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Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkorm ányzat Ké pviselő-testÜleté nek 2017 - május
17:21órakoróalgamácsa roáeg önkormanyzatánakhivatalos helyisé gé bentartott Ülé sé ről.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
MőriczMáté ké pviseló
Holló Pé ter ké pviselő
dr. Györkös

Roland István jegyző

dr,
Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megielent testületi tagokat, ktilOn kÖszÖntÖtte
meghí
vó
A
hatfuozatké
Pes.
cyti*ti, noú d istvan jegyzőt, megállapí tottá, hogy a Testület
szerint szavazásrabocsáiotta a napirendi pontokat az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag, 5 igen,
szaiazattal 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat,

0

nem,

Napirendi pontok:
Közsé g Önkormány zat é s Inté zmé nyei 2016. é vi kÖltsé gveté sé nek
vé grehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

1. Galgamácsa

2. Borsodi

söröző

bé rletijogviszonyából eredő ké rdé sek tisztázása

3. kisné medi patak
4. Tsz
5.

vis maior munkálata

Iroda bontásábó|származő bontási törmelé k darálása

2183 Galgamácsa, Gyógyszertár u. 5. szám a|atti, önkormányzati

szociális cé lú

ingatlan karbantartása

6.

Tájé koztató az MLSZ álta|meghirdetett műfüves focipálya pályázat
eródmé nyé ről, továbbá a szüksé ges önerő butosí tásának lehetősé ge

7.

Egyé b aktuális ügyek

Napirendek tárgyalása:

1. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat

é s Inté

zmé nyei20l6. é vi költsógveté sé nek

vé grehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Ecker Tamás polgármester Az előző testületi ülé sek alkalmával már alaposanmeglátrgyalásra
kerültek a 20t6. é vi költsé gveté s vé grehajtásanak számadatai. Felké rte a Ké pviselŐ-testület
tagjait, hogy amennyiben valakinek mé g lenne ké rdé sea költsé gveté ssel kapcsolatban az
jelezze. További ké rdé snem merült fel, í gy ismertette a bevé teli é s kiadási oldalak
számadaáí t.

Az

önkormányzat 2016.

é vi bevé teleinek teljesí té se az alábbiak szerint

alakult:

(adatok ré szletezé se a csatolt pdf. té hkazatban)
Gal gamácsa Közsé g Önkormrányzat

301207 042.-

Galga-menti Viziközmű Tarsulás

I24 000.-

Galgamácsai Hé tszí nvirág Óvoda

66 518 860.-

Galgamácsa-Vácegres Óvoda Társulás

66 635 138.-

Gal gamác s a Közö s Önkormány zatí Hiv ata|

52 053 038.-

Az önkormé nyzat2016. é vi kiadásainak teljesí té seaz alabbiak szerint alakult:
(adatok ré szletezé se a csatolt pdf. táhIázarbaü

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat

291 904 936.-

Gal ga-ment i Y izikö zmű Tarsulás

126 436.-

Galgamácsai Hé tszí nvirág Óvoda

66 465185.-

Galgamácsa-Vácegres Óvoda Társulás

66 613 568.-

Gal gamác sa Közö s Önkormány zati Hiv atal

51 573 209.-

A fenti tárgybanké rem a tiszelt Ké pviselő-testület
elfogadását.

dönté sé t é s zárszámadásról szóló rendelet

Mivel egyé b é rdemi hozzászőlás nem törté nt ezek után felké rte a jelenlé vőket, hogy aki
egyeté rt a 2016. é vi költsé gveté s zé ttszámadásáról szóló rendelet elfogadásával az
ké zfelemelé sse1 j elezze.

Galgamácsa Kőzsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzko dással az alábbi határ ozatot hozta;

5/2017. (V.17.) sz. önkormányzati

5

igen,

0

nem, 0

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormrinyzat Ké pviselő-testülete
elfogadta a 20I 6. é vi költsé gveté si
rendelet vé grehajtasaról szőIő rendeletet. A rendelet
szövege jelen j egyzőkönyv mellé kleté t ké pezi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

2.

