RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
a 2017. szeptember 21-i rendes nyílt üléséről
N a p i r e n d:

(Határozatok: 89 – 101-ig)

1./

Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

2./

Intézményvezetők beszámolója a 2016/2017-es tanév tapasztalatairól (óvoda, iskola)
és a 2017/2018. tanév beindításáról
Előterjesztők: Koós János iskolaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető

3./

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4./

Építési telek vásárlási kérelem (Rád,953 hrsz. Árpád fejedelem u. 5.)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

5./

Vételi szándék bejelentése (Rád, 749/15 hrsz. Gksz besorolás)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

6./

Lakóingatlan vásárlási kérelem (Rád, Petőfi u. 9.)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

7./

Javaslatok pályázatok előkészítésére és benyújtására, pályázatfigyelés alapján, továbbá
lezárult és elszámolt pályázatok értékelése. Előterjesztő: Tiszolczy Gábor tanácsnok

8./

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

9.)

Szennyvízkezeléssel kapcsolatos 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

10./

Tájékoztató a Rád és Penc Víziközmű Társulat végelszámolója és Rád Község
Önkormányzata közötti elszámolással összefüggésben
Előterjesztő: Rutkai Róbert alpolgármester

11./

A Rádi Egészségház megépítéséhez benyújtott pályázati határozat pontosítása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

12./

Bérleti szerződés a Felújított, átépített postahivatali helyiségre
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

13./

Vörösmarty utca vízelvezetési munkái és áteresz javítása a Szabadság térnél
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

2

Jegyzőkönyv
Készült:

Rád Község Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-én megtartott
rendes nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Rád Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Jelen vannak:
Lieszkovszki Gábor
Illés János
Buzási Pál
Lázár István
Oszaczki László
Puporkáné Papp Gabriella
Tiszolczy Gábor
Tanácskozási joggal részt vesz:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Ungi Kitti jegyző
Rutkai Róbert alpolgármester

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
képviselőasszonyt, képviselő urakat és alpolgármestereket, valamint jegyző asszonyt és Koós
János iskolaigazgató urat valamint Szunterné Ildikó pénzügyi főtanácsost. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a mai képviselő-testületi ülés hét fővel határozatképes.
Kérem az előterjesztett tizenhárom napirendi pont elfogadását.
89/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 21-i rendes képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1./

Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

2./

Intézményvezetők beszámolója a 2016/2017-es tanév tapasztalatairól (óvoda, iskola)
és a 2017/2018. tanév beindításáról
Előterjesztők: Koós János iskolaigazgató és Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető

3./

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

4./

Építési telek vásárlási kérelem (Rád,953 hrsz. Árpád fejedelem u. 5.)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

5./

Vételi szándék bejelentése (Rád, 749/15 hrsz. Gksz besorolás)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

6./

Lakóingatlan vásárlási kérelem (Rád, Petőfi u. 9.)
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
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7./

Javaslatok pályázatok előkészítésére és benyújtására, pályázatfigyelés alapján, továbbá
lezárult és elszámolt pályázatok értékelése
Előterjesztő: Tiszolczy Gábor pályázati tanácsnok

8./

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

9.)

Szennyvízkezeléssel kapcsolatos 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

10./

Tájékoztató a Rád és Penc Víziközmű Társulat végelszámolója és Rád Község
Önkormányzata közötti elszámolással összefüggésben
Előterjesztő: Rutkai Róbert alpolgármester

11./

A Rádi Egészségház megépítéséhez benyújtott pályázati határozat pontosítása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

12./

Bérleti szerződés a Felújított, átépített postahivatali helyiségre
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

13./

Vörösmarty utca vízelvezetési munkái és áteresz javítása a Szabadság térnél
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 21.
Lieszkovszki Gábor polgármester és dr. Ungi Kitti jegyző

Napirend előtt:
Lieszkovszki Gábor polgármester: Az önkormányzat pénzügyi adatairól készített írásbeli
polgármesteri tájékoztatót megkapták képviselőtársaim, amely fontosabb adatai a következők:
A költségvetési elszámoló számlánk egyenlege 17 335 553 Ft. A Rádi Közös Önkormányzati
Hivatal számláján 3 859 105 Ft, a Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha számláján pedig
110 089 Ft van.
A megtakarításainkat, felhalmozási bevételeinket tartalmazó értékpapír számla piaci értéken
nyilvántartott egyenlege 42 205663 Ft.
A mai napon kifizetetlen és lejárt határidejű számlánk nincsen.
Az adóbevételeink főbb mutatói:
A 2017. évre kivetett 22 316 511 Ft adóból a mai napig befolyt összesen 18 094 486 Ft
adóösszeg. Az önkormányzat költségvetésében a 2017. évre tervezett adóbevétel összege 25
millió forint, miután 2016. december 31-én 3 421 555 Ft kintlévőséget, adókövetelést tartottunk
nyilván. Ezzel együtt a jelenlegi adókövetelésünk összege: 7 643 580 Ft.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő képviselő-testületi ülésre készítek
beszámolót.
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1./

