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Ké szült Galgamácsa Közsé gi ÖnkormányzatKé pviselő-testületé nek2017. február
helyisé gé ben tartott Ülé sé ről.
14 órakor Galgamácsa Közsé g önkormányzatánakhivatalos
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
Mőt'rczMáté ké pviselő
Macző Bertalan ké pviselő

dr. Györkös

Roland István jegyző

dr.
Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megielent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖntÖtte
Györkö, R"Úd istván jegyzőt, megállapí totta, hogy a Testület haté rozatké Pes. A meghí vó
szerint szavazásrabocsátotta a napirendi pontokat az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testiilete
tartőzko

dás

5

igen,

0 nem,

szavazatta| 0

sal elfo gadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Magyarország helyi önkormányzztairől szóló 201í . é vi CLXXXIX.

tÖrvé nY
vonatkozásában
itletmé
ny
mó do sí tásának átv ezeté se a olgármesteri
pályánat benyú jtásának leLetősé ge a YP6-7.2.1,7.4.1.2,16 számű - A vidé ki
té rsé gekkismé retű infrastruktú rájának é s alapvető szo|gáltatásainak
p

2.

fejleú té sé re.Külterületi hetyi közutak fejleszté sen önkormányzati utak
kezelé sé hez, állapotjaví tásűhoz, karbantartásához szüksé ges erŐ- é s munkagé Pek
beszerzé se, pályázaton törté nő indulásról

3. Godwill Consulting pá|yázatí ró tanácsadó Kft. megbí zása pá|yázatí rői
4.
5.
6.
7.
8.
9.

és

p ály ázatfigrelé s i fela d ato kra.
Az-Erdeni2gg1 fogászatiBt.-vel kötött együttműködé si megállapodás módosí tása
a helyettesí té s.vonatko zásában
Galgamácsa Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek önkormányzati rendelete a
közterületen törté nő szeszesital foryasztás szabályairól
Galgamácsa szent kereszt Alapí tvány jogállásának rendezé se
Az Ónkormányzat tulajdonában lé vő, Galgamácsao Kossuth L. utcai ingatlan
bé rleti szerződé sé nek felmondása, a bé rlő által benyú jtott ké relem megvitatása
Galgamácsa Közsé g önkormányzat költsé gveté sé nek előké szí té se

egyebek

2

Napirend tárgyalása:
önkorm ányzatairől szóló 2011. é vi CLXXXIX. tÖrvé nY
ezeté se a p olgárm esteri illetmé ny v onatkozásáb an

1. Magyarország helyi
mód

osí tásánat

átv

Roland István jegyzőt, hogy ismertesse a

Ecker Tamás polgármester: Felké rte dr. Györkös
napirendi pontot.

dr. Györkös Roland István jegyző: Tavaly é v vé gé nmódosí tásra kerÜlt az Önkormé nYzati
törvé ny. A potgármesterek fizeté sé nek összege is módosí tasra került. A fizeté s számí tásé nak
módját vé itoztatté k meg. Ezzel a módosí tással emelkedett a ftzeté s Összege. Ezt a Plusz
kiadást a Kincstar biáosí tja.
MŐriczMáté ké pviselŐ: Akkor ez a módosí tás nem növeli a költsé geket.
dr. Györkös Roland István jegyző: Í gy nem. Ezek után felké rte a testÜletet, hogY a
jogszabályoknak megfelelően fogadják el a módosí tást,
Ecker Tamás polgármest er Szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot az a|ábbi eredmé nnYel:
az
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartÓZkodássa|,
alábbi határ ozatot L:rozta:
212017. (I.I. 07 -\ sz. önl<,

határozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtesttileté nek dönté se é rtelmé benEcker Tamás
polgármester illetmé ny é t a jogszabályoknak megfelelően
módosí tja.

