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Ké szült Galgamácsa Közsé gi Önkorm{yyzat Ké pviselő-testületé nek 2017. áPrilis 3.
napjan 15 óiakor Galgamácsa Közsé g önkormanyzatátak hivatalos helYisé gé ben tartott
ülé sé ről.

Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
MőriczMáté ké pviselő
Holló Pé ter ké pviselő
dr. Györkös Roland István jegyző

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megjelent testiileti tagokat, kÜlÖn kÖszÖntÖtte dr.
q..kö, R"lánd-Istvan jegyzőt é s a Gödöllői Rendőrkapitanyság meghí vott vendé geit.
Úgállapí totta, hogy a testtiGt határozatkepes. Javasolta a3. napirendi pontot vegyé k e|Őte, a
meghí vott vendé gek miatt. Szavazásrabocsátotta a napirendet.
Galgamácsa Köisé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, szavazattal 0
tartőzko

dás

sal. Elfo gadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Gödöllő Rendőrkapitányság Z0l6.é vrő1 szóló beszámolója
2. Aszód város Önkormány zatának ké relme tulaj donj o g átadásár ől
3. A temetőkről é s temetkezé srőI szóló önkortnányzati rendelet módosí tása
4. P ályazatí lehetősé gek ismerteté se
5. Galgamács a, Győgyszertár utca 5. szán alatti szociális bé rlakás karbantartási
munkálatairó

6.

1

szó 1ó táj é ko ztatás

Egyebek

7. Zártnlé s- ké relmek elbí rálása

Napirend tárgyalása:
1. Gödöllő

Rendőrkapitányság

2016. é vről szóló beszámolója

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a Gödöllő Rendőrkapitanyság vezetőjé t, a
V"r*qr/rárt Renűrőrs Őrsparancsnokát, valamint a megjelent körzeti megbí zottakat.

Tá$é koÁatta a Ké pviselő-testületet, hogy kclzel egy é ve Lajmer György rendőr alezredes
vezetí a Rendőrkapitányságot. Megköszönte a rendőrsé g eddigi munkáját, külön kiemelte a
Versegyhazi Őrsparan"rrrok, Szőke Zoltán munkáját. A korábban megküldött rendőrsé gi
beszámolót a testtilet megismerte, ké rte a Kapitány urat, hogy szóban egé szí tseki a
beszámolót.

jelenlé vőket. Ismertette az előzetesen
Lajmer György rendőrkapitány: köszöntötte a
valamint Galgamácsa települé ssel
megküldött beszámoló szerint a kapitanyság munkáját,
kapcsolatos főbb relációkat.

megköszönte a ké t körzeti
Ecker Tamás polgármester: Megköszönte a beszámolót. külön
kiemelte Mogyorósi László é s
megbí zott áldozatos é s lelkiismeretes munkáját. Külön
é s hozzászólás nem
Remé nyi Balé u,s települé sen vé gzeí tmunkáját. Mivel több ké rdé s

i*rgrittel,

jelezze,
ké ri, hogy aki egyeté rt a fenti javaslattal azké zfe|emelé ssel

igen, 0 nem, 0 tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormrányzat Ké pviselő-testülete 5
alábbi határozatothozta:
I4l20l7 0y.3\ sz. őnk batározata
ké pviselő-testiilete

@kormárryzat

elfogadjaGödöllőRendőrkapitanyság2016.é viszakmai
beszámolóját.
Felelős: polgármester
Hatálj.dő: azonnal

2. LsződVáros önkormán

yzatánakké relme tulajdonjo g átadásáről

Aszód város
Ecker Tamás polgármester: tájé koztatta a ké pviselő_testületet, hogy
ké relemmel fordult
Önkormanyzat Ké piriselő_testülete 2017. január 9_é n kelt levelé ben
886 hrsz_ú ,
zat:utkhoz. Ké relmiikben elaidták, hogy aZ Aszód belterület