Borsodi Söröző

bé rletijogviszonyából eredő ké rdé sektisztázása

Ké pviselő-testülettel, hogy a korábbi bé rlő,
mé ltánytalarrrrak1artla az önkormányzat korábbi dönté sé t, mely a Borsodi söröző é pületé nek
bé relté ből adódó ké rdé sekügyé ben születet. Az ügy peresí té seelőtt egyezsé get ajánlott a

Ecker Tamás polgármester: Ismerteti

a

Ké pviselő -testületnek.

Roland István: A megkötött bé rleti szerződé s alapján nincs fizeté si kötelezettsé ge
A Ké pviselő-testület - a pé nzigyi bizottság előterjeszté se alapján megvizsgáIta az űgy minden ré sz|eté t é s az alábbi dönté st hozta:
dr. Györkös

az önkormányzatnak,

Figyelemme| a szeruődes gÉ nrŐ általi felmondására, a korábban megkötött bé rleti szeruődé s
5. pontja tartalmazza, hogy ,,a ké pviselőlestület az é pület belső állapotát figyelembe vé ve
állapí totta meg a bé rleti dí jat. Bé rlő a megtekintett állapotú ingatlant kí vánja bé rbe venni.
Bé rlő akké nt nyilatkozik, hogl az dkala esetlegesen vé gzett beruháztí si, felú jí tú si,illetve
egyé b költsé geit, ráfordí tósait bé rbeadóval szemben semmilyen jogcí men nem é rvé nyesí ti
(pI. a bé rleti dí jba nem kerülhet beszdmí tósra)." A szerződé s 6. pontja tartalmazza továbbá,
hogy ,,a bé rlő saját költsé gé n, igé nyeinek megfelelően a bé rlemé nyt átalakí thatja, bé rbeadó
előzetes í rósos engedé lyé vel." A bé rlő ezt elmulasztotta, emiatt az önkormányzat akár
perelhetné is szer ző dé sszegé sé rté s kárté rí tést ké rhetne.
alapján -a jegyzőjogi álláspontja szerint * Galgamácsa Közsé g Önkonnányzatát, a
szerződé s alapján, a kaució visszafizeté sé nfelül semmifé le megté rí té si,ftzeté si kötelezettsé g
nem terheli"

A fentiek

tag ismertesse
Kovács Bé la ké pviselő: Fontosnak tartja, hogy minden Ké pviselŐ-testÜleti
vé lemé nyé t,mé g a tavollé vők is,

Móricz Máté ké pviselő: Í rásban meg kell nyilatkoáatni őket.
segí tsé ka dönté st
Ecker Tamás polgármester: Ké ri a Ké pviselő_testületet, hogy mindannyian
A napirendi pont té rgYalásaminden
a vé lemé nyiikkel, í gy a távollé vők vé lemé nyé reis számí t.
ké pviselő álláspontj átnak megismeré sé tkövetően folytatható.
javasLatárautasí tja a jegYzőt, hogY a
Ecker Tamás polgármester: Kovács Bé la alpolgármester
a kaPcsolódó dokumentációt
távollé vő önkormányzati ké pviselők ré szé reí rásban küldje meg
é s nyilatkozzanakí rásban a fenti ké rdé sről,

A jelenlé vők támogatják

a javaslatot,

í gy felké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt abban,

szÜksé ges minden
hogy a Borsodi Söröző bé rleti jogviszonyából eredő ké rdé sek tisú é z;,ásáú toz
j
ké pviselő álláspontj ának megismeré se, az ké zfeLemelé ssel elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselŐ-testülete egyhangÚlag,
tartőzkodássalhatározathozatalné tkülelfogadtaa javaslatot.

