg,tám.

Önkormányzatok ktgvetés; támogatása összesen:

lIl.Fethalmozási és tókejelleqű bevételek

-307/1 hrsz inqatlan értékesítése
-építési telek eladás
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
-félhalmozásicélú áfa
Pénzügyi befektetésék bévételei
,oTP Tőkegarantált beíektetési jegy

összesen:

lV. Támogatásértékű bevétel
1, Támogatásértékú működési bevétel

lMunkatrgy Kozpont (közfogla koztatás)
,oEP-tó átvett
lTET tánrogatás

összesen:

2.Támogatásértékú felhalmozási beVéteI
lelh c pe átvéte lakosságtól

_VLs ma or tárnogatás

összesen

V.Pénzforgalom nélküli bevételek

,elózó évi pénzmaradvány

összes bevétel:

132653719 133018784 6829a972 51%

70396193
34224267
25919699
21l3560

0

70396193
34224267
259,19699
21l3560
365065

36646744 52%
16709867 49%
1347a244 52%
T099052 52"/"
365065 10aa/o

6772000
l181í 000
3548000
5017000

9118000

6772aoa
1 1811000
4940343
4561224

9118000

00%
4773543 4a%
3995000 81%
1338537 29a/ó

0%
36266000 37202567 ,10107080 27%

6117000
3672000

61T7000
3672000
4478300

111a2B5 19%
1833500 50%
447a3OO 1ala/d

9789000

75750a0

14267300

7575000
17857329

74a21a5 52%

411020 5%
17851329 100%

7575000 25432329 18268349 72%

56578886 56578886 100%

2261 44aa3 30542497 7 1 7921 0360 59%



Beszámoló a 201 6,éVi költségvetés l.félévi teljesitéséról

Kiadás

SZem élyi j!ttatás
íV]unkaadót terheló járu ék
Dologikiadás
Támogatások (ie epü]ési támogatás)
lV4űködésicé ú pe átadás
N/]úködés cé ú támogatás
Felhairnozásikiadás
Á lamházt beltl j mege ó egzés Visszafiz
E ózó évj elszámo ásbó szárm kiadás

Eredetielóir
90385000
23685000
56121883
10110000
1250000
752aaa

43841000

Ft ban
N/lód, Elóir.

90750065
23685000

11a298582
10110000
1250000
852000

63526690
4813251
139389

Tejesítés
437 4575a
117877a2
54757295

770000
935000
468504

3794131
4813251
139389

íelj.%-a
48%
5o%
5a%

8%
75%
55%

6a/o

10a%
100%

40%

50%

60000
50000 1a0%

Fvangé]kus gyermektábo. 50000 5ooo0 50000 rcO%
osszesenI

sszeseni

Bursa Hungarrca osztöndíj
Rád KözrnúVeiódéséért AlapíiVány
lsko ánkért Gyermeke nkéri A apítVány
Katoikus gyermektábor

íMúködési célú támogatás
szód iget orvosi ügye]et

305424977 121211022

150000 75000
1000000 700000

226144a83

150000
1000000

50000 50000

752aoa 752000 376104 50%
(looo o Vac V zoazd lár§Lllái 100000 9240a 92a/"

852000 468504 55%

Felhalmozásikiadások

szennyvízcsatolnázás
NAV áfa beiizetés
teNdokumuentáció (járda posta parko ó)
útépítés
Vis maior tárnog.megelőlegezés
Víze Vezetó árok építés
óVoda konyha beíuházás
kameíarendszel bóvités
kisértékű gép berendezés
áía

152aa0

5000000
5017000
500000

11000000
14070000

5000000
5017000
500000

11000000
14070000
1149872

16429526
221aaa
391634

974765a

0

300000

1149872
925000
221aOQ
391634
806625

1ya
a%

6adÁ
a%

100%
6a/ó

100%
100%

8%8254000
ósszesen 43841000 379413163526690 6%
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Előterjesztés

a 2016. szeptember 15-i rendes képviseló-tesületi ülésle

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulá§hoz való csatlakozási kérelmelrkel és a 2016,

Il, félévi Támogatási Szerződéssel összefüEgő batőíoz^t

Tisztelt Képviselő-testület I

Rád KöZségi Önl(olmányzat Képviselólestülete váchartyán és váckisújfalu községck, az

Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társuláshoz való csatlakozási kérelmcit m€gtárgyalta a

20] 6, augusztus 16-i rendkívüli képvise]ó-testületi ülésen.