Beszámoló (pénzforgalmi jelentés) a Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Lieszkovszki Gábor polgármester: A 2017. évre elfogadott önkormányzati költségvetés
végrehajtásának első félévről szóló pénzforgalmi jelentését, beszámolóját megkapták a
képviselők. Ha van kérdés, annak megválaszolásában Szunterné Ildikó pénzügyi főtanácsos
asszony is rendelkezésre áll.
A felhalmozási kiadások vonatkozásában kiemelem, hogy kilenc százalékos az időarányos
teljesítés. A postafelújítás végszámlájának kifizetése pl. a második félévben történt. A
Szabadság tér vízelvezetése a mai testületi ülés egyik napirendi pontja. A gyaloghíd megépítése
megtörtént, az 56-os emlékmű megépítése teljes mértékben kifizetésre került. Az Áfa fizetése
is nagyrészt a második félévre esik és nem időarányos. A működési célú támogatásoknál 77
százalékos a teljesítés. A települési támogatásoknál 17 százalékos a kiadás mértéke. Az
iskolakezdési támogatás összege együtt az év végi támogatások, mint például a Karácsonyi
csomagokra fordított összegével mindig magasabb kiadás, mint az első félév kiadási összege.
Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem elfogadni az önkormányzat költségvetésének első
félévi teljesítéséről készült határozati javaslatot.
90/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről készült pénzforgalmi jelentést megismerte, megtárgyalta és az abban
foglalt adatokat tudomásul véve elfogadta.
Határidő:
Felelős:
2./

2017. szeptember 21.
Lieszkovszki Gábor polgármester és dr. Ungi Kitti jegyző

Intézményvezetők beszámolója a 2016/2017-es tanév tapasztalatairól (óvoda, iskola)
és a 2017/2018. tanév beindításáról

Puporkáné Papp Gabriella óvodavezető: Változatos, eredményes évet zárt intézményünk.
amelyet bemutattam az írásos beszámolóban. Bővült a partnereinkkel tartott, egyébként
rendszeres kapcsolatunk. Kiemelném a helyi általános iskola Rákóczi Napi rendezvényét,
amelyre meghívást kaptunk, és ahol nagycsoportos gyermekeink részt vettek az aszfaltrajz
versenyen. A fenntartó biztosította intézményünk tárgyi feltételeit, árnyékoló redőnyök
felszerelésére is sor került. Személyi feltételeink év végére megváltoztak, pedagógiai
asszisztensünk nyugállományba került. Az álláshelyet pályázatás útján, év kezdésre betöltöttük.
A Falukarácsonyon és a március 15-i ünnepségen rendszeresen kis műsort adnak gyermekeink.
Intézményünkben vezetői ellenőrzés volt májusban, amelyről készült jegyzőkönyvet a
fenntartónk megküldtem. Ebben vannak kiemelkedő és fejleszthető területek is. A 2017-18-as
nevelési évet beindítottuk. Október 19-én szakértők újabb látogatást tesznek intézményünkben.
Most az egész intézményt átfogóan ellenőrzik. Gyermeklétszámunk egyébként a tavalyihoz
képest egy fővel csökkent, így ez most 65 fő.
Kérem, a beszámolóm elfogadását.
91/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
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Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha
2016/2017. évi Beszámolóját megismerte, megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul véve
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 21.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Koós János iskolaigazgató: Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tanév végén
nyugállományba vonulok. Az írásos beszámolómban kiemeltem eredményeinket. Különösen
büszkék vagyunk arra, hogy országos döntőben szerepelt egyik csoportunk, ahol harmadik
helyezést értek el. Tanulmányi eredményeik is növekedtek a korábbi évekhez képest. Tavasszal
nálunk is volt intézményvezetői ellenőrzés és holnap lesz intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
három szakértővel.
Két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik a Tornacsarnok szertárában lévő zsúfoltság, a sok
ott tárolt tárgy miatt. A tornaeszközökön túli tárgyakat, máshol kellene tárolni.
A másik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. A szülők figyelmét fel
kellene hívni arra, hogy kérjék ezt a támogatást. Végül megemlítem a szomszéd romos
kastélyépületi oldalon lévő kerítést, amely leromlott állapotú. Itt valami közös megoldást
kellene találni. Mi is hibásak vagyunk ebbe, mert ha átmegy a labda, akkor a gyerekek
letapossák a kerítésdrótot, amikor visszahozzák a labdát. Itt erős lábazatú kerítést kellene
építeni. Végig kell gondolni, hogy ez kinek a feladata?
Illés János alpolgármester: Gratulálok mindkét intézményvezetőnek az elvégzett munkához.
Az iskolabővítésről és a kerítésről KLIK vezetésével kellene tárgyalni, különös figyelemmel a
pályázati lehetőségekre.
Rutkai Róbert alpolgármester: A jogi szabályozás szerint a jobboldali kerítés megépítéséről,
első sorban annak tulajdonosának kell gondoskodnia. Esetünkben az iskola fenntartójának, az
intézmény ingatlana vagyonkezelőjének, és a mellette lévő romos ingatlan tulajdonosainak
kellene a kerítéssel kapcsolatos kiadások megosztásáról tárgyalni.
Tiszolczy Gábor pályázati tanácsnok: Jelen helyzetben az iskolával kapcsolatos építési,
fejlesztési és egyéb beruházások kiadásaira nincs hatásköre, lehetősége az önkormányzatnak.
A jövő évben 270 milliárd forint áll rendelkezésre az iskolák építésére, felújítására, bővítésére
és egyéb fejlesztésre. Ezekkel a pályázati lehetőségekkel élni kell. Az önkormányzat azonban
nem tud az iskola helyett pályázni. Ezeket a pályázatokat az iskoláknak kell megíratni és
benyújtani. Kerítés ügyben az előttem szóló alpolgármester úrral értek egyet, ez jelenleg nem
az önkormányzatunk feladata, sőt erre még pályázatot sem tudunk beadni.
92/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2016/2017-es tanévben végzett munkájáról és a 2017/2018-as tanév indulásának
tapasztalatairól készült Beszámolót megismerte, megtárgyalta és az abban foglaltakat
tudomásul véve elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 21.
Lieszkovszki Gábor polgármester
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3./