2.

pá|yázat benyú jtásának lehetősé ge

YP6-7.2.1,7.4.r,.2-1,6 számú - A vidé ki
rájának ós alapvető szolgáltatásainak

a

té rsé gekkismé retű infrastruktú
fejleú té sé re.Külterüteti helyi közutak fejleszté se, önkormányzati utak

kezelé sé hez,á|lapotjaví tásához, karbantartásához szÜksóges erŐ- é s munkagé Pek
beszerzé se - pályázaton törté nő indulásról

Ecker Tamás polgármest er: Az előző hé ten megtartott rendkí vüli testületi Ülé sen már szÜletett
igé nYeinek
egy donté s apályé zaton való indulásról. Időközben sikerült találniaegy atelepülé s
maximálisan megfelelő munkagé pet. Ez egy Dé l-Koreai gyártmanyű gé P lenne. A kÜlterÜleti
lóerős
utak rendbeté tele mellett, gé pbeszerzé sre is adnának támogatást Jelen esetben egY 50
3100 ccm traktonól lenne szó, különfé le kiegé szí tőkkel,

Maczó Bertalan ké pviselő: Mi lenne akkor pontosan hozzá?
Ecker Tamás polgármester: Jar hozzá egy hidraulikusan mozgathatő tolÓ laP, egY Padkasza,
árokásó berendezé s, ágztnő gé p.Ezzel a felszereltsé ggel lenne 10.000.000 Ft.
Maczó Bertalan ké pviselő: Apá|yazatot 100%- ban finanszí rozzák?

Ecker Tamás polgármester: Sajnos nem. Hozzávetőlegesen 2.500.000 Ft-ot kellene az
gé P viszont
önkormanyzattakhozzátenrie, ez már lrrrtarmazná a pályé aatí rás dí ját is. Ez a
azé rtisjó lenne mé g, mert té len só szórásra is lehetne haszná|ni.
3

Maczó Bertalan ké pviselő: Es ki kezelné ezt

a

tí aktort?

Ecker Tamás polgármester: A falugondnok rendelkezik a megfelelŐ ké pesí té sekkel.

Maczó

B ertalan ké pvi selő : Y an r á p é twe az

Önkorm ány zatnak?

Ecker Tamás polgármester: A fő ké rdé sí ff az, hogy megé r e az Önkormanyzatnak ez a gé P
2.500.000 Ft_ot. Mertpé nz azlewrc rá, akár alapí tványi fonásból is.

Mőricz Máté ké pviselő: Idővel ez visszahozná az árát. Vegyiik csak alaPul a mostani hó
helyzetet.

Maczó Bertalan ké pviselő: Mekkora összeget ké pvisel é ves szinten

a hótú rás?

Ecker Tamás polgármester: Eddigi né hány é vben nem igazé n volt szüksé g hó eltakarí tásra.
Idé n pedig mé g pontos vé gösszeg nem áll rendelkezé sre. Folyamatosan é rkeztek a
bejelenté sek, hogy szüksé g volna az utak sőzására. Szüksé gmegoldáské nt a kisteherautó
platójáról szőrták]tapáttal a sót a közmunkások, de ez nem megoldás. Ha hivatásost bí znának
meg ezzel, pé t é v alatt elvinné a traktomak az összegé t. Mindemellett kÖtve Yan aZ
is.
önkormányzat. A legtöbb helyen nem csak a hó tolásé rt ké mek pé nú .,hanem aké szenlé té rt
Ugyanakkor az árokásóval rendbe lehet tenni az utak melletti árkokat. TolÓ laPPal a
jelenleg
fiildutakat is rendbe lehet tenni. Az utak melletti bozőtokat is lelehetne vele darálni,
nagy problé mát jelent, hogy ami ki lett vágva bozőtnem lehet elé getni. Tehát sokfele módon
fellehetne használni ezt a gé pet-

Kovács Bé la alpolgrármester: Hol tárolnránk a gé pet é s a kiegé szí tőit?
Ecker Tamás polgármester: A Polgármesteri hivatalnál rendbelett té ve a garé zs, ki lett festve.
ott lehetne tárolni.

Kovács Bé la alpolgármester: Az nyilvánvaló, hogy 10.000.000 Ft-ot nem adnának ki é rte,
viszont most 2.500.000 Ft_ é rthozzálehetne jutni, ami egy nagyon jó ár.
Ecker Tamás polgármester: Mindenké ppen gé pesí tenikell, mert nagYon sok a kÜlterÜlet.
Embert pedig nagyon tehé ztalální .