5

igen,

0

nem, 0

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

3. kisné medi patakvis

maior munkálata

a
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy 2017. februarjában a heves esőzé sek é s
hóolvadás okan jelintős ví zszintemelkedé s volt tapasztaLhatő a
gy"^*
is veszé lYbe
"€
bé menő
É isné medip;uk posta utcai szakaszán mé lynek következté bentöbb lakóingatlan
terveáÜk,
került. A vé dekezé s költsé geinek finanszirózásé ú toz vis maior páIyazat benYÚjtását
ú gy
é
rkezve
helyszí
nre
a
azonbana belügyminiszté rium é s a ví zügyi í gazgatőság szakemberi
í té lté kmeg, a tiátut

"tt

he|yzetnem medti ki a vis maior kategória té nYállását.

vé dekezé shez szüksé ges homokzsákok beszerzé se az önkormányzat 2017,
a
költsé gveté sé nek terhé re biztosí tható, azonban a homok beszerzé set valamint
ftnanszirozri.
floldminka költsé geinek finanszí r ozásátönkormtányzatunknak sziiksé ges

A

homok 16 m3 Kisné medi patak homokzsákok tölté sé hez

65.000- Ft

homok deponálása amagtár elótti területre 8 m3

35.000-Ft

száIlí tási költsé g

60.000-Ft

összesen:

200.000_Ft

evl
gep1

munkálatokat a galganácsai szé khelyű AVD TRUCK Kft vé gezte, ké rem a tisztelt
Ké pviselő-testületet, hogy engedé lyezzé ka kifizeté st a kft ré szé re.

A

Mivel egyé b é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezek után felké rte a jelenlé vőket, hogy aki
egyeté rt az ADV TRUCK Kft által elvé gzett Kisné medi patak vizszintemelkedé se miatt
szüksé ges vé dekezé sfenti ré szletezé s szerinti költsé geinek kifizeté sé velaz ADV TRUCK Kft
r

é szé reaz ké zfelemelé sselj elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangűIag,
furtőzko

dás

5

igen,

0

nem, 0

sal az alábbi határ ozatot hozta:

22l20l7.

N.

17.\ sz. őnkormánvzatihatározatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestülete a Kisné medi Patak vis maior esemé nyei
nyomán bekövetkezett vé dekezé si munkál atait az
AVD TRUCK Kft segí tsé gé velvé gezte. Az
önkormány zat - számla ellené ben- j elen
dönté sé vel 200.000,- forint kifizeté sé trendeli el
az AYD TRUCK Kft ré szé re, mely fedezi a Kft
vis maior vé dekezé ssorán felmerült költsé gé t,
továbbá a ké sőbbi meder helyreállí tási
munkálatok költsé gé t is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

Ecker Tamás polgármester:
patakmeder tisztán tartása.

A patakmeder biztonságos ,,használatához" elengedhetetlen a
A feladat jogszabályban nevesí tett cimzettje - a Kőzé p Duna

Völgyi Ví zügyi lgazgatőság- anyagi erőforrás hiányában nem tudja elvé gezni a feladatot,

Rózsai Piroska alpolgármester:

"í elezte,

hogy a legutóbbi megbeszé ié senő is .|elen volt,

Kiemelten kell kezelni a problé nrát, rnivei tavasszal is jelentős károkat okozott a települé snek
e- patak áradása.

Móriez Máté ké pviselő: &.{ilyen megoidási ielretősé gek jöhetnek számí tásba?

Ecker Tamás poigár"rnestcr:

A

hivatal közeé lú foglalkoztatottjai nem ké pesek a feladat

ellátására, ezé rt megoldási aiternatí vaké nt külső vátrialkozó bevonásával próbáttuk megoldani
6

a feladatot. Tekintve a feladat speciális jellegé t, több vállalkoző is megkeresé sre került,
azonban eddig kizé rőlag egy váilalkoző-jelene, hogy elvállalná a feladatot. Ár4ánlata-

folyamatos egyezteté s é s alkudozás során korrigált- alapján bruttó 150.000- forintos árban
vállalná a mederoldalak fií kaszá|ását é s a fak ktvágását.
Tekintettel a feladat prioritásara ké rem a Tisáelt Ké pviselő-testí ilet dönté sé t.

Mivel további é rdemi hozzásző|ás nem törté nt ezek után felké rte a jelenlé vőket, hogy aki
egyeté rt a vis maiorhe|yzet megelózé se é rdeké bensziiksé ges, Kisné medi Patak-meder-oldal
tisztí tásával.afentiré szletezé sszetint,azké zf eLemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangí lag, 5 igen,
tartőzkodással az alábbi hlatározatot hozta:

23 l20l7 .

N.

17]- sz.