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ismét meghirdették a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját, a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Ha részt kívánunk
venni a pályázaton, akkor az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát 2017. október 2-ig kell
megküldeni.
Javasolom, hogy a korábbi éveknek megfelelően csatlakozzunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához és most
fogadjuk el a Csatlakozó Nyilatkozatot. Az elmúlt évben a helyi pályázati kiírásban a hátrányos
szociális helyzet jövedelemhatárát 57 000 Ft/főben állapítottuk meg. Azt javasolom, hogy ezen
az összegen ne változtassunk. Egyéb helyi feltétel megállapítását most sem javasolom.
93/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő Csatlakozó Nyilatkozatot és
kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a
felsőoktatási hallgató („A” típusú pályázati kiírás) és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó („B” típusú pályázati kiírás) fiatalok számára.
A pályázati kiírásban a hátrányos szociális helyzet jövedelemhatárát az egy főre eső öregségi
nyugdíjminimum kétszeresében: 57 000 Ft-ban állapítja meg. A kiírásban további helyi feltételt
nem állapít meg a Képviselő-testület.
Határidő:

Felelős:
4./

Csatlakozási nyilatkozat megküldésére: 2017. október 2.
Pályázatok kiírására: 2017. október 3.
A pályázatok benyújtására: 2017. november 7.
A pályázatok elbírálására: 2017. december 7.
Önkormányzati döntésről a Támogatáskezelő értesítése: 2017. december 8.
Önkormányzati döntésről a Pályázó értesítése: 2017. december 11.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Építési telek vásárlási kérelem (Rád,953 hrsz. Árpád fejedelem u. 5.)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az írásbeli előterjesztést megkapták képviselőtársaim,
amely szerit Szabó Tamás és Vincze-Szabó Alexandra váci lakosok az önkormányzatunk
tulajdonában álló Rád, Árpádfejedelem utca 5. szám alatti 953. helyrajzi számú építési telekre
vonatkozó vételi ajánlatot nyújtottak be. Az építési telek 707 négyzetméter alapterületű, amely
eladási ára az önkormányzat által megállapított bruttó 7 200 Ft/m2 árat figyelembe véve bruttó
5 090 400 Ft. Ebből az összegből az eladó önkormányzatunk 27 százalék Áfa összeget fizet az
államnak. Javasolom a telekeladást jóváhagyni.
94/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Rád,
Árpádfejedelem utca 5. szám alatti 953. helyrajzi számú, 707 négyzetméter alapterületű építési
telket bruttó 7 200 Ft/m2 ár figyelembe vételével, bruttó 5 090 400 Ft egyösszegben
megfizetendő vételár ellenében eladja Szabó Tamás 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 24. 2/23
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szám alatti és Vincze-Szabó Alexandra 2600 Vác, Dr Csányi László körút 24. 1/6. szám alatti
lakosoknak.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
5./

2017. szeptember 30.
Lieszkovszki Gábor

Vételi szándék bejelentése (Rád, 749/15 hrsz. Gksz besorolás)

Lieszkovszki Gábor polgármester: A megküldött előterjesztéshez csatoltam Veres Ferenc úr
kérelmét, aki a volt Tsz major területén lévő 749/15 helyrajzi számú Gksz besorolású, 2500 m2
területű belterületi ingatlanra jelentett be vételi szándékot. Ezt a területet eladásra a 2006-2010
önkormányzati ciklusban jelölte ki az akkori Képviselő-testület és ennek a területnek az eladási
árát a 118/2008.(V. 08.) számú határozattal, 3 500 Ft + Áfa összegben állapította meg. Ezen az
áron, azóta sem tudtuk eladni ezt a területet, amely elhanyagolt környezetben található és a
besorolásához szükséges közművekkel sem rendelkezik. A Gksz besorolás egyébként azt
jelenti, hogy azon a területen kereskedelmi, szolgáltató, ill. raktározási épületek és a hozzájuk
tartozó igazgatási és kiszolgáló épületek építmények helyezhetők el szabadon álló
elrendezéssel.
Az előbb említett eladási ár mérséklését továbbá a terület megtisztítását, vagy a megtisztítás
díjának a vételi árból történő elengedését kérte a vételi szándékot benyújtó kérelmező.
Javasolom a kérelembe foglaltak megtárgyalását, és a reális ár meghatározását, majd ennek
figyelembe vételével az értékesítéshez történő hozzájárulást.
Tiszolczy Gábor tanácsnok: A terület megtisztítása vajon mennyibe kerül? Ettől függetlenül
nem tudom elképzelni, hogy 3000 Ft/m2 árnál olcsóbban adjuk el ezt a területet. Az eladás
mellett az szól, hogy több olyan pályázatunk van – beleértve nyertes pályázatot is – ahol kilenc
millió forint önrészt kell biztosítanunk. Az általam javasolt eladási ár nettó 7,5 millió, bruttó
9 525 000 Ft.
Buzási Pál képviselő: Ez az ingatlan jó helyen fekvő és szerintem a vezetékes víz is ott van a
mellette lévő és Halász Laci tulajdonában álló mérlegház sarkánál.
Illés János alpolgármester: Már nincs ott víz. Ez egy százas átmérőjű magánfogyasztói
bekötés volt valamikor. Én ezt tudom, mert régen bérlő voltam ott a tanyán.
Buzási Pál képviselő: Ez egy osztható, sík, keríthető negyedhektáros terület. Cég nevére
vásárolva az Áfa is visszaigényelhető. Nem javasolom a korábban megállapított ár
csökkentését, legfeljebb a terület megtisztításának 250-300 ezer forint összegével. Ha egy 700
négyzetméteres építési telket 7 200 Ft/négyzetméter áron adunk, akkor ezt ennél a területnél is
figyelembe kell venni, mert az ipari területeket sem szokták olcsóbban adni, mint az építési
telkeket. Ez a terület pedig 3,5 darab, építési lakóteleknek felel meg.
Lieszkovszki Gábor polgármester: Ezen a területen az elmúlt időszakban köztudottan már
történ telekingatlan vásárlás a Fáy András Zrt-től, amely esetben 3000 Ft/m2 volt az eladási ár.
Elképzelhetőnek tartom, hogy a nálunk jelentkezett vevő is hallott erről az árról, ezért kérte a
régi ár mérséklését.
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Illés János alpolgármester: Javasolom, hogy egyösszegben fizetendő nettó 8 millió forintban
állapítsuk meg a volt Tsz major területén lévő 749/15 helyrajzi számú Gksz besorolású, 2500
m2 területű belterületi ingatlan eladási árát.
Lieszkovszki Gábor polgármester: Miután ez volt az utolsó javaslat, először alpolgármester
úr javaslatát teszem fel szavazásra, amely a Rád 749/15 helyrajzi számú telekingatlan eladási
árát nettó 8 millió, bruttó 10 160 000 Ft-ban javasolja megállapítani.
95/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 749/15 helyrajzi számú
Gksz besorolású, 2500 m2 területű belterületi ingatlan eladási árát bruttó 10 160 000 Ft-ban
határozza meg, amely egyösszegben történő megfizetése ellenében a területet Veres Ferenc
vevőnek eladja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
6./