Mőricz Máté ké pviselő: Vé lemé nyeszerint mindenké ppen páIyázni kell eí Te a gé pre, kár
lenne ezt a lehetősé get kihagyni.

Ecker Tamás polgármester: Mivel más hozzászólás, é szrevé telnem tÖrté nt ezé rt szavazásra
bocsájtotta a napirendi pontot az a\ábbi eredmé nnyel:
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Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az
alábbi határ ozatot hozta:
3 l20l7 . (II.a1 .\ sz. őntr.

határozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé ben a YP6-7.2,1,7.4.L.2-16

vidé ki té rsé gekkismé retű
infrastruktú rájának é s alapvető szo|gá|tatásainak
számú -

A

fejleszté sé re. Külterületi helyi közutak fejleszté se,
önkormányzati utak kezelé sé hez, állapotjaví tásához,
karbantartásához szüksé ges erő, é s munkagé pek
beszerzé se pályáuat kereté ben páIyazí k egy az utak
karbantartását, rendszeres felú jí tását biáosí tó erőgé p
(tartozé kokkal) é s vontatott munkag é p beszerzé se.

3. Godwilt Consulting pályázatí ró tanácsadó Kft. megbí zása pályázatí rói
p ály ázatfigyelé s i fela

d

ato

és

kra

Ecker Tamás polgármester: Dönté st kell hozni azigyben, hogy a jövőben kit bizzanak meg a
páIyé natí rási feladatoykal Ez idáig a Godwill Consulting páIyé aaűrő tanácsadó Kft. Í rta a
pá|yazatokat. Egy elé g komoly cé gől vart sző, jó kapcsolatokkal. Van velÜk egY ré gi
szerződé se az önkormányzatlak, pályázatfigyelé s cé ljáből. Ez é ves szinten 50.000 Ft, ami
vé lemé nyeszerint eIé ggé jutanyos. A munkagé pespá|yazatot 150.000 Ft-os aron Í rnák meg.
Ezt mindenfé leké ppenki kell ftzetni é s ha nyernek a pályé naton akkor ezen felÜl 6-7Yo-os
sikerdí jjal számolnak.Ezt azösszeget ők belekalkulálnák a járműnek avé telé rába.

Maczó Bertalan ké pviselő: Általaban a legí öbb páIyé aatirő cé g nem ké r Pé nzt a megí rásé rt,
hanem sikerdí jasak.

Ecker Tamás polgármester. Aza legnagyobb problé ma, hogy mostanság a legtöbb Pályé zatot
kií rják é s sok esetben csak é vek mú lva lesz eredmé ny. Jelen pillanatban is folYamatban ví ul a
kondi park, az óvoda felú jí tás, jarda páIyé zat, MLSZ pályazat é s a mai napig nincs
visszajelzé s ezekkel kapcsolatban. É vek telnek el í gy. Vannak cé gek akik olcsóbban vállalják,
de ezekné l a sikerre is kevesebb az esé ly. Idáig teljes mé rté kbenelé gedettek lehetnek a
p áLy é natí rői munkáj ukkal.

MaczőBertalanké pviselő:pályé natfi gyelé sreké rnekvalamidí jat?

Ecker Tamás polgármester: Eves szinten 50.000 Ft-ot. Minden é vben Í tj szeruődé st kÖtnek
veltik. Ezt azösszeget viszont maximálisan megé ri, hogy folyamatosan naPraké szek legYenek
a p áIy é aatok tekinteté ben.

pá|yáuatirő cé g akik közül
Maczó Bertalan ké pviselő: Az lenne a legiobb, ha lenne 2,3 db
ezé rt nincs ÖsszehasonlÍ tási
választani lehetne. Mivel csak a jelenlegi cé ggel dolgoztatnak,
alap más cé gekkel.

