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helyisé gé ben tartott Ülé sé ről,
16 órakor Galgamácsrrár.ág önkormányzaté nakhivatalos
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
}/rőt'rczMáté ké pviselő
Holló Pé ter ké pviselő
dr. Györkös

Roland Istvánjegyző

Meghí vottak: Budai Tiinde

a megjelent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖntÖtte
szerint szavazásra
Budai Tündé t, megállapí totta, hogy a Testület hitározxké pes. A meghí vó

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte

bocsátotta a napirendi pontokat az alé hbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
tartőzko

dás

sal

el fo

5

igen,

0

nem, szavazattal

0

gadta a napirendi pontokat,

Napirendi pontok:

1. Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testület2017. é vi kÖltsé gveté sé nek

2.

3.

előké szí té se.
Egyebek
Zártű|é s- ké relmek elbí rálása

Napirend tárgyalása:

1. Galgamácsa Közsé g önkormányzat

Ké pviselő_testüle

t

2017, é vi költsé gveté sé nek

előké szí té se
tervezet mindenkinek
Ecker Tamás polgármest er; Az előzetesen megküldött költsé gveté s
vannak_e ké rdé sekvele kapcsolatban?

""li_ef
világos. Az egYik, hogY
Móricz Máté ké pviselő: Szé tmáravan né hány pont, ami nem teljesen

"g}ré rt"rr"ű
u

torrynanoz Vácegresnek nincsen finanszí r?

közös
konyhához vácegresnek nincsen. Tőlük a ftnanszir a
hogy azé rt nem fizetnek, mert az
abk"*t -rk ietfdatnozé rkezik. ú gy szól ua *.gátlupodás,
áiu^itámogatás is Galgamác sé ú tozé rkezik konyhával kapcsolatban,

Ecker Tamás polgármester:

A

ezé rt az állami
Rózsai Piroska alpolgármester: Galgamácsán van _a közös konyha,
jár azt Galgamácsa ÖnkormánYzata kaPja me&
ftnanszitozás amely a iyermeké tkeztJé sre
ftnanszirozásbÓl é s a
Ké t ré szből tevődí k oÖe a konyha kiadásanak fedezite, az áIIam\
kötelezően

elvárt bevé tel té rí té sidí jból,

Móricz Máté ké pviselő: A köztemetőné l magasnak találja

Ecker Tamás polgármester:
J

A

a kiadásokat,

kiadások tartalmazzák a temetőgondnok bé ré t,é s annak

á."ré k"tt-.1Áini bevé tel varható a sí rhelymegváltásokból

is.

finanszí rban meg fogia
Rózsai Piroska alpolgármester: Ezen közfeladatok ellátását állami
kapni majd a települé s.

Ecker Tamás polgármester: A parce||áuás is elké szült,

Mőriczwáté ké pviselő: Közutaknál akkor azállam 10.300.000 Ft_ot ad?
Ecker Tamás polgármester Azis normatí v alapon törté nik.

pott az pontosan mit
MőriczMáté ké pviselő: Az nem tú l nagy összeg. A városgazdálkodás
takar?
bé ré t
Ecker Tamás polgármester: Települé sgondnoki feladatok ellátása. Ez tÖbb ember
tartozlk.
Í
de
t"rtut^"r.n wtrndá ami települé s iizemelteté ssel kapcsolato s, az
Móri cz Máté ké pvi s e l ő : Az állatnhazí artási me gel

őle

gezé s az mí t takar?

elutalja ezt, hogY az
Rózsai piroska alpolgrármester: Az Áilamkincstár minden decemberben
akkor is ha
önkormanyzatok|i Í ud;ak fizetni a bé reket Karácsony é s Szilvesáer között,
elejé n egyből vissza kell
esetlegesen é ppen rr..rrl"*" pé rurá. Viszont ezt az összeget é v
ftzetni.
fordí tani?
Móricz Máté ké pviselő: A szociális bé rlakásokra tudnak majdpé nzt