2017. szeptember 30.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Lakóingatlan vásárlási kérelem (Rád, Petőfi u. 9.)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az előterjesztés a Községháza mellett jobboldalon lévő
Petőfi u. 9. számú lakóépületes telekingatlanra vonatkozik. Az előterjesztéshez vevői kérelmet
és az önkormányzat által készíttetett vagyonértékelést is mellékeltem, amely 8 631 344 Ft. Ezt
az eladási árat adtuk meg idáig az ingatlanról érdeklődőknek.
A benyújtott kérelemből látható, hogy kérelmezők a megállapított eladási ár 64 százalékáért
vennék meg az ingatlant úgy, hogy annak az összegnek a felét támogatásból, a másik felét pedig
hitelből tervezik megfizetni.
Az épület jelenlegi formájában lakhatatlan, felújítása elengedhetetlenül szükséges.
Ha egyébként az ingatlan árát 64 százalékra csökkentve 5,5 millió forintban állapítja meg a
Képviselő-testület, akkor ennyiért kell újból meghirdetni az ingatlant, és csak ez után választja
majd ki a vételi ajánlatot tevőkből a képviselő-testület a vevőt. Ekkora árengedményt azonban
én nem javasolok.
Buzási Pál képviselő: Azt javasolom képviselő-társaimnak, hogy egy kicsit mérsékeljük ennek
a lakóingatlannak az eladási árát. Javasolom az eladási árat 7.9 millió forintban megállapítani,
és ezen az áron újból meghirdetni eladásra.
Rutkai Róbert alpolgármester: Az eladásra szánt épület a település központjában lévő nagy
telken áll. Az üres telekérték meghaladja az ötmillió forintot. Ezen áll a felújításra szoruló,
alápincézett két lakószobás ház. Véleményem szerint tavaszig érdemes volna erősebben
reklámozni az eladási szándékot, és a szakértői véleménnyel alátámasztott, jelenlegi eladási
árért értékesíteni az ingatlant.
Most megélénkült a vásárlási hajlam. Még a Szent László utca folytatásában lévő és jelenleg
mezőgazdasági területként értékesítésre szánt területet sem volna szabad egyben eladni, hanem
legalább 12 darab építési telket, kellene ott saját erőből létrehozni és egyenként eladni.
Illés János alpolgármester: Támogatom Buzási képviselő úr által javasolt 7.9 millió forintos
eladási árat és egyetértek Rutkai Róbert alpolgármester úr által elmondottakkal, amely szerint
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a Szent László utca folytatásaként önkormányzatunk saját erős eljárásban alakítson ki legalább
12 darab önkormányzati tulajdonú építési telket, amelyeket azután értékesít.
Tiszolczy Gábor tanácsnok: Az előterjesztés szerinti Petőfi u. 9. számú lakóépületet két
mérnökkel néztem meg, akik nem javasolták számomra, hogy megvegyem ezt az épületet.
Álláspontjuk szerint sokat kell költeni az épületre. Az állagmegóvásról mindenféleképpen
gondoskodni kell.
Lieszkovszki Gábor polgármester: Miután nincs több hozzászólás, javaslat, ezért Buzási Pál
képviselő úr az ingatlan eladási árának csökkentésére tett javaslatár teszem fel szavazásra.
96/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló és eladásra meghirdetett
Rád, Petőfi u. 9. szám alatti lakóingatlan eladási árát bruttó 7 900 000 Ft-ban határozza meg,
amely vételárban a telekár 5 000 000 Ft, a felépítmény ára pedig 2 900 000 Ft. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy ezen az egyösszegben fizetendő áron az ingatlant eladja, az adásvételi
szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:
7./