A csatlakozási kérelmekkel összefüggésben hozta meg az alábbi határozatokat:

65/2016.(v I. 16,) számú hátározat (5 igen egyhangút szavazatta])

nao n;rsegi Ónkorn'ányzat Képviseló-testülete az Izotóp Tájékoztató Ellenőrzési Társulás

alapitó tagjaként a Társulási Megállapodásra és Váckisi|falu Község Olkományzata
Képviselő-lisületének 3712016.(VI. 2'7.) számú hatilrozatfua figyelemmel támogatja

Vá;kisújfalu KöZség ÖnkoTmányzatának csatlakozási kérelmét, amennyiben a kérelmező

mirrdenben megfelel a társulás alapító okirata Társulási Megállapodás , 7. pontjában foglalt

előírásoknak és n-rás hasonló társulásbó1 kilép, az Mötv. 89. § (2) bekezdésének megfeleLően,

Feihatalmazza a polgármestefi, hogy a döntésről az Izotőp Tájékoztató Ellenőrzési Társulás

Társulási Tanácsit tájékoztassa és a tagfelvéte1 esetén a Társulási Megállapodás módosítását

aláírja.

66/20l6.(VIII. 16.) számú határozat (5 igen egyhangú szavazatta])

naa ror"li Önto""ányzat Képviselő,testülete aZ Izotóp Tájékoáató Ellenórzési Társu]ás

alapító tagjaként a Társulási Megállapodásra és Váchafiyán KöZség onkormányzata

Képviselő-iestiiletének ss/2o16.(vI. 30,) számú határozatiira figyelemmel támogatja

Vá;barlyán Község Önkormányzatálak csatlakozási kérelmét, amennyiben a kérelmező

rnindenúen megfelel a társulás alapító okirata Társrrlási Megállapodás - 7, pontjában fogla]t

előírásokrak és más hasonló társulásból kilép, az Mötv, 89. § (2) bekezdésének megfelelően,

Felhatalnazza a po]gánneste , hogy a döntésról M lzotóp Tá.jékoztató E]lenőí7ésj Társulás

TárSulási Tanácsát tájékoztassa és a tagfelvétel esetón a Társu]ási Megállapodás módosításái

alárja.

Mindezt követőe11 2016, szeptember l-jén a 2016, lL félévre szóló Támogatási Szerződéssel

összefiiggésben új határozati javaslat igénnyel kercste meg önl(ormányzafunkat aZ ITET

elnöke, amelyet a támogatási felosztás tervezetével együtt mellékeltem az előterjesztéshez,

Kéren, hogy a Képviselő-testület Iogadja el ajavasolt határo7ati szöveget,

polgármester

Rád. 2016. szeptenber 6,



Halározati iava§lat:

Rád Községi Önkoúnányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 65/2016,(vlll, 16,) és

hb 20lö.(Vlll. ló,,] sz;mú hdtaro/dlaira is

- tudomásul bír anól, hogy az Mötv. 89. § (2) bekezdés alapján 6 hónappal korábban kell a

csatlakozásról dönteni,

- elfogadja Václrartyán 91l2ol5. (IX.15.) szrlmú önkományzati határozatát és Váckisújfalu
5/20l;. Gl. 15.) számú önkormányzati határozatát, mint csatlakozási szándékot, mely alapjáí
a csatlakozásra sor keriilhet,

- az ehhez kapcsolódó e§etleges jogkövetkezményeket a költségvetési támogatás tagok közötti

megosztása arányában vállalja, továbbá

- a fentiek alapján módosított Társulási Megállapodást 2016. október l-jei hatálybalépéssel,

továbbá a Táriulási Megállapodás plusz egy tábláZa|ul történó kibővítéSét, anrely a 2016, IL

félévre voliatkozó pénzügyi elvet határozza meg, elfogadia.