0

nem, 0

őnkormánvzati határ ozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő- a vis maior helyzet megelőzé se
é rdeké ben-megbizza a SERVERIN-WEB Kft -t
(adószrám: 24866165 -2-I3) a Kisné medi Patak
meder-oldaltisztitásával-fi lkaszáLás,bozótirtás
-az áraján7atban megj elölt bruttó 1 5 0.000forintos áron. A munkálatok a posta utcai hí dtól
az országközú ton átí v eIő hí dig - kőzel 7 00
mé teres szakaszon - szüksé ges elvé gezni. A
pé nzngyí fedezetet az Ké pviselő-testület az
Önkormányz at 2017 . é vi költsé gveté sé nek terhé re

testülete

biáosí tja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,e|Ienszavazatnemvolt

4. Tsz lroda bontásábó|származő

bontási törmelé k darálása

A

napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy 20|5. é vben
megvalósult a volt tsz iroda é pületé nekbontási munkálatai. Spórolási szempontok figyelembe
vé telé vela bontási törmelé k az autősmozi területé n került deponálásra, hogy az majd a
ké sőbbiekben bedarálásra kerüljön. A Saubermacher Kft, az idei é vben vállalta, hogy
ftnanszí tozza a daráIás költsé geinek jelentős ré szé t.A előzetes becslé sektől elé rően, mintegy
200 m3-re1 több darálé k keletkezett, melynek darálási költsé gé t már nem tudja lrnanszfuozni a
kft., ezé rt azt önkormányzatunknak szüksé ges fedeznie. Ez 219.600,- forintba kerülne

Ecker Tamás polgármester:

önkormányzatunknak.
7

Továbbá a darálé k elő_töré sé t, valamint elő-deponálását é s a törmelé k darátóba Pakolását
az AyD TRUCK vé gezte"gy icn homlokrakodó, "gy Karnaz jáí í í ű,egy markoló, valamint
ot, a dará|ás Pedig
egy Bobcat kisgé p igZnybeűelé vel. Az előké szí tő munkálatok 4 munkanap
kerÜltek.
iáuorurrupot veit iienyue _ 40 munkaóra. A munkálatok összesen 390.000 forintba
Fenti targyban ké ri a Tisáelt Ké pviselő-testület dönté sé t,

Mivel egyé b é rdemi hozzásző!ás nem törté nt ezek után felké rte a jelenlé vőket, hogY aki
rt
egyeté rt a fentiekben ré szlete zett daráIási munkálatokkal való DARÁrÓ-aPŰrÓ

illetve a
megbí zásával é s az előzetes áraján|at szerinti 219.600,- Ft munkadí j kifizeté sé vel,
fentiek
darálási munkálatok előké szí té sé vel az AVD TRUCK Kft megbí zásával é s annak
terhé re az
szerinti 390.000,- Ft költsé g kifizeté sé vel,mindké t esetben a20l7. Evi kÖltsé gveté s
ké zfelemelé ssel j elezze.
Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

5 igen, 0

nem, 0

tartózko dással az aiábbi haí ározatot hozta:
2412017 .

N

. 17 .\ sz.

őnkormánvzati határozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata ké pviselő
testú lete a volt tsz iroda é pületé nekbontásából
származő törmelé k darálásáról dönt.
A Ké pviseló-testület - tekintettel a feladat
speciális jellegé re- a darálási munkálatok
elvé gzé sé veI az előzetesen megküldött

árají ilat alapján DARALÓ-mnÍ rÓ KFT-t

bí zza meg, (szé kh e|y, 2022 Tahi, Villasor
cé gegyzé kszám: 1 3 -09- 1 17 833 adőszám:
|4196557-2-I3)

8 1

9/5

A darálási munkálatok ellené rté ké ta Ké pviselőtestület az előzőekben benyú jtoí táraján|at
a\apj án nettő 21 9 .600 F t, azaz
kettőszáú izenkllencezer-ltatszázforintban
határozza meg, melyet az önkorm ányzat 2017,
é vi k<iltsé gveté sé bólbiztosí t.
A darálás előké szitő munkálataival a Ké pviselőtestület a galgamácsai szé khelrí AVD TRUCK
Kí t-t blzza m e g 3 9 0. 00 0 -forinto s vállalási áron
melyet az önkormány zat 20 17 . é ví
költsé gveté sé ből biaosí t.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati at ány : e gylran gú , ell enszavazat nern vo

lt

5.