2017. december 31.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Javaslatok pályázatok előkészítésére és benyújtására, pályázatfigyelés alapján, továbbá
lezárult és elszámolt pályázatok értékelése

Tiszolczy Gábor tanácsnok: Száz százalékos támogatottságú nyertes pályázati forrásból
építettük meg az 1956-os forradalom és szabadságharc Emlékművét a Templom téren a
Toperczer Kúria előtt. A projekt költsége 4 999 909 forint volt.
Számítógépek és programok beszerzésére, valamint ezekhez kapcsolódó oktatások
finanszírozására ASP pályázatot nyújtottunk be és nyertünk meg 6 986 940 Ft értékben.
A működési kiadásainkkal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatásként nyertünk
2 905 304 Ft-ot, a Községháza alsó szintjén lévő irodák és közlekedő felújítására pedig
1 599 471 Ft-os támogatásra pályázatot nyújtottunk be.
Önrésszel kombinált nyertes pályázataink is voltak. Ilyen például a járdaépítési projektünk,
amely összes költsége 18 521 046 Ft, és amelyből az elnyert állami támogatás összege
14 973 564 Ft, az önkormányzati önrész összege pedig 3 547 482 Ft.
A Toperczer Kúria felújításához is elnyertünk 36 003 689 Ft-ot.
Lieszkovszki Gábor polgármester: Mielőtt tanácsnok úr továbbmegy a pályázati eredmények
bemutatásában, a Toperczer Kúria felújításával kapcsolatban szeretném tájékoztatni a
képviselőtársaimat arról, hogy az elmondott állami támogatás mértéke kevesebb lett, mint a
megpályázott összeg, ezért itt még újabb döntésekre lesz szükség, miután a tervezetthez képest
jóval nagyobb önerőre – közel 26 millió saját összegre – lenne így szükség a felújításhoz,
amelyet nem biztos, hogy vállalni tud önkormányzatunk. Folyamatos tárgyalásban állunk,
egyrészt az állami támogatás megemelése ügyében, másrészt a kivitelezésben jelenleg
elhagyható és későbbre ütemezhető munkák, és azok kiadásainak átütemezése ügyében.
Mindezeken túl úgy tűnik, hogy 2018-as és 2019-es árakon kalkulálva még meg is emelkedhet
az elmúlt évben összeállított költségvetés. Ezért jelenleg türelmet kérek, majd a szükséges
előterjesztést ebben az ügyben is elkészítem. Még az is elképzelhető, hogy így nem tudjuk
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vállalni ennek az épületnek a felújítását. Remélem, hogy jövő hét szerdán egy rendkívüli
képviselő-testületi ülésen meg tudjuk hozni a végleges döntést a beruházással kapcsolatban.
Tiszolczy Gábor tanácsnok: Sikeres pályázati támogatással elkezdtük a Vay Ádám, Liget és
Május 1. utcákat érintő útépítési projekt kivitelezését. Ennek a beruházásnak az összköltsége
54 995 935 Ft, amelyből 52 246 136 Ft a vissza nem térítendő állami támogatás és 2 749 799
Ft az önkormányzati önrész összege.
Pályázatot nyújtottunk be továbbá az új Rádi Egészségház létesítésére, amelyet a Posta melletti
szabad területünkön szeretnénk megépíteni. Ennek a projektnek az összköltsége 183 460 494
Ft, amelyből 174 287 468 Ft állami támogatásra pályáztunk és ehhez biztosítanánk 9 173 025
Ft önkormányzati önrészt. Ezt a pályázatunkat 2017. augusztus 25-én beadtuk, annak elbírálása
folyamatban van. Pályáztunk még 137 m3 szociális tűzifa vásárlásához állami támogatásra,
amely elbírálása szintén folyamatban van.
Mindezek után büszkék lehetünk arra is, hogy állami támogatás nélkül építettük meg az új Rádi
Postahivatalt. Ennek összköltsége 18 531 060 Ft volt, amelyhez egyébként 6 447 540 Ft-tal
járult hozzá az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás, amelynek Rád Község Önkormányzata
is alapító tagja. Így azután az önkormányzatunknak ez az új postaépület összesen 12 083 520
Ft-ba került.
Ha összesítjük tehát az elbírált projektjeinket, akkor azok bruttó összértéke: 135 245 897 Ft,
amelyek önkormányzati önrész összege 15 530 884 Ft és ennek megfelelően tehát a vissza nem
térítendő, elnyert támogatási összeg 119 715 013 Ft. Ez annyit jelent, hogy képesek voltunk a
folyamatban lévő beruházásokban az önkormányzati önrész mértékét 11.5 százalékon tartani.
A tájékoztató előterjesztés határozatot nem igényelt.
8./

Az 1956-os forradalom és szabadságharcról történő megemlékezés előkészítése
(községi ünnepség)