í rja ezeket a páIyé natokat,
Ecker Tamás polgármester:Egy elé ggé szűk kör az aki napi szinten

az is nagyon
környé kbeli települé sek közül is sokan velÜk dolgoáatnak. Es
fontos, hogy nyertespályázateseté n hogy hí vjak Ie apé nzt,inté zikagé pbeszerzé st,

dolgozik.

A

-gynugyiábőihason1oárakondo1goznak.Afo1sőré tegaki-versenyké
kell közbe szetzé st
nem|"':,i1yenarakon
Macző Bertdran ké pviselő: Ilyen nagy é rté kűeszköz beszerzé sekor
kií rni?
nem haladja meg, De a
Ecker Tamás polgármester: Tudomása szerint az Uniós é rté Y,haárt
kel1 fo g1 alkoznia,
p áIyé aatir ő cé g mindent lebonyo l í t, az önkorm é ny zatnak ezzel nem
meg, vagy hosszabb
Maczó Bertalan ké pviselő: A cé get most akkor elTe a pályázatrabí Zí Lák
ávra?
cé g, Van olyan ami
Ecker Tamás polgármester: Többfele csomagot kí nál ez a pá|yé lzatirő
is ami 7 páIyánatra,
egyszeri megbizás, ami csak egy páIyázatra szől, viszont van olyan
belÜl lesz 7 olYan
Viszont vé lemé nyeszerint nem belátható hogy a megadott időtartamon
p áIy ánat ami me gfe

lel

ő enne az Önkorm ány zatnak,
1

a ké té ves560,000 Ft, a
Kovács Bé la alpolgármester: Az egy é ves megbizás akkor 300.000 Ft,
három é ves megbí záspedí g800.000 Ft lenne,

Ecker Tamás polgármester: Ez

is

egyfajta lehetősé g,
kedvezőbb, a ré gi együttmú ködé sre való tekintettel,

de amit ők ajánlottak az jőval

Roland István jegyző: Mindemellett rengeteg olyan páIyazat vano ami aKözé p_
Magyarors zági ré gí őra nem vonatkozik.

dr. Györkös

is,
Móricz Máté ké pviselő: Té nyleg rengeteg olyan páIyázat van, akár a polgárőrsé gné l

amiből Pest-megye alapból ki van zárva,
szavazásta
Ecker Tamás polgármester: Mivel más hozzászólás é szrevé telnem tÖrté nt, ezé rt
bocsájtotta a napirendi pontot az alábbi eredmé nnyel:
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0 nem, 0 tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat ké pviselő_testülete 5 igen,
alábbi határ ozatot hozta:
4t20l7. (II.06.) sz. őnk határozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-

testületé nek dönté se é rtelmé ben megbí zza a Godwill
Consulting pá|yázatiró tanácsadó Kft.-t. a páIyazatirői
é s páIy ázatfi gyelé si feladatok eIIáí ásfu a.

4.

Az Erdent 2000 fogászatiBt.-vel kötött együttműkÖdé si megállapodás módosí tása
a helyettesí té s vonatko zásában

sztiksé ges az
Ecker Tamás polgármest er: Az Erdent 2000 fogás zati Bt,jeleú e, hogy módosí ts
papí r rendben
együttműködé si megállapodás helyettesí té s vonatkozásában, hogy minden
é s őt is
legyen. Ez fontos az ANTSZ szempontjából is, mert az Önkormányzatot
megbtintethetik. Ennek a módosí tásnak az elfogadásáról kellene most szavazni.

Móricz Máté ké pviselő: Aki

a helyettesí té st fogia vé geznÍ ,az PÜspÖkhatvani, akkor a rendelé s

is ott lesz majd?

ha
Ecker Tamás polgármester: Elvileg ott is fogadja, de Galgamácstí n fogia helYettesí teni
pontot az alábbí
hosszabb időtartamí ól van szó. Ezek után szavazásrabocsájtotta a napirendi
eredmé nnyel:
az
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
al ábbi haté ro zatot hoú a:
5/2017. (II.06.) sz.

önk határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé ben elfogadja az Erdent 2000
fogászatí Bt.-vel kötött együttműködé si megállapodás
módosí tását a helyettesí té svonatko zásábarl,.

