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Készült: Galgamácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületónek 20Í7- július 20-án
15:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatánakhivatalos helyiségében tartott ÜlésérŐl.

Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester

Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Béla alpolgtírmester

Móricz Máté képviselő
Mogyorósi Mátajegyző

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖntÖtte
Mogyorósi Márta jegyzőt, megállapította, hogy a Testiilet határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van. Javasolta, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egészítsékki még
Települési Arculati Kézikönyv és ahozzákapcsolódó rendelet elkészítésénekmegvitatásáva|.
Szavazásrabocsátotta a napirendi pontokat az alábbí eredménnyel:

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen,
szavazatta|$ taftózkodással, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi Pontokat.

0

nem,

Napirendi pontok:

1.

Jegyzői pályázat eredményének ismertetése, az űj jegyző kinevezéséhez szÜkséges
Képviselő-testületi döntés megllazatala

2. Szociális tüzelő-any ag pá|yánat isrnerteté se, pá|yázaton való részvéte}megVitatása

Települési Arcuiati Kézikönyv etkészítésérevonatkoző ajőn|atok elbírálására
v onataző aj án latok elbírálása
4. Eg_véb aktuális ügyek

Zártúlés
a" lnotai Ágnes Katatin földvásáriási

b. Kérelmek elbírálása

üg_l,,e

Napirendek tárgyalása:

1.

Jegyzői pátyázat eredményének ismertetéseo

az új jegyző

kinevezéséhez

szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala

tájékoztatta a KéPviselŐEcker Tamás polgármester: Ismertette a napirendet és az a!ábbiakíól
testületet:

A

szől a jegyző
közszolgálati tisztviselőkről szőIő 2011. évi CxCx. tÖrvény X. fejezete
szükséges a szakviZsga, a2 éves szakmai gyakorlat, illetve

Az

jogállásáróI.

áIláselnyeréséhez
(2)
M egy év sikeresen befejezett közigazgatás_szervezői szak. Ezen törvény 247 , § bekezdése
tÖbb lakosú kÖzség
szerint: ,,A községi önkormanyzatí képviselő-testület az ötezemél
jegyzője kivételével

alól annak a
felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítés
a kinevezéstŐ|
személynek, aki az előírt képesítésmegszetzéséte iranyulÓ tanulmányait
számított két éven belül befej ezi."

a)

Mogyorósi Mérta e|végezte az

|

évet a Nemzeti Közszo|gáIati

Egyetem Közigazgatás_

szervezői szakán, így tészérea felmentés megadható,

július 3. napjátÓL az e|Őző jegYző
Nevezett a péúyazők közü1 került kinevezésre 20t7.
j ogviszonyának megszűnésétkövetően.
Az Mötv
jogköre

alapjan 84. (1) bek. alapjan a közös

a

gesztor polgármestert

illeti

hivatal jegyzőjének kiválasztási és kinevezési
meg (a társönkorményzat polgármesterének

egyetértésével).

Fenti ügyben kéri a Képviselő-testület szíves dOntését,
a KéPviselŐEcker Tamás polgármester: Felkérte Mogyorósi MéLítát,pár szőbantájékoáassa
testületet a hivatalba lépésétkövető változásokról,

Major
Mogyorósi Márta jegyző: Elmondta, hogy az álta|a betöltött munkakÖri feladatokat
Attila veszi át, akit €y a továbbiakban a Galgamácsai Közös Hivatal alkalmaz. A PénzÜgYi
feladatok zavartalan ellátáséhoz Kurucz Eszter alkalmazása volt szükséges, munkájával
kapcsolatban j ók az eddigi tapaszta|atok,

ezekltán felkérte a
Ecker Tamás polgármester: Mivel egyéb érdemi hozzásző|ás nem történt
jelenlévőket, hogy aki egyetért Galgamácsa és vácegres községek polgármestereinek azon
jegyzői feladataival MogYorósi Mártát
döntésével, mely szerint Galgamácsai Közös Hivatal
bizzák meg az kézfelemeléssel j elezze.
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Galgamácsa Község Önkormanyzat Képviselő-testülete egyhangúlag,
tartó zko dás sal az alábbi hatátr o zatot ho zta:
27 l 20 17 .