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az elkészült 1956-os Emlékmű átadásával együtt
emlékezünk községi ünnepségünkön az 1956-os forradalom és szabadságharc 61.
évfordulójára. Ennek megfelelően javasolom az Emlékmű átadása, felszentelése és a községi
ünnepség megrendezésének időpontjául 2017. október 20-án (pénteken) 15 órakor 30 percet,
helyszínéül pedig a rádi Templom téren álló Emlékművet és parkját.
Ünnepi megemlékezésre javasolom felkérni dr. Rétvári Bence államtitkárt és meghívni dr.
Harrach Péter országgyűlési képviselőt. Javasolom továbbá az ünnepség megnyitására és a
meghívott vendégek köszöntésére felkérni Rutkai Róbert alpolgármester urat. Szeretném
Tiszolczy tanácsnok úr segítségével az Emlékbizottság tagjait is meghívni az ünnepségre.
A szervezési, előkészítési teendők ellátására a bevált gyakorlatnak megfelelően Rád
Közművelődéséért Alapítványt (RKA) kérem fel, az ünnepi megemlékezés levezetésére,
narrátori, és műsorbiztosítási feladatok elvégzésével pedig Rákóczi Erika könyvtárost bízom
meg. Az ünnepség után a meghívott vendégeket baráti beszélgetésre kívánom meghívni, amely
költségeit kérem, biztosítsa a Képviselő-testület. Mindezeknek megfelelően terjesztettem elő a
határozati javaslatot.
97/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc 61.
évfordulójára emlékező községi ünnepséget, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
Emlékműve átadását, felszentelő ünnepségét 2017. október 20-án (pénteken) 15 óra 30 perckor
rendezi meg a rádi Templom téren (Rosszidő esetén a Rádi Általános Iskolában). Ünnepi
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megemlékezésre felkéri dr. Rétvári Bence államtitkárt és meghívja dr. Harrach Péter
országgyűlési képviselőt. Az ünnepséget megnyitja Rutkai Róbert alpolgármester
A szervezési, előkészítési teendők ellátására a Rád Közművelődéséért Alapítványt (RKA) kéri
fel, az ünnepi megemlékezés levezetésére, narrátori, és műsorbiztosítási feladatokra pedig
Rákóczi Erika könyvtárost bízza meg.
A meghívott vendégek számára az ünnepség után agapéval egybekötött visszatekintő
megemlékezést szervezünk, amely költségeit a Képviselő-testület biztosítja.
Határidő:
Felelős:

9.)

2017. október 20.
Lieszkovszki Gábor polgármester, Bajnógel János Rád Közművelődéséért
Alapítvány, Rákóczi Erika könyvtáros

Szennyvízkezeléssel kapcsolatos 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Lieszkovszki Gábor polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek az előterjesztésnek a
lényege, hogy az üzemeltető DMRV Zrt-t terheli a felújítással és a pótlással, a tulajdonos
önkormányzatunkat pedig a beruházással kapcsolatos kiadások. Az előterjesztett
dokumentációt az üzemeltető készítette el, a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása pedig
számunkra előírt kötelezettség, amelyről szóló döntésünket a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére kell megküldenünk. Tehát nekünk az elkészült javaslatban lévő
beruházási feladatokkal kapcsolatos kiadások vállalására vonatkozóan kell döntést hoznunk.
98/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rádi szennyvízrendszer
vonatkozásában elkészített 2018-2032 évi Gördülő Fejlesztési Tervet és annak részét képező
Felújítási és pótlási, valamint Beruházási tervrészt.
Felhatalmazza a polgármester a dokumentumok aláírására és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő megküldésre.
Határidő:
Felelős:
10./

2017. október 2.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Tájékoztató a Rád és Penc Víziközmű Társulat végelszámolója és Rád Község
Önkormányzata közötti elszámolással összefüggésben