Határidő: azonnal
Felelós: LieszkovszkiGáborpolgármestel



Lieszkovszki Gábor

Feladó: lrnre szódi < szodiimre4g@g mai .com >

Küldve 2016, szeptember 1, ]6|49
címzet* Polgármester Püspökszilágy; Makkos László; po 9armester@phrad,hu;

polgarmester@penc.hu; Kmetty Károly; Püspökhatvan; Pol9ármesteri Hivatal
Galgagyórk Helyi önkormányzati költségvetési szervezet és intézménye;
nyemecz,petér@gmail.hu; itet@kisnerrred],hu; Ede man György; Hegyj Á9nes
Körjeqyzó; szilvia Lovas

Tálgyi Az |TET új tagokkalVa|ó bőVítésének dokumenturna
Mellékletek Határozatijav. tagönkorm, részére,doc;Vé9 eges Támogatás osztás 2016 l fé]éVre

10 tagra 20160901.xLs

Tisztelt Polgarme§ter Ú!l

Edelman elnök ur megbíZásából tájékoztatom, hogy a 2016. II. félévi Támogatási szerződés megkötése előtt
újabb fontos és sürgös döntést kell hozni önkormányzatának, szükség esetén rendkívüli testületi iilésen.

Ennek érdekében küldöm a társulás j o gászával véleményeztetett, önkormányzati hatiirozat mintát, amelyet
kérek éltelemszerűen
módosítani (nem taita}mában).

A II. félé\,i támogatás felosztását is küldöm, ameiy tartamában, a 2016. nárcirrs 04. iilésen elfogadott
felosztáson alapul, az rendelkezik a közös költséghez való hozzájárulás kérdésében is, A mostaniban
figyelembe lett véve Galgagyörknek tett igéret, amely csAK20l6. II. felér,ére vonatkozikI

KéIem a határozatot 2016. szeptember 09-ig hoari és iovábbitani a kivonatot 3 példányban Kisnérnedibe,
szkenrrelve is kérjük.

Közrenúködésed és a gyors intéZkedés segíti a szerződés aláírásál. Kérdésedle Edelman úr válaszol

üd"

In]re

UL szeptembel03 délután Püspökszilágyban, és 10_én délután Galgagyörkön lesz lzotóp tájékoztató Nap
várjuk a polgármester uakat családostól



=§

9

,6

E

9

:

.9
t

ni
e
d6i

lo

6i

6

E
,6
9
9
F

u]

(oE

E .lo

J

(,

B."

x}iio

E

,9

=9
9
F



IIATAROZATI JAVASLAT

,../2016. (IX. 01.) . Kisnémedi Önkormánvzati
Határozat váckisúifalu és váchartyán
települések csatlakozási kérelméről

Kisnémedi Község Önkormányzatának
KépViselő-testtilete

- tudomásul bír arról, hogy az Mötv. 89. § (2) bek.
alapján 6 hónappal korábban kell a csatlakozásról
dönteni.
- elfogadja Váchatyán 94l20I5. (IX. 15.) számú
önlormányzati hatáíozatát és Váckisújfalu
5/20|6. 0l. 15,) számű önkormányzati
határozaíát, mint csatlakozási szándékot, mely
alapján a csatlakozásra sor kerülhet.
- az ebhez kapcsolódó eset]eges
jogkövetkezményeket a költségvetési támogatás
tagok közötti megosztása aranyában vállalják.
- a fentiek alapján módosított Társulási
Megállapodást elfogadja, 2016. októbel 1-jei
hatálybalépéssel a Társulási Megállapodás plusz
egy tábláZatíal töfiénő kibővítését is, amely a
2016, II. félévre vonatkozó pénzúgyi elvet
határozza meg.

FeleIős:

Határidő:

Edelman György pol gármester
Hegyi Agnes jegyző
azonnal



E l ő t e r j e s z t é s

a 2016. szeptember 15-i rendes képviseló-testületi üjésle

Pál}ázat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó ki€gészítő támogatásra

Ti§ztelt Képvi§elő-te§tület!