Csak karbantartásra
Ecker Tamás polgármester: Igen, de nagyon oda kell majd rá figyelni.
lehet majd költeni azt apé nzt, felú jí tásra,"*,

,

talajterhelé sbŐl befolYt Összeg nÖvekedni
Móricz Máté ké pviselő: Az is elké pzelhető, hogy a
atavalyí é vhezké pest?
zadé Lrka1kapcsolatban tórté nt rruiu*ity"r, előielé pé s
fog. Gazho

ez tigvb11,^Y,:,:i1 nagyon magas
Ecker Tamás polgármester: A tárgyalásokat megkezdté k
azügy a TIG^Z felé , Viszont ott az
sikerdí jakat ké mek Áirra.nnot. Hivátalosan ellett indí tva
1r9s] kihez tartozí k, Nagyságrendileg
é ppen zajiő áí szervezé sek miatt nem 1gazé n tudtak,
egy 2005,2006_os felmé ré s szerint,
60.000.000 Ft k<irutiosszeget lehetne kapni é rte
dr. Györkös

közvagyont eladni,
Roland István jegyző: Csak é rté kbecslé sután lehet

is több milliós Összeg lenne. A FŐgaZ fogia
Ecker Tamás polgármester: Egy ilyen é rté kbecslé s
valószí nú sé ggelűj szerződé st fognak majd
átvenni u, ur"^ai"ü;Z;';Tré ú - tőI, í gy nagy
tárgyalni a bé rleti dí jról is,
kötni. Akkor .r"tt"g"r"r, majd leheto.ő "vií it *ujg velük
jó lenne ezt a gé avagyont eladni egy
Javasolja, hogy tartJak napirenden ezt a"té Áát, mert
korrekt aron.
időközben államosí tsák, A
Móricz Máté ké pviselő: Főleg azé rt í s, hogy nehogy,vé letlenül
az Önkormányzatnak esetlegesen
másik ké rdé sea vé dőnővel kapcsolatos, melpedí g Ű,hogy
milyen ftnanszirt kell mé g az á|Iani mellé tennie?

viszont amit a vé dőnő
Ecker Tamás polgármester: Az oEp teljes egé szé benftnanszí rozza,
* OnkormanyzatnJk kellene ftnanszí ronia. Ana tÖbblet finanszí rt
ké rt most emelé st Ű
^ai
lehet.
leké rni már nem

vá|astt, hogy havonta átlagosan
Móricz Máté ké pviselő: Arra ő mé g soha nem kapott pontos
hány főt lát

e1 a

vé dőnő.

le lehet szűmi ezt, Az oEP_tól
Ecker Tamás polgármest er: Azóvodai lé tszámokból nagyjából
kötelezően elŐÍ rt feladatok
kapott pé ruből nagyjából kilehet jönni, viszont tigveini kell a
fiité
srendszeré
tis megkell majd
é sa
eliátására. Az orvosi é s vé dőnői rendeí ő nyí Iászáőt
a költsé gveté s terhé re lehetsé ges,
né zetni.De arre külön ftnanszí rtnem biztosiianak. Az csak

flnanszí roz?
Móricz Máté ké pviselő: A közcé lú feladatoknál teljes egé szé benazállam
az
Ecker Tamás polgármester: Az ú gy működik, hogy 90%_ ot ftnartsziroznak,
6"k"."rfury-t"* pé aig a maradé k 10%o_ot kell befinan sziroznia.
lecsökkentetté k 4 főre,
Eddig 8 közhasznú munkás volt Galgamácsán, most ezt a számot
vettré szt a programban,
Valamint egy o1yan embert kell alkaházniakí eddig mé g nem

MőriczMáté ké pviselő: Az áIlategé szsé gügy az az ebrendé sz dí játí startalmazza?
Ecker Tamás polgármest

er:

Az

csak az ebrendé sz költsé gé t takarja,

abban maradtak, hogY
Móricz Máté ké pviselő: Ez elé gjelentős összeg. Az ebrendé sszel anno

idóvel majd a dijazásais változni fog,
fog ké szí teniegY jelenté st,
Ecker Tamás polgármest er: Ez szőbais került már. Az ebrendé sz
majd hogY kell e a
hogy hany ebet i,itt el é s mennyi bí rságot szabott ki. Ebből látszik
alkudozni az átban,
továbbiakban hasonló tevé kenysé gé s ha igen, akkor lehet majd

í ljratárgyalni.