Önkormány
művelé si ágba besorolt 580 m2
termé szetben Aszód, Baross utcában talé lhatő,,kivet ví zmű"
_ többek között Galgamácsa
alapterületű ingatlaÁak jelenleg 1 1 önkorm é nyzat a fulajdonosa
az í ngatlan egYé b
d;G-Ó"káányzati is - ] Jelenlegi művelé si ág_ besorolásában
ÖnkormánYzat Ké PviselŐhasznosí tásra alkaláatlan, emiatt sztiksé g-esnek!átjaAszód Varos
rtlhánza át a terÜlet
testiilete a tulajdonjo g rándezé st, ezé rt-ké ri,ho§y önkormánYzatunk
tulaj donj ogát Aszód Varos Önkormanyzat tulajdonába,
a területé rt,
Kovács Bé la alpolgármester: Tudni szeretné ,hogy mennyit kí nálnak

Ecker Tamás polgármester: Ingyenesen szeretné k megkapni.

Móricz Máté ké pviselő: Vé lemé nye szerint levé lben kell megkeresni az

aszódi

fenti területé rt,
ö"k"*rárry^t"t, hogy nyilatkozzanak, hogy mennyit hajlandóak kí nálni a

Rózsai Piroska alpolgármester

:

Egyet é rtett a felveté ssel.

eI, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé s,hozzászólás nem hangzott
tulajdonjog átadással,
bocsátja a javaslatot, ké ri, hogy aki egyeté rta fentiekben meghatározott
az ké zfelemelé s sel j elezze

nem, 0 tartózkodással a
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselŐ-testülete 5 igen, 0
következő határ ozatot hozta:

Galgamácsa Közsé g Ö,nkormányzat Ké pviselő_testülete Aszód
Váós önkormanyiat ké relme a|apján hozzájámi az Aszód
belterület 886 hrsz_ú , termé szetben Aszód, Baross utcában
ta|áIhatő ,,kivet vizma, művelé si áeba besorolt 580 m2
alapterületű ingatlanban lé vő __tulajdonának átadásához,
amennyiben azt Asződ varos Önkormányzata piaci áron
megvásárolja. Jelen dönté sé vel egyidejűleg a Ké pviselő-testület
felhatalmazza polgármester a kapcsolódó targyalások
lebonyolí tására.

3.

A temetőkről

Felelős:
Hataridő:

polgármester
azowtal

é s temetkezé sről szóló

önkormányzati

rendelet módosí tása

é $é koztatta a Ké pviselő_testületet, hogy a Kormányhivatal
é s temetkezé sről
felhí vása alapjé nmódosí tani kellett az adőrendeletet, továbbá a temetőkről
tV előterjeszté st,
szóló önko rmányzatirendeletet. Felké rte jegyző lrat,hogy ismertesse

Ecker Tamás polgármester:

T

Roland István: Elmondta, hogy a rendelet leginkább jogszabály szerkeszté si
javaslat is. Ez a behajtási dí j bevezeté se
módosí tásokat tartalm az, azonbantartalmi módosí tási
során. A rendelet
lenneo amiről korábban mar szőt ejtetttink az t$ adőtendelet tárgya\ása
kÖtelesek betartani az e
é rtelmé ben az iz1etszerű temetői tevé kenysé gsorán a váLLa|kozók
rendeletben meghatározott felté teleket. Az önkormányzat a temetőben vállalkozási

dr. Györkös

nem ké r temetŐtevé kenysé getvé gző szemé lytől illetve temetkezé sí vá|IalkozőtÓl, sí rkövestől
illetve
használatbavé teli dí jat, azonban az l napra járó í paruzé siadót köteles befizetni,
igé nybevé teleseté n a behajtási dí jat is köteles megfizetni. A mozgássé rÜltek Parkolási
korlátozott
errgedé lyük birtokában, az egé szsé giállapotuk vagy é letkoruk miatt mozgásukban
kié PÍ tettutakat
szemé lyek pedig a temető üzemeltetőjé nek engedé Iye alapjan a temetőben
álta|
gé pjárművel ingyenesen használhatjak. Minden egyé b esetben, beleé rtve a váIlaLkozők
gé pjárművel törté nő
vé gzett tevé kenysé ggel összefiiggő behajtást is, a temető területé re
behajtás dí ja naponké nt 10.000,- Ft összeg, amit a Galgamácsai KÖzÖs ÖnkormtánYzati
Hivatalnál lehet befizetni.

