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a 2017.január 11-i rendkívüli nyílt üléséről

N a p i re n d: (Határozatok,.1-4)

I.1 Nemzetgazdasági Minisztérium áItal hirdetett páIyázat belterületi utak szilétrd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

2.1 Vác Mentőállomás támogatási kérelme
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
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Jegyzőkönyv

Rád Község Képviselő-testületének 20í7. január 11-én megtartott,
rendkívüli nyílt üléséről.

Rádi Közö s Önkormán y zati Hiv atal tanác skozóterme

Készült:

Az ülés helye:

.IeIen vannak: Lieszkovszki Gábor polgármester
Illés János alpolgármester
Buzási Pál önkormányzati képviselő
Lázár István önkormányzati képviselő
OszaczkiLászlő önkormányzati képviselő
Puporkáné Papp Gabriella önkormányzati képviselő
Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Tanácskozási ioggal vesz részt: dr. Ungi Kitti jegyző
Rutkai Róbert alpolgármester

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli nyílt képviselő{estületi
ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, alpolgármester urakat, jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a mai rendkívüli képviselőtestületi ülés hét fővel határozatképes.
A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását indokolta, hogy lelretővé vált belterületi utak
szilárdburkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatáséra
vissza nem térítendő állami támogatásra páIyázni, amely szoros határideire figyelemmel
sürgősen kell döntéseket hoznunk. Ezzel kapcsolatos a javasolt első napirendi pontunk. A
második napirendi pont pedig a Yáci Mentőállomás támogatási kérelme. Kérem, a javasolt
napirend elfogadását.

í l 2017 .(I. 11.\ számű határ ozat (7 i gen egyhangú szav azatta|)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 11-i rendkívüli képviselő-
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

r.l Nemzetgazdasági Minisztérium által hirdetett pályázat belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

2.1 Vác Mentőállomás támogatási kérelme
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgarmester

Határidő: 2017 .január 1 1.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Ll Nemzetgazdasági Minisztérium áItal hirdetett páIyéaat belterületi utak szíIátd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatősáta

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők.
Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilard burkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének állami támogatására lehet majd beadni pályázatot. Ennek
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lehetősége véleményem szerint rövid időn belül várhatő, ezért szükséges minél előbb
meghozni azokat a döntéseket, amelyek apályázatokkal kapcsolatban szokásosak.

Ennek érdekében elkészíttettük Rád I-iget utca bevezető szakaszélra. továbbá végig a Liget
utcára, valamint a Vay Áaam utcára és a Május 1. utcára vonatkozóan azaszfaltozás tételes
kiviteli költségvetését, amelyet szintén megkaptak a képviselők.

Az elkészített pályázati költségvetésből láthatő, hogy a felsorolt utcákra vonatozó projekt
összérléke 54 995 935 Ft,
Ez az összeg tat1ralmaz összesen bruttó 49 550 935 Ft építési, kivitelezési költséget, 3 276 600
Ft páIyázati forrás igénybevételéhez kötődő előkészítés szolgáltatásainak díját, és a
megvalósítás szolgáltatásainak 2 168 400 Ft összköltségét. Ezeknek részleteit a mellékelt
téh|ázat is tartalmazza.

Mindezek alapján javasolom az ismertetett adatokkal a páIyázat benyújtását és a számított
önkormány zati önr ész bizto sítását.

2 12017 .(I. 11.\ számű határ ozat (7 igen e gyhangú szav azattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium a
15I7|20I6.(IX. 23.) Kormányhatározat alapján önkormányzati belterületi utak szilérd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatásáről szőlő
páIyázati felhívására, pályázatot nyújt be a tulajdonában álló belterületi Rád 547 hrsz-ű és 2l4
hrsz-ú Liget utca bevezető szakasza, továbbá a 26 hrsz-ű. és a 739 hrsz-ú. valamint a 740
hrsz-ú Liget utca, továbbá a 77I fusz-ú Vay Áaam utca, és a 389 hrsz-ú, az 1566 hrsz-ű és az
1567 hrsz-ú Május 1. utca aszfaltozálénak - beleértve a víze|vezetés és utca padkák
korszerűsítése - vissza nem térítendő állami támogatásra.
Felhatalmazzaapolgétrmestert apályázat elkészíttetésére és határidőben történő benyújtására.

Határidő:
Felelős:

Határidő:
Felelős:

3 l 20 17 .(|. 11.\ számű határ ozat (7 i gen e gyhangú szav azatta|)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására
Rád, Liget utca bevezető szakasza és Liget utca, valamint Vay Ádam utca, és Május 1. utca
aszfaltozásfua elkészített pályázat szerinti beruházás bruttó bekenilési költségeit az alábbiak
szerint fogadja el:

aberuházás építési, kivitelezési költsége összesen bruttó 49 550 935 Ft,
aberuházás előkészítés szolgáltatásainak költségei összesen bruttó 3 276 600 Ft,
aberuházás megvalósitása szolgáltatásainak költségei összesen bruttó 2 168 400 Ft.