Móricz Máté ké pviselő: Erre a

szolgáItatásra mindenké ppen szüksé g van, csak

az é t nem

mindegy.
lehet pontosan tudni, hogy
Ecker Tamás polgármester: A sí rhely dí jakra visszaté rve,mé gnem
csak egy becsült é rté kszerepe1 a tervezetben,
a vé gé nmekkora tir.".g fog befolyni pJntosan
az is változás most, hogy a konyha
dr. Györkös Roland István jegyző: Azideí koltsé gveté sben
é vre nincsen terven a hivatalnál, EgYedÜl
átkerült a hivatalho r:{Á";"gyberuhé nás az iáei
a hivatal 6 ú j
az informatikai területen van gé pbe szerué s. Az Asp kereté ben kapott
munkaallomást.

Egy belső ellenőrt is alkalmazní kell az idei é vtól,
Ecker Tamás polgármest et Ez kötelező,
irodát terveznek megbí zni. Valamint
dr. Györkös Roland István jegyző: Igen. Egy könyvelő
ilyen szolgáltatásokat vesznek
időszakosan egy udoturrá"iu_dó van ^"$í rru. Döntően
é vben.
igonybe. Semm-iié le beruházást nincs tervben ebben az

az egyik dolgozó az idé n
Ecker Tamás polgármester: További té telké nt jelentkezik, hogy
pihenő É *tyat, amiket kötelező adni a dolgozóknak,
ny.ugdí jba me'y, valamint a Szé chenyi
Áűnuz"t költsé gté rí té sa konyhai dolgozókra vonatkozik.

pontosan?
Móricz Máté ké pviselő: A belftrldi kiküldeté s kiadás azmittakar
a saját gé pjaí műhasznáIatot,
Ecker Tamás polgármest er: Az tartalmazza a bejárási költsé get,
é s a könyveIő száIlí tástának a költsé gé t,

2. Eryebek

Óvoda

hogY
Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte Budai Ttinde ŐvodavezetŐÍ , felké rte
t":.t-t"rr" rópvú elő_testületet az í deí cé lokról é s cé lkitűzé sekről.

"
a meghí vást,
Budai Tünde óvodavezető: Köszöntötte a Ké pviselŐ-testületet é s megkÖszÖtte
1_e1 megszűnteté sre
Elmondta, hogy azidei é vben jelentős változások lesznek. 2017.januar
biztosí
tva van a finanszí r,
mé
g
került az egysé ges óvoda-bölcsode rendszer. Az első fé lé vre
Emiatt aváItozás
szeptembeilt d"c"muerig tededő időszakra már nem is lehetett igé nYelni.
mí átt az a1apí tő okirat módosí tása szüksé ges anyár folyamán.

váItozás a bé rekben törté nt, emelé sre került
nagymé rté kben megterheli a költsé gveté st,

Másik

a

kisgyermek nevelők bé re, Ez

sor. Ezt kÖtelezően meg
Ecker Tamás polgármester: Erre az emelé sre törvé nyek a\apjánkerÜlt
kellett emelni.
ftnanszirozni, csak mé g a
Budai Tünde óvodavezető: Ezt abé remelé st valószí nűleg befogják
pontos időpontot nem lehet fudni.