N II.20.\

4

igen,

0

nem, 0

sz. őnkormánv zati határ ozatz

Galgamácsa Község Önkormanyzat Képviselő-testülete,
mint a gesáor önkormányzat képviselő-testülete egyetért
Galgamácsa és Vácegres községek polgármestereinek
azon döntésével, mely szerint a Galgamácsai Közös
Hivatal jegyzői feladataival Mogyorósi Mártát bízzák
meg. A testtilet a közszolgá|ati tisúviselőkről szóló
20II. évi CXCX. töwény 247. § (2) bekezdésében
biáosított jogkörével élve Mogyorósi Mártát mentesíti
az előírt képesítésifeltételek alól, egyben kötelezi, hogy
tanulmány ait 2 év en belül befej e zze. A képviselő -testület
jelen döntésével Mogyorósi };4.áítát 2017. július 3.
napjától a Galgamácsai Közös Hivatal jegyzőjének
nevezi ki.
Hatóridő: azonnal
Felelős: palgármester

szavazatiatány;egyhangú,ellenszavazatnemvolt

2.

Szociális túzeíő-anyagpályázat ismertetése, pályázaton való részvételmegvitatása

Ecker Tamás polgármester: Ismertette a Képviselő-testülettel, az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó település szociális céIűtűzifavásárláshoz támogatásrapályéuhat így Galgamácsa
Önkormányzata idén is jogosult a benyújtására. Az év végi lakásfenntartási támogatásban
részesülök átlaga alapján került központilag meghatározva az igényelhető mennyiség, mely az
idei évben 136 m3.
Feltételek: Kemérrylombos túzifát vásárolhat az önkonrrányzat, 1000 Ft +
plusz száliításiköitség,,,állalásáva.i. A támogatás 14.000 Ftlerdei in3 + ÁFa

ÁFa

önrósszel"

Szükséges még a lielyi rendelet rnegalkotása, mel,v ;l jogosrrltsági leltótelcket részletezi.
Előnyberr kcl1 részesíteni az aktívkortiak eilátásában részesülőket, a §.r,ermekr,édeimi
tánrcgatásban \lagv a lak}ra,tási támogatástranTészesrilőket. Vállalni kell a testületi döntósben"
l-1ogy a tűzifáér,. cllenszclgliltatást nenl kér az ejnkorml,slxr,z&t. 1.,, Bá\,á.zat benvílitásár:ak

hatarideje: 2017. augusztus 25. Elsődlegesen a25 m3 alatti igénymennyiségeket teljesítik, ezt
meghaladóan akar csökkentetten osszák szét a tátmogatást.

A képviselők támogatták

aki egyetért abban,
hogy Galgamácsa Község Önkormanyzat Képviselő-testülete igényt nyujt be a helyi
támogatásra az
önkormányzatok szociális célút(lzifa vásiárlásához kapcsolódó
a javaslatot, így felkérte a jelenlévőket, hogy

kézfelemeléssel j elezze.

Galgamácsa Község Önkormtínyzat Képviselő-testülete egyhangúlag,
tartőzkodássalhatározathozatalnélkülelfogadtaa javaslatot.

28/201 7. (VII.20.) sz.

önkormánvzati

4

ígen, 0 nem, 0

rendelet:

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
igényt nyújt be a helyi_önkorményzatok szociális célú
tűzifa vásrárlásához kapcsolódó tamogatásra,45 erdei m3
mennyiségúkemény lombos fafajta vásárlására. A
Képviselő-testülete az 1.000 Ft + ÁFA/erdei ffi3,
összesen 45.000 Ft + ÁFA) azaz negyvenötezer forint
plusz áfa, valartint a szállítási költség teljes összegét
saját fonásként biáosítja 201,7. évi költségvetésének
szociális előirényzata terhére. A Képviselő-testület
váIIaIja, hogy a szociális célútűzifábarl részesülő
személyektől_ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 20l7. augusztus 25.
Felelős: polgármester

szav azati ar ány : e gyhan gú, ellenszav azat nem vo

3.