Rutkai Róbert alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az írásbeli tájékoztatómat és
annak öt mellékletét megkapták. Tekintettel arra, hogy Kosztyán Kálmán végelszámoló a
számára megküldött önkormányzati határozatok ellenére teljes körűen nem készítette el és nem
küldte meg önkormányzatunknak a kért és pontosított végelszámolási adatokat, és a rádi
érdekeltek egyéni elszámoló lapját, valamint Illés János alpolgármester, társulati küldött és
Buzási Pál önkormányzati képviselő, társulati küldött írásbeli kezdeményezésére nem bízott
meg könyvvizsgálót, ezért Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2017.(IV. 26)
számú határozatának felhatalmazása alapján, a végelszámoló mulasztása miatti végelszámolási
kifogást nyújtottam be a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságához.
A végelszámolási kifogásos eljárás a Vgf. 13-17-000006 szám alatt indult és jelenleg is
folyamatban van, amelyben végzés és egyéb iratok is születtek.
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A Cégbírósághoz benyújtott pontosított kérelmünk az volt, hogy
a Cégbíróság kötelezze a végelszámolót a végelszámolási kiadással (2121,50
Ft/ingatlan) érintett ingatlanok számának – utca és házszám megjelöléssel történő –
meghatározására és a pontosított, aktualizált lista Rád Község Önkormányzatának
történő megküldésére,
a Cégbíróság kötelezze a végelszámolót a rádi egyéni érdekeltek nevét és befizetéseit
tartalmazó Egyéni Elszámoló Lapok rádi jegyzőnek történő megküldésére,
a Cégbíróság kötelezze a végelszámolót, az általa Rád Község Önkormányzatának
megküldött és 2017. május 8-án kelt levele szerinti, Rád községre eső 4 472 482 Ft
működési költség időbeli meghatározására (mettől – meddig terheli Rád községet ez a
működési kiadás) valamint ennek az összegnek az ugyanerre az időre vonatkozó és Penc
községre eső adatokkal együtt történő tételes bemutatására.
a Cégbíróság kötelezze a végelszámolót, hogy tételesen számoljon el Rád Község
Önkormányzatával a rádi érdekeltségi befizetések kamathozadékával, továbbá a rádi
önkormányzat által korábban az egyéni érdekelteknek megelőlegezett – majd később
azoktól levont - egyéni számlanyitások összegével.
Végül kértük a Cégbíróság jogi álláspontját a végelszámolónak fizetendő „ellenérték”
mértékéről, különös figyelemmel a végzett munka mennyiségére és minőségére, valamint az
elhúzott végelszámolási eljárásra.
Kérelmünk elbírálására még nem került sor, de a Cégbíróság döntésének megvárása helyett
Kosztyán Kálmán végelszámoló 2017.szeptember 29-re Penc községbe összehívta a
végelszámolás alatt álló Rád és Penc Víziközmű Társulat Küldöttgyűlését, amelyen szeretné
elérni a felmentését, a csúfos és adathiányos „elszámolásának” és ismeretlen mértékű
javadalmazásának, továbbá a Társulat törlését kimondó határozati javaslatainak elfogadását.
Úgy tűnik tehát, hogy vagy nem érdekli a végelszámolót a mulasztása miatt indult és jelenleg
is zajló végelszámolási kifogásos eljárás, vagy megelőlegezte magának a Cégbíróság olyan
döntését, amely elutasítja a végelszámolással kapcsolatos kérelmeinket.
Egy azonban jól látszik: Kosztyán Kálmán végelszámoló nem akarja elkészíteni és megküldeni
a végelszámolási kiadással (2121,50 Ft/ingatlan) érintett ingatlanok számának – utca és
házszám megjelöléssel történő – pontosított, aktualizált listáját, és nem akarja a rádi egyéni
érdekeltek nevét és befizetéseit tartalmazó Egyéni Elszámoló Lapokat megküldeni a rádi
jegyzőnek. Ezen kívül nem akarja tételesen bemutatni, hogy mire költötte a településenként
több millió forint összegű működési kiadást, és nem akar elszámolni a rádi önkormányzat által
korábban az egyéni érdekelteknek megelőlegezett – majd később azoktól levont – egyéni
számlanyitások összegével. Végül pedig nem szeretne arról beszélni, hogy mekkora összegű a
számára fizetendő „ellenérték” amelyért végelszámolóként lassan, közel három évig elhúzta a
végelszámolást.
Lieszkovszki Gábor polgármester: A végelszámoló által több mint 110 millió forintról kilenc
sorban történő elszámolásra csak azt tudom mondani, hogy én még ilyet nem láttam. Erről azt
gondolni, hogy ez rendben van, ez elhihető, az számomra is elfogadhatatlan. Jogosan kértük
például, hogy a 4,7 millió forint Rád községre eső működési kiadást tételesen mutassa be a
végelszámoló. Ő erre továbbra sem hajlandó. A 2,6 millió forintos időközi visszafizetésről sem
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volt hajlandó kimutatást adni a végelszámoló, és az önkormányzat által megelőlegezett
számlanyitási összegekkel sem számolt el. Még az Egyéni Elszámoló Lapok adatait sem volt
hajlandó biztosítani az önkormányzat számára a végelszámoló. Ez hosszas viták és egyéb
problémák okozója, miután a Társulattal szerződöttek által be nem fizetett összegeket a rádi
jegyzőnek kell beszednie úgy, hogy nem tudja bizonyítani, az egyéni érdekelt mennyit és mikor
fizetett be a Társulatnak. Úgy tűnik, hogy ez a végelszámolás kilenc millió forintba került Rád
és Penc ügyben érdekelt lakóinak, úgy, hogy ennek a pénznek az elköltését tisztességes, tételes
elszámolással nem mutatta be Kosztyán Kálmán végelszámoló. Ez a két és féléves
végelszámolói időhúzás ára?
A tájékoztató előterjesztés nem igényelt határozatot.
11./

A Rádi Egészségház megépítéséhez benyújtott pályázati határozat pontosítása

Lieszkovszki Gábor polgármester: Képviselő-testületünk 2017. július 21-én tárgyalta a Rádi
Egészségház megépítésére benyújtandó pályázat előterjesztését és hozta meg a 64/2017.(VII.
21.) számú határozatát, amelyben a projekt összes költsége 183 460 490,54 Ft, a pályázott
támogatásösszege 174 287 467,91 Ft, ennek megfelelően az Önkormányzati önerő, saját forrás
összege pedig 9 173 024,63 Ft volt.
A Magyar Államkincstár Pályázatkezelő Rendszer hiánypótlás felszólítása szerint ez a
határozat az összegek egész számra kerekítése szempontjából módosításra szorul, amely
előterjesztett módosító határozatot kérem elfogadni.
99/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2613 Rád, Rákóczi út 14-16. 12/6 helyrajzi
számon megépítendő Egészségház, 64/2017.(VII. 21.) számú határozatában lévő projekt összes
költsége, pályázott támogatás összege és önkormányzati önerő, saját forrás összegét, jelen
határozattal az alábbiakra módosítja:
Projekt összes költsége:

183 460 493 Ft

Pályázott támogatás összege:

174 287 468 Ft

Önkormányzati önerő, saját forrás:

9 173 025 Ft

A Képviselő-testület az Egészségház építésével összefüggő önkormányzati önrész összegét
elfogadja, és a 2018. és 2019. évi költségvetésében a sajátforrást biztosítja és elkülönítetten
kezeli, az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében című, a PM_EUALAPELLATAS_2017/27
azonosító számú pályázatra benyújtott pályázati dokumentációnak megfelelően.
Határidő:
Felelős:
12./

a pályázati tartalom megvalósulása
Lieszkovszki Gábor polgármester

Bérleti szerződés a Felújított, átépített postahivatali helyiségre

Lieszkovszki Gábor polgármester: Képviselőtársaim megkapták írásban az előterjesztést,
amelyben javasoltam dönteni a bérleti szerződés időtartamáról, és a havi bérleti díj mértékéről,
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továbbá a bérleti díj fizetésének módjáról, idejéről, valamint a bérlő által fizetendő közüzemi
díjak fizetésének módjáról.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület határozatlan időre kössön helyiségbérleti szerződést a
Magyar Posta Zrt-vel a tulajdonában 2613 Rád, Rákóczi u. 22. szám alatti ingatlanban lévő 58
négyzetméteres postahivatali helyiségre vonatkozóan, és állapítsunk meg havi bruttó 60 000 Ft
(hatvanezer forint) helyiségbérleti díjat, amelyet a Posta Zrt. évi két részletben – május és
november hónapokban – fizessen meg Rád Község Önkormányzatának a kibocsájtott számla
alapján.
A közüzemi díjak fizetésével összefüggésben javasolom, hogy a Magyar Posta Zrt. mint bérlő
a korábbi gyakorlatnak megfelelően fizesse havonta a postahivatali helyiség közüzemi díjait,
és ennek érdekében adjon hozzájárulást a Képviselő-testület, hogy a bérlő eljárhasson a
bérlemény közüzemi díjainak fizetésével összefüggésben a közszolgáltatóknál.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a bankomat szolgáltatással kapcsolatban, folyamatban van
a kérelmünk benyújtása – erre felkértem Rutkai Róbert alpolgármester urat – remélem sikerül
elérnünk a bankjegykiadó automata kihelyezését és üzemeltetését, amelyet a megújult
postahivatali épületben kívánunk elhelyeztetni.
100/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Rád, 15/3 hrsz-ú,
természetben 2613 Rád, Rákóczi u. 22. sz. alatti ingatlanban kialakított, felújított és megnövelt
alapterületű (58 m2) helyiséget postahivatali közszolgáltatás céljára, 2017. október 1. napjától
határozatlan időre bérbe adja a Magyar Posta Zrt-nek.
A helyiségbérleti díjat havi bruttó 60 000 Ft-ban (hatvan ezer forintban) állapítja meg, amely
bérleti díjat Bérlő évi két részletben – május és november hónapokban – fizet meg Bérbeadónak
a kibocsájtott számla alapján.
A bérlemény közüzemi díjait a Bérlő köteles megfizetni közvetlenül a közszolgáltatóknak,
amely szerződéskötésekhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja a Képviselő-testület.
Felhívja a polgármestert, hogy a fenti szerződési feltételek rögzítését a Helyiségbérleti
Szerződésben biztosítsa, egyéb szerződési kérdésekben saját hatáskörében eljárjon, továbbá
felhatalmazza a szerződést aláírására.
Határidő:
Felelős:
13./

2017. szeptember 30.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Vörösmarty utca vízelvezetési munkái és áteresz javítása a Szabadság térnél

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az előterjesztés célja a Vörösmarty utcában meglévő
vízelvezető árkok felújításával és a vízelvezetésnek megfelelő szintezésével, valamint szükség
szerinti új árok létesítésével, továbbá ezeknek mederlappal történő fenékburkolatával
biztosítani a csapadékvíz hatékony elvezetését. Ez a munka együtt jár a gépkocsibejárók
átereszeinek szabványszerű egységes létrehozásával, mert azok nélkül nem biztosítható a
hatékony csapadékvíz elvezetés.
Erre a munkára az idei évre tervezett költségvetésben közel bruttó 6,3 millió forintot hagytunk
jóvá. Ezekkel a vízelvezető árkokkal kapcsolatos munka mellett elengedhetetlenül szükséges
még a Vörösmarty utca – Szabadság tér közötti csapadékvíz áteresz javítása is. A mai
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képviselő-testületi ülésre készített határozati javaslatom szerint arra kérek felhatalmazást, hogy
készíttessünk az elvégzendő munkáról műszaki leírást, és felmérési vázrajzot. Ezen kívül értsen
egyet a Képviselő-testület azzal, hogy a munka kivitelezésére három helyi vállalkozót kérjünk
fel ajánlattételre.
Úgy hallottam, hogy 2018. év nyár elején kerül sor talán belterületi útépítéssel kapcsolatos
pályázati kiírásra. Előbb tehát nincs esélyünk arra, hogy külső forrást bevonjunk az előterjesztés
szerinti probléma megoldásába.
101/2017.(IX. 21.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty utca meglévő vízelvezető árkai
felújításával, szintezésével, valamint szükség szerinti új árok létesítésével, továbbá ezeknek
mederlappal történő fenékburkolatával, az érintett gépkocsibejárók átereszeinek szabványszerű
egységes létrehozásával és a Vörösmarty utca – Szabadság tér közötti csapadékvíz áteresz
javításával biztosítja a terület csapadékvíz elvezetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a munkákkal kapcsolatos felmérési vázrajzot és műszaki leírást
elkészíttesse és a munka kivitelezésére legalább három vállalkozótól kérjen árajánlatot.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Lieszkovszki Gábor polgármester

Lieszkovszki Gábor polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megköszönöm a mai
képviselői munkát és a képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