5.

Galgamácsa önkormányzat Ké pviselő-testületé nek Önkormányzati rendelete a
közterületen törté nő szeszesital fogyasztás szabályairól

Ecker Tamás polgármester: A környező települé seken mar van ilyen rendelet. A CooP
környé ké n kialakult helyzet indokolja egy ilyen rendelet megJlozatalát, mive1 rendszeressé
jelezté k, hogY
vált aköáerületen törté nő szeszesital fogyasztás. A körzeti megbí zottak Pedig
addig semmit nem tudnak ez ellentenni, amí g nincs helyi rendelettel szabálYozYa.

hogY né hanY ember
Maczó Bertalan ké pviselő: Neki csak annyi a problé mája a rendelettel,
akkor lehet bÜntetni majd aki
miatt kell ltozni,egy mindenkire é rvé nye s szabáIyozást. EzentÚl
pé ldául legé ny bú csú tcsinál é s alkohollal vonulnak az utcán.

kell venni,
Kovács Bé la alpolgármester: Vannak kivé telek a rendeletben. De aá is figYelembe
eldobálva,
hogy a kocsmához vezetőú ton vé gig sörös dobozok, sörös üvegek vannak
kellene
Maczó Bertalan ké pviselő: Vé lemé nyeszerint akkor inkább a szemetelé s iranYábÓl
megközelí teni a probl é mát.
ott italoznak.Fé IŐ az
Ecker Tamás polgármester: A települé s ké pé tis rontja, hogy napközben
is, hogy esetle gesen az ita| hatásár a agresszí vak lesznek,
munkáját segí tik
Kovács Bé la alpolgármester: Amenny iben ezzel a polgarőrs é g é s arendőrsé g
is fognak az egyes
mindenké ppen jó, ha van egy ilyen rendelet. Es biaosan mé rlegelni
esetekben.

az alábbi
Ecker Tamás polgármester; Ezek után szavazásra bocsájtotta a naPirendi Pontot
eredmé nnyel:

0 tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem,
alábbi rendeletet hozta:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé ben elfogadja a közterületen
törté nő szeszesital fogyasztás szabáIyaitől szóló

rendeletet.

A

rendelet szövegé t jelen jegyzőkönyv

mell é kl ete tartalmazza.

6.

Galgamácsa szent kereszt Alapí tvány jogállásának rendezé se

Önkormanyzatnak van egy a|apí tványa. a Szent Kereszt
és
Alapí tvtány, ami mar jó ideje nem üzemel. Teljesen meg kellene ú jí taniaz alapí tványt
ebben az önkormé myzatnak is ré sá kell vennie, mivel alapí tó. Az ÖnkormánYzatnakke]'l
kijelölnie az alapí Nány vezetőit. Az alapitvány már é vek óta nem működik, viszont a
könyvelé se vezeye van. A minimális összegú befolyt pé nzek elmennek a számlavezeté si
alPolgármestert,
dí jakra. Ezé rt most rendbe kellene tenri az alapitványt Felké rte Kovács Bé la

Ecker Tamás polgármester;

Az

hogy ismertesse az alapí tvány jelenlegi helyzeté t,
már
Kovács Bé la alpolgármester: Próbált olyan embereket keresni az a|apí tvány é Ié re,akik
dolgokban,
ré gebben is benne voltak az Egyhé ztanácsban, é s aktí van ré szt vettek az egyházi
Nagyon nehezentalált olyan embert aki elvállalta volna,
8

van szŐ' jő lenne' ha
Rózsai piroska alpolgármester: Mivel hogy ÖnkormánYzatialaPÍ tvánYrÓl
Öt
ké pvis eIő. Ezé rt cé Iszerű lenne ha három helYett
a tagok között t"orrJ"gy önkormányzati
kell tenni mert jelen Pillanatban
fős lenne a testület. Az alapí tvány számláit is rendbe
visszaí izeté si kötelezettsé g van,
tagia nem lehet a
Roland István jegyző: Az önkormányzat Ké pviselŐ-testi,ileti
mivel az Önkorm ányzat az alapí tő. Ezé rt összefé rhetetlensé g van,

dr. Györkös
-agokközött,

fő.
Rózsai piroska alpolgtármester: Akkor maradjon a három

MőriczMáté ké pviselő: Ha ennyi problé ma Yafi az alapí tviánnyal,
megtartani?Mertazl%oadókbólnemsokpé nzfolyikbe.