Móricz Máté : Ez azösszeg a sí rköves vállalkozókat é rinti leginkább?
é reznek
Ecker Tamás polgármester: Igen, a megemlé kezők, valamint alátogatők ebbŐl nem
semmit.

Kovács Bé la: Trámogatja

a

javaslatot.

sú jtja leginkább az
Rózsai piroska: Szinté n egyeté rt amennyiben nem agalganácsai lakosokat
inté zkedé s.

Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé s,hozzászólás nem hangzott eI, szavazásra
ro*itiu u:u*.tutoq ké ri, hogy aki egyeté rt a fentiekben meghatározotttulqdonjog átadással,
az ké zfelemelé s sel

j

el

ezze

az
Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartÓZkodással
rendeleté
t:
mellé klet szerint módosí tja a temetőkről é s temetkezé sről szóló önkormánYzatí

Galga-ácsa Közsé g Önkormányzat

Ké pviselő-testülete a

mellé klet szerint elfogadja a temetőkről é s temetkezé stőI sző|ő
önkormányzati

4.

rendeletet.

Tájé koztatő pá|yázati lehetősé gekről- Pályázatos é pÜletenergetikai felhí vás a kÖzé Pm a ry a ro r§ zági r é giő telep ülé s i önko rm ányz atai számár a

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviseló-testiiletet, hogy megjelent a PáIYázatos
é pületenergetikai felhí vás a közé p-magyarcrszági ré gió települé si önkormányzatai számára
(KEHop-5.2.9.) A Támogatás cé Ija, hogy jelen konstrukció hozzájárul az é PÜletek
energiahaté konyságanak javitásé ra é s megú juló energiafelhasznáIás fokozására iranYulÓ
beruházások megvalósí tásához. A felhí vásra a Kőzé p-magyarországí telePÜlé si
önkormányzatok nyú jthatnak be ttí mogatási ké relmet. A felhí vás kereté ben minden
önkormányzat csak egy támogatási ké relem benyú jtására jogosutt. ÚiaUU támogatási ké relem
benyú jtása csak a korábbi ké relem esetleges elutasí tását követően lehetsé ges. A felhí vás
kereté ben a támogatási ké relem benyú jtására konzorciumi formában nincs lehetősé g. KÍ zátő
okok, speciális felté telek, hogy a projektnek a fejleszté s előtti állapotot bemutatő 17612008.
(VI. 30.) Korm. rendelet atapján számí tással ké szí tetté pületenergetikai tanú sí tvanyon,é s a
fejleszté ssel elé rni kí vánt, a 712006. (V . 24.) TNM rendelet szerint vé gzeí tszámí tásokon kell
alapulnia.

etergí át hasznosí tó rendszerek kié pí té se,bőví té se csak abban az esetben
jogszabálYokban foglalt
támogatható, ha a rendszer megfelel a tervezé skor hatályos hazal,
elvárásoknak. A megú juló energiát hasznosí tó rendszerek kié pí té se,bőví té se csak abban az
esetben támogathatő, ha az energiaellátással é rintett é pület megfelel a rá vonatkoző
energetikai követelmé nyeknek. Napelemes projekt(ré sz) eseté n a napelemes rendszer
csatlakozási teljesí tmé nyé tlegfeljebb 2}Yo-kal haladhatja meg a beé PÍ tett naPelemek
összesí tett né vleges teljesí tmé nye. A kivitelezé si munkák befejezé sé t kÖvetően el kell
ké szí teni a 17612008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számí tással megLtatározotí
é pületenergetikai tanú sí tványt é s a támogatási szerződé sben vállalt indikátorok teljesÜlé sé t

A

megú jul

ó

alátámasztő számí tásokat.