2183 Galgamácsa, Gyóg5rszertár u. 5. szám alatti, önkormányzati

szociális cé lú

ingatlan karbantartása
Ecker Tamás polgármester: A tavalyi é vben megkezdődtek a 2183 Galgamácsa,Győgyszerté n
u. 5. szám alatti, önkormányzati szociális cé lú ingatlan karbarú artási munkálatai, melyek a
cé legyenesbe é rtek. 2017. é vben az önkormé nyzat jővá hagyta a karbantartást vé gző
váIlalkozó előzetes é trajánlatát, azonban az é pilet jellegé ből adódó - előre nem látható
költsé gek nyomtí n - többletköltsé gek merültek fel. (vakolási é s fal, valamint mennyezet
pótlási munkálatok)
Fenti tárgyban ké ri a Tisztelt Ké pviselő-testület dönté sé t.
Mivel egyé b é rdemi hozzászőlás nem törté nt ezek uté n felké rte a jelenlé vőket, hogy aki
egyeté rt a fentiekben ré szletezett önkormányzat tulqdonában lé vő 2183 Galgamácsa,
Gyógyszertár u. 5. Szám alatti ingatlan szociális bé rlakás vizes blokkjainak karbantartásához
kapcsolódó munkták elvé gzé sé rea PROFI-K 2000 BT megbizásával é s az előzetes arajé nlat
szerinti 178.000,- Ft munkadí j az önkormányzat szociális bé rlakás karbantar:tási munkálataira
biáosí tott keretből törté nő kifizeté sé reaz ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testiilete egyhangűIag,
tartőzko dással az alábbi határ ozatot hozta:
2512017 .

5

igen,

0 nem,

0
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Galgamácsa Közsé g Önkormányzata ké pviselő
testülete az önkorm:ányzat tulajdonában Ié vő,
2183 Galgamácsa, Gyógyszertár u. 5. szé malalti,
önkormányzati szociális cé lú ingatlan
karbantartásaról dönt, tekintettel az ingatlan
jelenlegi áIlapotára.
A Ké pviselő-testület tekintettel a feladat
speciális jellegé re- a fenti ingatlan, szociális

bé rlakás vizes blokkjainak karbantartásához
kapcsolódó munkálatok elvé gzé sé velPROFI K- 2000 Epí tőipari é s Kereskedelmi BT-tbí zza
meg, (szé khe|y, 2183 Galgamácsa, Kossuth L
.ltca 28., cé gegyzé kszám: CG 13-06-037987,
adőszám: 20745648-I-13) bí zza meg. A

fiirdőszobai burkolási munkálatok ellené rté ké ta
Ké pviselő-testület az előzőekben benyú jtott
arajánlat alapján bruttó 178.000,- Ft, azaz
szé vhetvewryolcezer forintban haté rozza Dog,
mely az önkormiányzat szociális bé rlakás
karbantartási munkálataira biáosí tott kereté ből
kerül kifizeté sre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati aú ny: egyhangú , ellenszavazat nem volt
9

dr.Györkös

Roland István jegyző: Felhí lta a Ké pviselő-testület figyelmé t a jövőbeni

bé rbeadási szerződé s szövegezé sé nek fontosságara.

meghirdetett műfüves focipálya pályázat
eródmé nyé rőln továbbá a szüksé ges önerő biztosí tásának lehetősé ge

6. Tájé koztatő azwLsz által

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a Magyar Labdarugó Szövetsé g pálYaé PÍ té sié s
p.l"kt t.űla elé ktronikus ú ton tájé koztattaönkormányzatlxlkat,hogy a pályaé PÍ té sek36.
ütemé ben települé sünk pály ázatát támogatásra j avasolta.