A belügyminiszter 201ó, év ósZéIe is meghildette a helyi önkormányzatok §zociáli§ célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolórló kiegészitó támogatá;t,

Az előzetes információk szerint keménylombos tűZifából eliátottakként 2 m3 níZifa
mennyiséget lehet i gén),elni,
Enliek megl'elelően az esetünkben igényelhető mennyiség: 126 m3 keménylombos tűzifa,

Az ehhez vállalandó önerő összegei 160 000 Ft + szállítási lröltség.

Javasolom. hog1 a fentieknek megfelelően yegyen ré§zt önkománYzatunk a helvi
önkoman)7aiok szociális célú lüzclóanyag rá.árlá<ihoz Iapcsolódó kiegi.ziró támogatás
pályázaton, é§ bizto§ítsa az ehhez sztikséges önerő és szállítisi költség ö;szegét,

Rád, 2016, szeptenber 6.

Határozati iaya§lat:

Rád KóZségi Önl<olmányzat Képvise]ő{estiilete a 20)6120I'7 . év telére vonatkozóan igényt
nyúit be a belűgyninisztelhez a neghirdetett és a helyi c;nkormrányzatoknak nyújthaió
szociáIis célú tüze]óanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészitő támogatásia.
Az jgényelt k€mény lombos fafajtára vonatkozó kérelrnének ."§f"l"lő"n a 126 köbméter
szociális túzifa 160 020 |t önrészét az önkormányzat a 2016, Jvi költségvetéséről szóló
5/2016, (IIL 10.) önkormányzati rendeietében biztosítja.
AZ önkonnányzat a szociális célú túZifábaD részesülőtől ellenszolgállatást nem kéI.
Felhatalmazza a polgáme§tert a szociális tiizifa kiegészítő trimo'gatására vonatkozó kérelem
pal1 azrti elöirásr"< meglelelö ben) újlJ§aIa,
A szociális tiizelóanyag támogatás, mint természetben nyújtott telepiilésj, önkorm.inyzati
tlmogatás 

_ 
szabályait aZ ]/2015,(It. 26,) helyi rendelet l:, s r:l bei<ezdése alapján

elkészítendó helyi rendelel taftalmazza, anely előkészítésére és 20io,'oitober trónapban valo
előterjesztésére hívja 1él a Képviselő-testtilet a jeg,vzőt.

Határidő: pályázat benyújtására: 2016, szept, 30. és október 3.
a szociális célíl tűzifa ellátásról szóló rendelet előterjeszté§e: 2015, október l3.Felelós| Lieszkovszki Gábor polgármester és dr. Ungi Kitti jegyző



Előterjesztés
a 2016. szeptember 15-i rendes képviselő-testületi ülésre

Csatlakozás a Bursa Hunglrica FeI§öoktatási Önkormánlzati Ösztöndijrendszer 2017.
évi fordulójához, és döntés a pályázati kiírásról

Ti§ztelt Kópviselő-te§tület!

Az Emberi Erőlbrrások Miniszté una megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
meghirdette a Burs. Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíirendszer 2017.
évi pályázati fordulóját, a hátrányos hel),zetú. szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmán],ail1ak támogatására.

Az önkormán_vzat csatl.kozási nyilatkozatát 2016, október 3-ig kell megkülderri.

Javasolom, hogy Rád Község Önkonnányzata a korábbi évekrrek negfelelően csatlakozzon
a Bursa Hu1,lgarica F'e]sóoktatási Önkornányzati Ösztöndijrendszer 2017, évi pályáZati
fordulójához és fogadja e] a Csatlakozó Nyi]atkozatot,

Javasolom továbbá a helyi pályázati kiírásban a hátrányos §zociális helyzet
jővedelemhatárát toYábbra is az egy főre eső öregségi nyugdűminimum kétszeresében:
57 000 Ft/fő-bcn megállapítani.