akkor é rdemes egyá|talán

jó
mert alaPÍ tvánYon keresztÜl is lehet
Rózsai piroska alpolgárme ster: Azé rtvolna megtartani,
páIyázní . Mindemellett a megszűnteté se sem olcsó,
dönteni?
MaczőBertalanké pviselő: Akkor most pontosan miről is kellene

az alapí tvány, é s kik legyenek
Kovács Bé la alpolgármester: Arról, hogy ú jra legyen e é lesztve
é s azzal a
a tagsai. Ez az állapot azobkaI szemben is inkonekt, akik felajanlják az LYo_ot,
é s meghirdetikazűjságban,
pé nzze1nem törté nik semmi. Valamint az is lehet, ha ú jraé lesáik
lett volna lehetősé g
hogy felú jí tásra gyűjtenek, akkor mé g több felajránlás lesz. Nemré g
mert csak alapí tványon keresztül
templomfeti$itasripályázní ,ami amiatt nem volt lehetsé ges,
lehetett pályánni.
dr. Györkös

miatt

mos

t

jogszabályi változások
Roland István jegyző: É rdemes aá í s mé rlegelni, hogy a
most
mé r sokkal nehezebb a|apí tványt bejegyeztetni. Í gy lehet é rdemesebb

megtartani.
a szÜksé ges iratokat
Móricz Máté ké pviselő: Akkor ez most egy é lő alapiwány, aminek csak
kell módosí tani.

az a|áhbi
Ecker Tamás polgármester: Ezek után szavazásra bocsájtotla a naPirendi Pontot
eredmé nnyel:

0 nem, 0 tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete 5 igen,
alábbihatározatothozta:
6 t

2017 . (1I.06.\ sz. őntr-

Galgamács

a

határ ozatz

Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete

dönté se é rtelmé ben, Galgamácsa Közsé g önkormrányzata
mint a Galgamácsa Szent Kereszt Alapí tvány alapitőja
megbí zza dr. Györkös Roland István jegyzőt, hogy a
hatályos jogi szabályozásnak megfelelően ké szí tseel az
alapí Wány ú j alapszabályát. A kuratórium tagai a
9

következő szemé lyek: Kovács Miklósné , Zdenko Anikó é s
Negyela Pál
Felelős: Jegyző
Határidő: Azonnal

lé vőo Galgamácsa, Kossuth L. utcai ingatlan
bé rleti szerződé sé nek felmondása, a bé rlő áttal benyú jtott ké relem megvitatása

7. Az önkormányzat tulajdonában

decemberben
Ecker tamás polgármest er: Az ingatlan októberben kerÜlt kiadásra, amit a bé rlŐ
arra semmifele
felmondott. A bé rleti szerződé s é rtelmé ben, amit azí ngatlanra kÖltÖtt Pé nzt,
az
követelé se nem lehet. Ennek ellené re ké rte, hogy az ingatlaní a fordí tott Ősszeget
önkormány zatté rí tsemeg az ő ré szé re. Majd 400.000 Ft é rté kben nyú jtott be szátmlákal

A

szerződé s é rtelmé ben,az Önkormányzat semmifé le
hogy bármit is
beruházástnem számolhat el. Innentől kezdve csak az Önkormányzaton mú lik,
megté rí te. Jogi kötelezetts é g ura, hogy bármit megté rí tsenek az ő ré szé renincs.

dr. Györkös

Roland István jegyző:

czMáté ké pviselő: A benyú jtott szám|ákközül, Holló Pé terrel egyeztetve kiválogattak
né hány szám|át, amit esetlegesen meg lehetne té rí teni.Ezek a ví z é s elektromos háIŐzat
ellehetne
felú jí tásáró1 vannak. Esetlegesen az ú j mosogatóról é s csapteleprŐl szóló számlát is
mé g fogadrtt. Az ajtó- ablak cseré ről szőIő számlrákon is é rdemes elgondolkozni. Viszont
is meg kell
leszereltek egy rácsot é s el is vitté k, ani az ajtó előtt volt felszerelve. Azt