A beruházás összes bruttó költsége 54995935 Ft, amely 5 százalékát, 2749799 Ft
önkormányzati önrészt, az önkormányzat a2011 . évi költségvetésében biztosítja.
Az elnyerhető állami támogatás összértéke 52246136 Ft.

a pály ázatí felhívásban foglaltaknak megfelelően
Lieszkovszki Gábor polgármester

a p ály ázat szerint, a 20 I 7 . évi önkorm ány zati költsé gveté sb en
Lieszkovszki Gábor polgármester
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2,1 Vác Mentőállomás támogatási kérelme

Lieszkovszki Gábor polgármes terz 
^Az 

előterjesztéshez csatoltam a Váci Mentőállomás

életmentő felszereüéi"r.'ia*ogatási Úrehét. Lz országos Mentőszo\gáIat AlaPÍtvánY

szetyezia gyűjtéstá-u i"rr"ríért, d" ii a személyes tffioztatásI yntu=, hogy a Váci

Mentőállomás eszközfejlesztéséhez u*ÁŰ-fel a'rádi,Úmogatást. Ennek megfelelŐen a

rádi rászorult betegek s ia^aruis hasznosul áz általunk nyújtott támogatás,

Ene figyelemmel javasolom, hog{ u vá.i rra"ntőállomá's'r*"tciúo.iának Lucas (mellkasi

kompresszio. ,ijrueils;;i;;űr"riór torte,o felszereiéséhez jaruljunk hozzá 100 000 Ft-tal'

A támogató összeg átutalásakor"javasolom anól is tájékoztatni az országos Mentőszo|gáIat

Alapítványt, hogy a rádi tarr.ogu]ta",'^ ""r, u Va,i Mentőá1lomás mentéstechnikai

eszközfejlesztésérJ f*diahu,o, urrr"rvrrJ megvalositásáró' is kér té\ékozÍatást Rád KÖzség

Önkormányzata.

RádKözségiÖnkormányzatKénliselo,;testületeaVáciMentőállomásmentőautójánakLucas
(mellkasi t or.,pr.rrr'iá-'"3."er.rxt1) -ú;r;, beszerzésénez tóo 000 Ft-tal ján,'ltozzét' Mza| a

feltétellel, hogy a támogatasi összeget ..r* u , ia"i Mentőállomás életmentő

e s zkö zfej 1 e s zté s ére t elret feurÁ znáIni, am e lyrő l íáj éko ztutitst kér,

Felhatalma zza apo.gármestert u ta-oguiari;;;rÚ, feltételek közléséve' tÖrténő á,,uta'ására'

Határidő: 2011, március 3i, t

r.r.rár, Lieszkovszki Gábor polgármester

(7 igen egyhangú szavazaltal)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszönöm a mai megjelenést, a rendkívÜli kéPviselŐ-

testületi ülést bezárom,

kmf.

'\ _i \-tLL t Lt v\-_-/ *
Lieszkovszki Gábor Htk*v#

JegyZo
polgármester
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2,1 Vác Mentőállomás támogatási kérelme

Lieszkovszki Gábor polgármesterz "Az 
előterjesztéshez csatoltam a Váci Mentőáliomás

életmentő felszereüéi"r.',a-ogatási kerelmét. Lz országos MentőszolgáIat AlaPÍtvánY

szervezia gyűjtéstá-u u"r""ríért, d" ii a személyes tffioztatást \untu,*, 
hogy a Váci

Mentőállomás eszközfejlesztéséhez h;ÁŰ-fel a.'rádi,Úmogatást. Ennek megfelelŐen a

rádi rászorult betegek s ia^áruis hasznosul az általunk nyújtott támogatás,

Ene figyelemmel javasolom, hog{ uiá"i rra"ntőállomá's'r*"teiúo.iának Lucas (mellkasi

kompresszio,ijrueils;ri;;űr"riór,orte,'o felszereiéséhez járuljunk hozzá 100 000 Ft-tal'

A támogató összeg átutalásakor"javasolom anó' is tájékoztatni az országos Mentőszo'gáIat

Alapítványt, hogy a rád\. tarrrogu]ta". 

^^.r"r, 
u Va,i Mentőállomás mentéstechnikai

eszközfejlesztésérJ f*di hu,ó, u,,."rvrrJ. megvalosításáról is kér té\ékoztatást Rád KÖzség

Önkormányzata.

Rád Községi önkorm ányzatKénli.selő,;testülete a Váci Mentőállomás mentőautójának Lucas

(mellkasi to-pr.rrriJr-'"i."a.rxo) -ú;r; beszerzésénez tóo 000 Ft-tal járu|ltozzá' Mza| a

feltétellel, hogy a támogatási összeget ".r* u , ia"i Mentőállomás életmentő

e s zkö zfej 1 e s zté s ére t elret feurÁ znáIni, ame lyrő l íáj éko ztatitst kér,

Felhatalma zza apo.gármestert u tarnoguiariár.r.g, feltételek közlésével tÖrténő átúa.'ásér'

Határidő: 2011, marcius 3i, t

i.i"rár, Lieszkovszki Gábor polgármester

(7 igen egyhangú szavazattal)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszönöm a mai megjelenést, a rendkívÜli kéPviselŐ-

testületi ülést bezárom,

kmf.