Egyéb helyi feltéte1 1negál]apítását most senl javasolom.

j^]\.\,\_^_,L^-\-
Lieszkovszki Gábor

polgármestel

Határozati iavaslat:

Rád Községi Öntolmányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bu|sa Hungarica Felsőoktatási
Öntonnányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához törrénő csatlakozó Nyilatkozatot és
kiírja 2017, évre a Bursa Hungarica Felsooktatisi Önkoman) zati Ösztdndíjpá]yázatot a
felsőoktatási hallgató (,,A" típusú pályáZati kiírás) és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kivánó (.,B" típusú pályázati kiírás) fiataiok számára.
A pályázati kiírásban a hátrányos szociális helyzet jövedelcmhatárát aZ egy lóre eső öregségi
nyugdijminimum kétszeresében: 57 000 Frban állapítja meg. A kiírásban további helyi
feltételt nem állapít meg a Képviselő{estület.

Határidől Csatlakozási nyilatkozat mcgküldésére| 2016, október 3.
Pályazatok kiirására: 2016, október 4,
A pályázatok benyúljtáSára: 2016, november 8,
A pályázatok elbírálására: 20l 6, december 8.
Önkon,nályzati dőntésrő] a Tán]ogatáskezelő énesítése: 2016. december 9,
Önkományzati döntésrő] a Pálylizó értesítése| 2016. december 12.



Előterjcsztés

a 2016. szeptenber 15-i rendes képviseló-testületi ülésre

Haszonbérleti szerzódés ho§§zabbítá§a iránli kérelem

Tisztelt Képviselő-testületI

Rád Községi Önkormányzat ltj]dtulajdonos (2613 Rád Petőfi u. 11., képviseli: Lieszkovszki
Gábor polgármester) mint Haszonbérbeadó és a Jóg^zdász Mezőgazdnsági é§

Kereskedelmi Kft. (székhely: 261,1 Penc, Béke u. 22, cégjegyzékszám: 13-09-148884,
képviseletre jogosu]tak: RóZsa Zsolt és RóZsáné Kiss Veronika) nint Haszonbér|ő, 2012.
március 23-án fóldhaszonbérleti szerződést kötöttek 20l6. december 3l-ig szóló hatlírozott
időre_ az atábbi fiildterületekre:

a Rád 073/d8 hel_vrajzi számú ós 3 ha 8938 m2 területú 57,59 Aranykorona értékú
színtó művelési ágú termőíö]dre,

a 0261/70 helyrajzi számú mezőgazdasági ingatlanban lévő és 0 hlr 2371 m2 területú
7,92 Aranykorona éItékű szántó művelési ágú temóíijldre, és

a Rád 0265/1 helyrajzi számú rnezőgazdasági ingatlanban lévó 2 ha 1445 m2 területú
57 Aranykorona értékű szántó művelési ágú tennőlóldre,

Miutiin a haszonbér]eti szerződés 2016, decenber 31-én 1ejár. Haszonbérló a három
ha.zonberleti 5/er/ddé5 n]egho:§7abbua.it kerelntez.e Rád KöZseg Önlorrljnlzat
haszonbérbeadótól. A kérelmet az előterjesztéshez mellékeltem,

A jelenlegi ölclhaszonbérleti dij 25 kg búza x Ak haszonbél ősszeget kérelír,ező 26 kgbúz^
x Ak összegű haszonbér megfiZetésére emelte.

Javasolom, a Jőgazdász Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kll-vel történő haszonbérleti
szérz ődéshossznbbítást öt év határozott időre szólóan a korábbi szerződési feltételekkel, de
emelt haszonbér összeggel.

Javasolom, hogy a mezőgazdasági tertiletek l,iaszonbéIét a Képviselő-testület emelje évi 30
kg búza x Ak összegii haszonbér összcgrc,

Rád, 20l6. szeptember 8,



Határozati invnslat

Rád Községi Ónkormányzat Képviselő-testülete a Jógazdász ]\,Iezőgazdasági és Keleskedelmi
Kft. (székhel!,:2614 Penc. Béke Ll,22. cégiegyzékszáni 13-09-148884) Haszonbérlővel 20]2.
március 23-án 2016. december 31-ig szóló hatfu,ozott idóre megkötött 1öldhaszonbérleti
szerződést 2021, december 31-i meghosszabbítja.