Mő

jegyezrn,hogy mindenfele engedé ly né lkül bontott le falakat, nyitott ajtót,

Maczó Bertalan ké pviselő: Mielőtt esetlegesen bármilyen számlát is kifizetné nek, előszÖr is
rendezzeazÖnkormányzatahőtakaitásnakaszámláját,
a
Ecker tamás polgármester: Akkor most egy olyan dönté st kell hozni PillanatnYilag, hogY
pé nzngyi bizottság alaposabb vizsgé iatáig nem hoznak dönté st az Ügyben. Ezek utárr
szavazástabocsájtotta a napirendi pontot az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az
alábbihatározatothoú a:

7l20l7. (|I.06.| sz. őnk határozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-

testtileté nek dönté se é rtelmé benmegbí zza a Galgamácsa
Közsé g Önkormányzat Pé nzügyi bizottságát, hogy
vizsgá|ja ki Zsigri Mé lrta ké relmé t.
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8.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat költsé gveté sé nek előké szí té se

kevesebb állami támogatással kell
kell számolni
sajnálatosan számolni a költsé gveté sben. A tavalyi é vhezhasonló költsé gekkel
idé n is. Ami ezen felül fog jelentkezni, az a gé pjárművezető vé gkielé gí té selesz. Viszont
megtakarí tás is fog jelentkezni, hogy nem kell a bé ré velkalkulálni. Viszont a kÖltsé gveté s

Ecker Tamás polgármester:

Az idei é v folyamán

jelen pillanatban mé g kezdeti stádiumban van.

Rózsai piroska alpolgármester: Pontos számokat most móg nem hozott. Az állami
A
ftnalszí rozások, azon belül is a Közös Hivatal nagyjából hasonlÓ az e\Őző é vhez.
zöldterületek karbantartására ugyanannyit adtak mint tavaly. Idé n a maradvány Összeg
9.500.000 Ft környé ké n van önkormányzati szinten ebbŐl viszont lejÖn az ASP PálYazaton
jelen Pillanatban
kapott 6.000.000 Ft-os összeg a számitásteclrnika fejleszté sé re.Í gY
KÖzÖs
nagyjaból 4.000.000 Ft körüli összeg vala tartalé kban. Annyi váItozás lesz mé g a
Hivatalnál, hogy a központi konyha is oda került,

Ecker Tamás polgármester: Viszont Vácegres Közsé g Önkormanyzatával is egYeztetni kell,
hogy nekik is nagyobb mé rté kbenhozzákell járulniuk a közös költsé gekhez,

Maczó Bertalan ké pviselő: Ax
önkormányzat

is

megkellene né znÍ ,hogy hogyan lehetne nÖvelni az

bevé teleit.

jutni. Pé ldául az
Ecker Tamás polgármester: Plusz pé tlzhez csak az adók emelé sé vellehetne
iparí lzé si adó megemelé sé vel. Azt meg vé lemé nye szerint nem kellene emelni, mert nincs
adni. Ahhoz
alapja. Nincs az önkormányzatnak olyan területe, amit ipari cé lokra kilehetne
befekteté s szüksé ges.

Rózsai piroska alpolgármester: A tavalyi iparűzé si adóból befolyt összeg olYan 35.000.000 Ft
körül van.
behajtások is jó ütemben haladnak. ViszonYlag cseké lYnek
mondhatóak a kintlé vős é gei az Önkormányatnak.

Ecker Tamás polgármester:

dr. Györkös

A

Roland István jegyző: Ami mé g nagy bevé tel lehet az ata|ajterhelé si dí j.