LIVE LABOUR KFT

A nyertes kivitelező:
A futballpálya azonosí tő száma:
A futballpálya

cí me:

A futballpálya

tí pusa:

16110_2_ 87311

2183 Galgamácsa, Kiskú t utca 901/1 hrsz.
74x26

A futballpálya kialakí tásának teljes bruttó

költsé ge:

14 I55 301 Ft
4 246 590

Önkormányzat álta| fizetendő ellené rté k:

Ft

Saubermacher Kft. áItal alapitott Galgamácsa Ifiú ságáé rt Alapí tvány vállalta, hogY
ftnanszirozza berahátzást, tekintettel arl:a, hogy a műfiives labdarugó Pá|Ya áItal
kiváltott hatás, illeszkedik az a\apitv lny eredeti cé lkitűzé seihez.

A

kialakí tott műfiives focipályát a beruhé aást követően pé nzú gyiszemPontbÓl
aktiválni szüksé ges. Ebből a szemszögbőlné zve szerencsé sebb lenne, ha Galgamácsa
Közsé g Önt orrrrá.ryzata ftzetné aberuházást az a\apí tvány által biáosí tott vé glegesen
átadoipé nzeszkaziőI. Galgamácsa Közsé g Önkormányzataré szé re felhalmozási cé lra

A

Y zat. A
Kft
Saubermacher
fent leí rtakkal kapcsolatb an egyezteté seket folytattunk le az alapitó
pé nzűgyi vezetőí vel, akik szinté n megfelelőnek í té lté kmeg a ezt a fajta pé nzú gYi

átadott p é nzeszközt kizár őIag műfu ve s p á|y a

é p í té s é

re fo rdí thatná az ö nkormán

lebonyolí tást.
tehát egy megállapodás megköté se szÜksé ges
Alapí tvány között, mely szabáIyozzaapé nzátadás é s a

A fent megfogalmazottakat összegezve
az önkormán}zat,va\amintaz
lebonyolí tás ré szleteit,

Fenti tárgyban ké ri a Tisztelt Ké pviselő-testüiet dönté sé t.

Kovács Bé la: Az e\őké szí té sköltsé gei hogyan terhelik az önkormányzatunkat,

tü

Ecker Tamás, polgármester: Mivel a kisebb pályát sikerült elnyernünk, ezé rt lé nyegesen
kisebbek az előké szí té sköltsé gei is. Cseké ly ftjldmunkával é s áramvé teli lehetősé g
biáosí tásával kell kalkulálni, melynek a pontos összege mé g nem ismert.
Mivel egyé b é rdemi hozzászőLás nem törté nt ezekután felké rte a jelenlé vőket, hogy aki
egyeté rt a fentiekbenté szletezett megállapodással, a Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel

egyidejűleg felhatalmazzaRőzsai Piroska alpolgármestertaz együttműködé si megállapodás
aIáí rására. Továbbá azzal, hogy a Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel vállalja apályazati
felté tekben _ az egyití működé si megállapodásban- foglalt vállalások teljesí té sé t,valamint
felhatalmazzaapolgé rmestert a Magyar Labdarugó Szövetsé ggel kötendő együttműködé si
megállapodás a|áí rásé tra é s a szüksé ges targyalások lebonyolí tásáí a az ké zfelemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormrányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzko dás sal az alábbi haté tr ozatot bozta:

26 12017 .
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Galgamácsa Közsé g Önkormtányzaté nak
Ké pviselő-testtilete egyeté rt a Saubermacher Kft
általalapí tottGalgamácsaIf ú ságáé rtAlapí Nány,
valamint az Önkormányzat között lé trejövő
megállapodással, mely szerint az Alapí tvány
vé glegesen átadoí t pé nzeszközt biztosí t
Galgamácsa Közsé g Önkormanyzata számé tra a
2183 Galgamácsa, Kiskú t utca 90lll hrsz.
műfiives focipálya é pí té sé hez.A Ké pviselőtestiilet jelen dönté sé vel egyidejűleg
felhatalmazza Rőzsai Piro ska alpo gárme stert az
együttműködé si megállapodás a|áí rására.
1

A

Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel vállalja a
felté tekben az együttműködé si
megállapodásban- foglalt vállalások teljesí té sé t,
valamint felhatalmazza a polgármestert a Magyar
Labdarú gó Szövetsé ggel kötendő együttműködé si
megállapodás aláí rásé tra, továbbá a szüksé ges
tárgyalások lebonyolí tására.

páLyazati

Hatóridő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

1,1,

7.