A neghosszabbított földhaszonbérleti szerzódés vonatkozik:

a Rád 073/,t8 hell,rajzi számú és 3 ha 8938 m2 területű 57,59 Aranykorona éIlékű
száltó művelési ágú termólöldre.

a 0261/70 hell,rajzi szátnú nezógazdasági ingatlanban lévó és 0 ha 2371 m2 területú
7,92 Aranykorona értékű szántó múvelésj ágú termőíijldre, és

a Rád 0265/1 helyrajzi szán]it t,nezőgazdasági ingatlanba11 1évő 2 ha 14,15 m2 tefiiletú
57 Aranykorona értékú szántó miivclési ágú termóföldrc.

Mindháron mezőgazdasági terület esetébe11 a földhaszonbér évi 30 kg búza x Ak forint
összege.
A Képviselő-testület felhata]mazza a po]gfumestert, hogy az eredetileg megkötölt
földhaszonbérleti szerződés egyéb vonatkozásban vátozatlan szövegével a megemelt
földhaszonbéni és öt évre szóló földhaszolbér]eti szerződést meghosszabbítsa, a]áírja.

Határidő: szerződéshosszabbítás aláírására: 20 16. októbel 15.
Fe]elős: LieszkovszkiGáborpolgárn]ester



Rád
Rád

Jógazdász Kft
26!4 Pe..c, Béke u. 22,

KépViselője: RóZsáné Ki5s Veronika
Róz5a Zsolt

Község Önkormányzatának KépViselőtesiijleté

lllgy; haszonbérleti 5Zerzódé5 ]ejárátának hosszabbítása lránti kérel

Tisztelt rádl képVise őtestület

Alulírott Róz5áné Kiss Veronjka, mint a Jógazdász Mezógazdasági és Kereskede]mi KorLátolt

FeleLősségű Társaság ügyvezetője azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az Önkormányzat

és a JógaZdásZ Kft között 2o12, március 23 án létrejött haszonbér]eti s2erződé5ek időtartamát

5 éWe me8ho55zabbítani5zíVeskedjenek. (lelenIegi szerződések lejárati dátuma: 2016,12,31,)

A haszonbér!ettel érintett lngatlanok adatai:

H15z műVelési ág terúlet AK te rr. e rte k (ha)

0 /3l48 szántó, rét

§zántó

57,59 3,8938

a,2371

2,).445
a26Il7a 7 ,6I
0265lI sZántó 57,03

Bér et ajánlatI
. a bér eti díj aranykoronánként a korábhi 25 k8 búza helyett 26 k8 búza- Ennek őssze8e

terménV e8yenértékben kerül kiszámításra,26 kg búza tárgyéV szeptember 30-án az

árLrtőzsdén jegyzett á.a, 5zorozva a hal:zonbórbeadott terület aranykorona értékéVel,

l A haszonbérlő a haszonbért továbbra 5 rnjnden tár8yéV november 30,ái8 fizetj a ha-

5Zonbérbeadó számlájára átutalás5al,

Amenny]ben a javaso t bérleti díj mértékéVel r]em értel]ek e8yet, kérjük, te8yék nreg javasla

tukat az ú] bérIetj díjra,

5zíves elbírá ásukat előre is köszönjük,

T,cz,e pl lp

"_"4'l 
;f| 

', y^ ) ., ,: i ,,
Rózsáné kjss veronika

Jógazdász Kft

Penc, 2016, augusztus 3\ -



Elót€rjeszté§
a 2016. szeptember 15_i rendes képviselő{estületi ülésre

A Muslay-Toperczer kúria építési engedólyezési tervdokumentáció é§ az elkészített
kiegé§zítő munkaré§zek kifizetése

Tisztelt Képviselő_testület!