Ecker Tamás polgármester: Vé lemé nye szerint az Önkormányzaton lé vő felesleges terheken
is csökkenteni kellene. Mint pé ldául az Egresi utcai önkormányzati lakások. IPari Park
lé trehozásán is gondolkodott, de Bagon se működik az Í pari park terÜlet, Pedig ott van
mellette az autópálya. Ha barkinek esetlegesen tovabbi ké rdé seilenné nek a kÖltsé gveté ssel
kapcsolatban, felteheti azokat e-mail-ben é s szemé lyesen is. Ha valakinek esetlegesen lenne
most mé g ké rdé seaz jelezze. Mivel más hozzászólás nem törté nt, ezé rt a naPirendi Pontot
határ ozathozata\ né lküI |ezárta.

1,t

9.

Szolgálati lakások

tÖrté ntek e egyezteté sek
Móricz Máté ké pviselő: Szolgálati lakások eladasával kapcsolatban,

az otl lakókkal?
ebben az ügyben, A vásárlási szándé k
Ecker Tamás polgármester: A lakók meg lettek keresve
árra kí vancsi. EzÍ jő volna miné l előbb
legí öbb esetben azmegvolna, csak mináenki a pontos
testületileg me gtárgyalni.

dí jakkal is tisáában vannak?
Móricz Máté ké pviselő: A januar 1-el megváltozott bé rleti
dr. Györkös

|,0.

Roland István jegyző: Igen.

Az

é rtesí té sekmar tavaly is é s idé n is kimentek,

Hunyadi utcai beszakadás

Móricz Máté ké pviselő: A Hunyadi utcában van most egy nagy beszakadás

, LeIt

ez jeleme az

illeté kesek felé ?
javí tást vé gző cé gaztí gé ri,hogy tavasszal egy
Ecker Tamás polgármester: Igen. A garanciális
hogy ha atmenetileg is de tegyé k
átfogőjaví tást fognak vé gezní mindenhol. Meglettek ké rve,
rendbe eztaré szt.
átmenetileg csináljak
|/lőltcz Máté ké pviselő: A 1egnagyobb problé ma, hogy mindig csak
ellenőrzi Őket,
meg. Kellene egy ember az ÖnkormányzattŐI,aki folyamatosan

állnak, aki
Ecker Tamás polgármester: van egy mé mök, akivel folyamatosan kapcsolatban
javí tásoknak az é rvé nYesí té senem
ezeket a javí tásokat ellenőrzi. De ezeknek a garanciális
goznak.
é ppen e gyszeni. Rengete g a|v áIlalkozón kere sztül do
1

1l. Talajterhelé si dí j

kik azok akik
Móricz Máté ké pviselő: Elkezdődött a csatorna haszná|at ellenőrzé se? HogY
kell vetni az
mar rákötöttek é s kik azok akiknek talajterhelé si dí jat kell fizetni? Össze
Önkormanyzati adatokat, é s a DAKÖV adatait,
segí tsé ge is
Ecker Tamás polgármester: Igen, folyik az ellenőrzé s. Csak elthez a DAKÖV
szüksé ges é s őkjelen pillanatban kapacitás hiannyal küzdenek.

Lz

12. Gyermekorvosi ellátás

felté telei lenné nek' é s hogY
Móricz Máté ké pviselő: A gyermekorvosi ellátásnak milYen
lehetne megoldani, hogy legyen ilyen e||átás?

megké rdezni, hogy mik lehetnek
Ecker Tamás polgármester: Dr. Kovács Sándortól kellene
ennek a felté telei.

teré n, A legközelebbi
Macző Bertalan ké pviselő: valóban rossz a heLyzet gyermekellátás
van, vagy pedig Pestre lehet menni,
orvos Veresegyház* rr*. Ügyelet pedig csak Aszódon

Móricz Máté ké pviselő: Helysé g azlenne rá

a

vé dőnői rendelőben.

is lenne egy ilyen
Ecker Tamás polgármester: Mivel sok gyermek van most igé ny
té nylegjó dolog
Utána kell járni, hogy milyen lehetősé gek vannak, mert ez
szolgáltatásra.

lenne.

Ezek után megköszönt

e a té szv é telt é s az ülé st berekesztette.

K.m.f
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dr. Györk

Ecker Tamás
polgármester
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