Elszámolható költsé gek köré be tartozika projekt-előké szí té s költsé gei (max. 4%).Ide tartozí k
a projekt-előké szí té s,a szüksé ges engedé lyezé si dokumentumok, műszaki tervek
elké szí té sé nekköltsé ge (elvi engedé lyes tervek, é pí té siengedé lyes tervek, kiviteli tervek
é s/vagy tendertervek, műszaki beavatkozási tervek) é s ezek hatósági dí jának kÖltsé gei, a
5

költsé ge, tervellenőr költsé ge,
Felhí vás áIta! előirt kötelező mellé kletek elké szí té sé nek

adók, illeté kek,
alkalmazása jogszab áIy a|apján kötelező, egyé b hatósági dí jak,
felté ve, hogy valóban é s vé gé rvé nyesena Kedv ezmé nyezeí tetterhelik,
amennyibe

n

fontos kiemelni, hogY a
Beruhazáshoz kapcsolódó projektmegvalósí tási költsé gek, melyekné l
meg a beé pí tett
napelemes rendszer kié pí té sé revonatkozó költsé gek nem haladhatjak
450 000 Ft/kW fajlagos
napelemek összesí tett né vleges teljesí tmé nyé revetí tetten a nettó
költsé get.

nem szüksé ges, a Támogatás
Támogatás mé rté ke:max. 1000Á, mely aú . jeIenti hogy önerő
összege: min. 50, max.250 millió Ft,

mód a
Rózsai Piroska alpolgármester: Mely önkormányzati ingatlanok eseté ben van
benyú jtásra?

Ecker Tamás polgármester: Több é pület eseté ben is van rá mód.

Móricz Máté ké pviselő: Akár azorvosi rendelő valamint

a

Hivatal é Pület eseté ben is?

valamint a közös
Ecker Tamás polgármester: Igen. Az orvosi rendelő, a művelődé si ház,
hivatal é pülete eseté ben van mód pé tyazat benyú jtására,
Kovács Bé la alpolgármester: Ki lenne apáIyázatirő cé g?
szerződé st is kÖtÖtt,
Ecker Tamás polgármesteí : Az, akivel az önkormányzat páIyáaatfigyelő
ot rri"r"t fel a figyelmet a pályázatra,ezen felül nagyon jó a referenciájuk, ők í rtákaz óvodai
napelem pályé uatotis.

Rózsai Piroska alpolgarmester: Támo gatla amegbí zásukat é s a páIyazat benyú jtását,

el, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé s,Itozzászólás nem hangzott

b".rátJ-"J"*rutót, ké ri, hogy aki egyeté rt a fentiekben meghatározott tulajdonjog

átadással,

az ké zfe|emelé sseljelezze

az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 Ertőzkodással
a|é hbihatározatothoú a:

áű

,utu
gatja

a KEHop

_

5

.2.g

. sz6mí

Ké pviselő-testülete

p áIy é aato s é pületenergetikai

fehí vas a kőzé p_magyarországi ré gió települé si önkormányzatai
számé ra elnevezé sű páIyazat benyú jtását.

A

páIy.vzattal é rintett

önkormányzati tulajdonú ingatlanok: közös Önkormányzati
Hivatal, Művelődé s i Ház, Orvosi rendelő,
A Ké pviselő-testület fe|hata\mazza a poLgátrmestert a pályázati
anyag összeállí tásával é s benyú jtásával.

Galgamácsa szociális szüksé glakás karbantartási munkálatai

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a Ké pviselő-testület dOnté sé nek megfelelően
ztat ca\gamácsa Gyógyszertár utca 5. szé m alatti sziiksé glakás munkálatai.
f"lyt"tódtrk
"
Roviden ismerteti, hogy mityen karbantartási munkálatok törté ntek a legutóbbi testÜleti Ülé s
őta.

Móricz Máté ké pviselő: Vé gig nyomon követte a munkálatokat, javasolja, hogY aví ze|vezeté s
p-blé -áját ts orvosolja a tástiilet. A külső vakolat is hullik, elé ggé balesetveszé lyes.
Egyezteteí t a karbantart ást vé gző váLlallkozőval, MŐricz Máté áItaL
u*tto 350.000- forintba kerülné nek az önkormé nyzatnak.