1{ 
Co]DE 

99n:r,ltlnc Kit-től megérkezett a Mus]ay-Topelczfi Kúria építé§i engedélyezé§iterve és a kiegészítő munkarészek elkeszl'tésere] osszefuggoen benyú;tott dta;ánlat szerint
készül1 g1 9 1.^ 6.kr.enrácio a k;egé:zitd mr,ru<aré.zek.

Mint ismelt képviselőtársaim előtt a telje§ítés mogtörtént, a pályáZatot elké§zíttettük éshaLri.idóben beadluk. ameIy elblrálásra !ár

{.fentielatjI.,nar korábban adtam tájékoltalá§l. Ino§l a_/ ö55/esen a80000 l-t - Ála d'len
e|ké§7ült dokumenláció kjliu etésérc teszek j:lr a§lalot.

Rád. 2016, szeptember 12,

Határozati ia\ aslrt:

Rád.Községi Ölrtormányzat Képviseló{estülete a CO_DE consulting Kff, által elkészített
Muslay-Top^erczer_KrLric_ep]tesi e]]gedélyezési tervdokumeltácio es tiegeszito munkarészek
öss,/csen 480 000 tt l nlr 6.1-* krfizeresere hata]mazza lel a polgármeiten.

Határidő:
Felelős:

2016, szeptember 30.
Lieszkovszki Gábor polgánnesteI
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Előterjeszté§
a 2016. szeptember 15-i rendes képviselő-testületi ülésre

Pályázati támogatá§sal megvalósuló belterületi út é§ járda f€tújítás

Ti§ztelt Képviselő-te§tül€t!

A Képviseló{estület megkapta a PályáZati tánogatássa] megvalósuló belterületi út és járda
felújítás épitési munkálataira benyújtott három árajánlaíot.

A felkért VMC Consulting Kft elkészitette az árajánlatok megfelelőségi elő
minőminó§ítósét, ame]vlől készített záradékot mellékeltem az előterjesztéshez.

Az árajáiatok közül a BEMAU 2002 Kft nettó 14291690 Ft-os árajánlata a
legalacsonyabb, A korábbi, becsült építési összeghez képest aZ ajánlati ár n€ttó 712 668 Ft-
tal 1ett magasabb, aZ a]ábbjak szerint:

A pályázatban aZ építési munták nettó összege: 13 5'19 o22

Legkisebb ajánlattevő BERBAU 2002 Kft: 1429I 690

Nettó többlet kiadás: '/I2 668 : 905 088 Ft

BZ azt is je]enti, hogy a Képviselő-tistület által vállalt bruttó 2 642 3g4 !t önré§z
kötelezettség bruttó 3 5,17 482 Ft-ra módosul,

Kérem az önrész megcmelésére ós a kivitelező kiválasztá§ára vonatkozó, elóterjgsztett
határoznti java§latok elfogadását.

Rád. 20l ö, §zeplember l 2,

LLc
;--l" 3iiieszt<ovszkiGíbor
§" 

+,,,,,^) 
, polgármester



Határozati iava§latok:

1.

Rád Községi Önkonnlínyzat Képviselő-testüiete aZ 51/2016,(V. 26.) számú határozatát akként
módosítj a, hogy az abbal váIlalt 2 642 394 Ft önkormányzati önrész összeget 3 54'7 182 Ft-ra
emeli. Felhatalmazza a polgifumestelt az emelt összeg biztosítására.

Hat.iridő: 2016, december 31.
Felelós: LieszkovszkiCáborpolgámester

2.

Rád Községi Öntormányzat Képviseló-testúlete a pátyázati támogalissal megvalósuló, Rád
váci út részleges járdafelújítás és Templom tér aszfaltozásra benyújtott háTom árajánlatból a
BERBAU 2002 Kft (2613 Rád, Rákóczi út 48/2) nettó 1429I 690 Ft-os árajántaá elfogadja,
és az eljárás nyertes ajánlattevőjének hirdeti ki.
Felhatalmazza a polgfume§tert, l,iogy a vál]alkozóval a válalkozási s zeftődést aláíúa.

Határidó| 20l6. szeptember 21.
Felelós: LieszkovszkiGáborpolgáqnester