az ővoda, Ebből a bé rekre 50 millió
Központilag állami finanszí rban 54 millió forintot kapott
Adóval együtt ez 59 millió forintot fog
forint fog elmenni szociális hozzá$áruIási adó né lkül.
kitenni.
Ő ezt az ősszeget alacsonynak
vácegres 4,5 millió forintot ftnanszí rozbe a közös költsé gbe,
io dajka vart, Az ő bé re 2,5 millió
találja. Vácegresen a csoportösszevonás miatt plusz "gy
leveszik a_Tlj.es finanszí rból
forint tesz ki egy é vben szocho_val egyutt. Hi e* az ősszeget
62 gyermekkel foglalkoznak,
akkor Vácegres 2 millió forintot finanszí roz be. Galgamácsán
vácegrestől nagyobb összeget is
vácegresen pedig 20 gyermekkel. Aranyaiban teki-ntve
lehetne ké rni.
tewezve vo|t azkizátrólag az
Rózsai piroska alpolgármester: Vácegtesné l ami a kiadásoknál
mindig kÜlÖn volt kezelve,
ottani működteté s é s" üzemelteté s koltsé gei. A ké t inté zmé ny
csoport arányban, Ami
Egyedül az óvodavezető bé re van megosztva egy_ három
kiadása. Ha az inté zmé nynekplusz
Galgamácsan jelenik meg kiadáské nt, az ?f;ouant óvoda
jelezni,
peÁevan szú ksé geakkór azt azadott önkormé nyzatnál, kell
felÚjí tásara kellene, mivel
Budai Tiinde óvodavezető : A pé ttz a Vácegresi óvoda kerí té sé ne_k
Közsé g önkormányzatáná|,
azmárbalesetveszé lyes. leleái fogsaezt-á;a *to, Vácegres
hogy je|ezze,
Ecker Tamás polgármester: Vé lemé nyeszerint eztí rásbankellene
Óvodát é rintő kiadásokat az oltani
Rózsai piroska alpolgármester: A kizarólagos an avácegresi
önkormányz atnáI j elezze.
nyirbálva, hogy
Budai Tiinde óvodavezető: Az idei é v költsé gveté se annyira meglett
fej leszté sekre nem í gazát lesz lehetősé g,

Ecker Tamás polgármester: Milyen fejleszté si tervek vannak

a

jövőbe né zve?

szorulnak felú jí tásra,
Budai Tiinde óvodavezető: A galgamácsai taginté zmé nybenamosdók
azt csakiizemelteté sre lehet
Rózsai piroska alpolgármester: Ami az államtőIé rkezik ftnanszí r,
felhasználni, karbantartásra fej leszté sre nem,

VagY Pedig aIaPitvánYi
Ecker Tamás polgármester: Arra csak saját bevé telből van lehetősé g.
fonásokból.

Az ú jonnan felvett pedagógiai asszisztens hogy vált be?
vodavezető: 2013- ban bevezetté k a pedagógusok egysé ges minősí té si
Ezekben a feladatokban nYÚjt
rendszeré t. Ezze|megnöveke dtek az adminí sztrációs feladatok.

Budai Tünde

ó

a munkájával,
nagy segí ts é get apedágógiai asszisztens. ő meg van elé gedve

Ecker Tamás polgármester:

A

helyettesí té sektekinteté ben megmaradt

helyettes?

Budai Tiinde óvodavezető: A helyettesí té sbennem törté nt váLtozás,
Ecker Tamás polgármester: Őt kötelező megtartani ebben a beosztásban?
Budai Tünde óvodavezető: Igen, mert a lé tszámtól fiigg,

a ré gi Óvodavezető

e olyan szemé ly aki minősí té stkapott? Aminek
Rózsai Piroska alpolgármester: 2016_ban volt
pé nzv onzata is j elentkezne?