Ecker Tamás polgármest

;"""r"rt

-""taÁt

er:

Kovács Bé la alpolgrármester: Ké rdé se:ebbe mi tartozna bele?
Ecker Tamás polgármester: Az é pület melletti járdát fel kellene emelni, az é Pií 'ethomlokzata
pedi g szinté n j av í tásta kerülne.
fenti
Rózsai piroska alpolgármester: Anyagi fedezet rendelkezé sre ál1, vé lemé nyeszerint a
j aví tásokkal v álna telj e s s é az é pnlet karb antartás a.

Ecker Tamás polgtí rmester: Mivel több ké rdé s,hozzászólás nem hangzott eI, szavazásra
uo-,atonuu3-asú ot.Ké rte,hogyakiegyeté rtafentiekbenmeghatározottkarbantartartással,
az ké zfelemelé s sel j elezze.

az
Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
alábbi határozatot hoú a:
(lY .03\ számű.batározata
catga*a"sa Közsé g Önkormé nyzata ké pviselő testülete az
önkormányzat tulajdonaban Ié vő, 2183 Galgamácsa,
Gyógyszertár u. 5. szám alatti, önkormányzati szociális cé lú
ingatlan karbantartásaról dönt, tekintettel az ingatlan jelenlegi
17 120|7

á|lapotára.

A

Ké pviselő_testület

a fenti

ingatlan szociális bé rlakás

karbantartási munkálataihoz kapcsolódó munkálatok
elvé gzé sé velProfi-K-2000 Bt. (szé khely: 2183 GaIgamácsa,
Kossuth L. u. 28, adőszé tm: 20745648-1-13.,) bí zza meg, a
munkálatok ellené rté ké tbruttó 350.000,- Ft, azaz
Hé romszé lzötvenezer forint összegben határozza meg, mely az
önkormány zat szociális kereté ből kerül kifizeté sre.

7

6.

biztosí tása
Eryebek - szociális é tkezteté s biztosí tásához szüksé ges műanyag edé nYek

a helyi
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a lakosság köré ben egyre né pszenibb
az é telhordók
konyha é s egyre többen hordják az é telt oí rnan. Problé mát okoz viszotlt
hogy higié nikus módon
áIlapoÁ, ugyanis sajnálatos módon nem minden é tkező ügyel arra,
egy üzemi konyháról
adja átaá a konyh a számára.Ez igen komoly kockázatité nyező,hiszen
beszé lünk, ahol gyermekek számara is főznek. Javaslom, hogy az önkormtí nyzatvásátro|jon

é telhordók helyett
műanyag _egy§zer használatos _ műanyag taroló edé nyeket é s a műanyag
inkább minden szociális é tkezőnekabban biztosí tsa az é tell száIlí tását.
az összeget, azt
Rózsai Piroska alpolgármester: Az é tkezé sinorma sajnos nem bí rja el ezt
kalkulálni?
külön a szociális keret terhé re kellene biztosí tani. Mekkora összeggel kellene
forint kÖrÜl van, EgY
Ecker Tamás polgármester: Válaszolva a kórdé sre, elmondta, darabja 39

főnekátlagban2dobozzalkellszámolninapjában,

Móricz Máté ké pviselő: Támogatja, vé lemé nyeszerint biztosí tani kell, ha elbí qa az
önkormányzatí brjidzsé .

el, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé s,hozzászólás nem hangzott
műanYag edé nYek
b""rát"tt" j"rurÜát. Ké rte, hogy aki egyeté rt a fentiekben meghatározott
"
vásárlásával, az ké zfekemelé ssel jelrezze.

tartózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testiilete 5 igen, 0 nem, 0
alábbi haté r ozatot hozta:

l20l7 (IY .03). számű határozata
Galgamácsa Közsé g Önkormányzata ké pviselő testülete a
szociális é tkezé sbiztosí tásához - az é telek szakszerű é s
higé nikus adagolásé ú toz _ 750 ml_es műanyag edé nyek
vásarlásáról dönt, melyeket a költsé gveté sben meghatározolt
szociális keret terhé re biáosí t.
18

Felelős:

Hatráridő:
Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

polgármester
azonnal

a jelenlé tet é s bejelentette, hogy ztárt Ülé ssel

folytatják tovább.
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