Egyé b aktuális üryek

Ecker Tamás. polgármester: Ké ri a tisáelt Ké pviselő-testület tagjait, hogy aki az egyebek
napirendi pontban szeretne felszólalni, az je\ezze.
Rózsai Piroska alpolgármester: A lakosság ré szé rőltöbb visszajelzé s is é rkezett, hogY nem
l"t"t p"rk"lil, cbop anC előtt. Javasolja Coop iizlet előtti zavartalanvásárlói parkolás
"
biztosí tásara megoldás keresé sé t.
Ecker Tamás polgármester: Fel fogja venni a kapcsolatot a Coop Zrt,valamint a MagYar

Köztlí Zrtvezetőtvel.
Móricz Máté ké pviselő: Olyan visszajelzé sek hallhatóak
sportkör a jövő é vtől nem biztos, hogy fog működni.

a

települé sen, hogy a galgamácsai

Kovács Bé la ké pviselő: Rendeződött a sportkör körüli jogi huzavona?

Holló Pé ter ké pviselő: Tudomása szerint mé g mindigMacző Bertalan az elnÖk.
Ecker Tamás polgármester: Azönkormányzatkizárőlag akkor tudja támogatni az egYesÜletet,
ha az ahatályos jo gi szabáIyozásnak megfelelően működik.
Rózsai Piroska alpolgármester: Javasolja, hogy ezt a testület í rásban kommunikáljale az
Egyesület vezetősé ge felé .
Ezen javaslatot a Ké pviselő-testület egyhangú lagí ámogatja, egyben utasí tja dr.GYÖrkÖs
Roland Istvan jegy zőt,hogy levé lben keresse meg a GEESK illeté kes tisztsé gviselőket é s
ké rje fel az ngyestiletjogi é s anyagi ügyeinek rendezé sé re, tekintettel arra, hogy csak az
egyesület j ogi helyzeté nek rendezé se után van lehetős é g az egyesilet közpé r:r:,ből törté nő
támogatásra.

Ecker Tamás polgármester: Felké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a Sportkör dr.GYÖrkÖs
nou"a I.waije§yza által í rásos megkeresé ssel, é s annak lrirta\mábanaz EgyesÜletjogi é s
anyagi ügyeinek rendezé sre való fel szó lí tással az ké zfelemelé ssel j elezze.
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚlag,
tartó zko dás sa| határ o zathozata| né lkül e fo gadta a j avas latot.

5 igen, 0 nem,

0

1

szavazati arí ny: egyhangú , el\enszavazat nem volt

Móricz Máté ké pviselő: Mácsai Magazin tartalmát é s aktualitását tekintve nem
vet"*e"y" szerint több aktuális, tájé koáató,közé rdekű információ szüksé ges bele

kielé gí tŐ"
a faluban

ké szülő esemé nyekről, folyamatban lé vő munkákról, lehetősé gekről"

A

Ké pviselő-testület egyeté rt a javaslattal, igy Ecker Tamás polgármester felké rte a
Javasolja, hogY a
.jelenlé vőket, hogy közösen dolgozzanak ki egy megoldási alternatí yát
pedagógiai asszisztenst ké rjé kmeg a feladat elvé gzé sé re.

xZ

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangűlag,
tartőzkodássalhatározathozatalné lkülelfogadtaa javaslatot.
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szavazati arány: egyhangú , elIenszavazat nem volt

Móricz Máté ké pviselő: Beszámoló ké ré sé tindí tványozzaaMűvelődé si Hé ztevé kenysé gé rŐl,
avezető munkájaról.
egyeté rt a javaslattal, í gy Ecker Tamás polgármester felké rte a jegyzőt,
hogy a következő testületi ülé sre ké szí tseelő a beszámolót.

A Ké pviselő-testület

Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzottel, megköszönte
Ké pviselő-testtilet munkáját é s az ülé st 19:l5 órakkor bezé rta.

K.m.f

dr. Györkös
polgtármester

Jegyzo
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