De 2016-ban ennek nem volt bé wonzaÍ a.
Budai Tünde óvodavezető: Igen ő kapott minősí té st.
papí rozásatörté nt meg,
Mivel aztnekí mé nelőzőé ú n -"gé lől.g"zté k, Most csak a
az ővodaekkora támogatással?
Kovács Bé la alpolgármester: Megfelelően fog tudni műkodni
nem leszpé ttz,
Budai Tünde óvodavezető: Igen, viszont fejlesáé sekre

szüksé g, nyú jtsa be
Ecker Tamás polgármester: Ha bármifele fejleszté sre lenne
ö"k".*árr}r"th.;z

kZrelemben, é s ha van rámőd, akkor segí teni fognak,

Budai Ttinde ó v odav ezetö : Ezekután megköszönte

3.

az

a meghí vást,

Máté Tünde vé dőnő ké relme

ezekután szavazásra bocsájtotta
Ecker Tamás polgármester: Ismertette Máté Tünde ké relmé t,
a napirendi pontot aza|ábbi eredmé nnyel:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete
alábbi hatáx ozatot hoú al.

10/2017. (III.01.) sz. önk. határozat:

Galgamácsa önkormányzat

ké pviselő_testületé nek
ké relmé t,
Tünde
Máté
elutasí
tja
donié se é rtelmé ben

4. Veresegyházi Kisté rsé gÖnko rmányzatainak Többcé lú Társulásának társulási
megállapodásának módosí tása

a

Ecker Tamás polgármester: 2017. január 1_ től az á|Iam gondoskodik
társulási
alapfeladatok eIIátásárőI. Ezé rt sziiksé gess é vált a Kisté rsé gitársulás
alábbi
köznevelé si

. Ezekután s]avazásra bocsájtotta a napirendi Pontot az
-"lauupoaásának módosí tása
eredmé nnyel:

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

11/2017. (Iil.01.) sz. önk. határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testi.ilete
dOnié se é rtelmé benVeresegyhazi Kisté rsé g
önkormányzataí nak Többcé lú Társulása Tarsulási
Tanácsa_ Tekintettel arra, hogy,,A nemzeti köznevelé sről"
6

SZóló20ll.é viCxC.törvé ny''(továbbiakbanNkt.)
2017. január 1- től az áIlam gondoskodik_a
"Úa"
táá"rr"teri alapfeladatok eIIátásárőL a társulási

egysé ges
megállapodás módosí tást é s a módosí tásokkal
elfogadja,
foglalt társulási megállapodást
,""it
"r"tU"

Tarsulási Tanács tagai vál\a\jé k, hogy a módosí tott
társulási megállapodást é s a módosí tásokkal egysé ges
szerkezetbe fó glali társulási me gállapod ást 2017 . marcius
l-ig a Ké pviselő-testületek elé terjesztik, é s aú

A

elfogadtatjak.

a dönté sről szóló
a
határozatokat legké sőú b 2017. március 10_ig eljuttatják

A Társulási Tanács tagjai vállaljak, hogy
társulási referens ré szé te.

Hataridő: 2017 .március 10.

Felelős: Polgármester

5. Yeresegyházi Kisté rsé gEsé ly Szociális Alapellátási Központ

2017, é vi té rí té si

dí jai
é vhez ké pest nem törté nt
Ecker Tamás polgármester: A szociáIis é tkezteté sdí jaiban az e|őző
uatt*a". A pontos összeget a mellé kelt tí hlázattarta|mazza.

kereté ben
viszont ahazi segí tsé gnyú jtásezen tú l szemé lyi gondozás é s szociális segí té s
Összegé
ta
A té rí té sidí jak
biztosí tható. Ezé rt külö"nio.itori dí jak megállapí tása szüksé ges.
me

llé kelt tábláuat tartalmazza.

Ezek uté n szav

azásr abo

c sáj

totta a napirendi pontot az alábbi eredmé nnye l :

5 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
alabbi határozatot hoú a:

1212017. űII.01.) sz.

önk határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormányzaí Ké pví selő_testülete
dtinié se é rtelmé benelfogadja a Veresegyhé zi Kisté rsé g

ESÉ LYSzociális Alapellátási Központ té rí té sidí j

javaslatát.

K.m.f

í ű/x^§\
Ecker Tamás
polgármester