lt

Települési Arculati Kézikönyv elkészítésérevonatkozó ajánlatok elbírálására
v anataző aj ánlatok elbírálása

Ecker Tamás polgiármester Tájékoztatja a Képviselő - testületet a településkép védelméről
szólő 2oL6. évi LXXIV, tv. 4. § (1) és a 16. § (2) bekezdéseiről, melyek kötelezően előírják
minden település részére2OL7, október 1. határidővel a Településarculati Kézikönyv (TAK) és
ahozzá kapcsolódó helyi rendelet (TKR) e]készítését,annak meglétét,

A feladat

ellátáséútoz kötelező

építésztalka|mazni.

Az állam

1.000.000 Ft-ot biaosít minden önkormányzatnakhozzá,
leutalni. A támogatással természetesen el kell számolni.

melyet augusáusban fog

2 ajánlat lett bekérve:

-

ProRégió

-

Goodwill Consulting

ÁFA:
Ft + ÁFA:

780.000 Ft +

Kft.

1.000.000

990.600 Ft,
I.270.000 Ft értékben

Kérte a Tisztelt Képviseló-testület döntését, melyik ajánlat legyen elfogadva.

Mivel további érdemi hozzászőlás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki
egyetért afentiárajénlat szerint, a ProRégió Kft megbízásával azkézfelemeléssel jelezze.

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangulag,
tartó zko

d

ás sal

az a|ábbi határ

o

zatot

4

igen,

0 nem,

0

ho zta:

291201 7'

íVII.20.) sz. önkormányzati

rendelet:

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbizza a ProRégió Kft-t, hogy a Településarculati
Kézikönlv és a hozzá kapcsolódó rendelet
megalkotására, az általa küldött árajánlat szerint 780.000
Ft + ÁFA értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú, el\enszav azat nem vo

4.

lt

Eglób aktuális ügl,ck

Képi,iseiői f-elvetések, egyéb aktuális ügyek:
MÓricz Máté képl,iselő: Kérdéskénlvetette fel. hog;,, az önkornián3,zat

an5,agiiag, ho93, á1l?

Ecker Tarriás poigármester: Táiékoztatta a jeieniór-őket_ 1rog, l, bevételrőJ rnrrg rrincs ae.lat. fél
éveíköveiőerr tud rrrajd erről szá,mot a,dni. Elnroi-icita_ a számlákban nines elmaradás. ::,
finanszírozások re ndszereseri bcszedésre kerütrnck" Áz iltíbiújításokköltségc lehet nrég
jelenrős" oii s*k a pr,*blénra" t'civanlatb?Líl l.,ailíiák a;e_..,iiirsok

Gyógyszertar u, 5, Szám alatti
Móricz Máté képviselő: Kérdése,hogy a 2183 Galgamácsa,
szociális lakásokról mit lehet tudni?

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy

1

jelentkező már van a bérletre,

mennyiben érinti az
Móricz Máté képviseló: Kérdése,hogy a Veterán autó találkozó
önkormányzatot?

a rcndemény alkalmával a
Ecker Tamás polgármester: Tájéko ztatta a képviselőket, hogy
önkormátyzata kölcsönöz,
magíár épülete körül lesz kerítve, mobil színpadot Veresegyhaz
folyamatban, melyet a későbbiekben is
szeméIyzettel együtt, aramvételi lehetőség kiépítése

Főzőversenyen több csapat is jelezte
lehetne használni. Hangosítás költsége fog felmerülni.
lesz a vendégek
részvételiszándékát,lakossági felajanlásból kapnak fátafőzéshez.Babgiyás
tészéte.

lakossági bejelentés
egy sofőr nem a helyes útvonalon
érkezetta buszközlekedésről. A buszfordulótól rendszerint
SúlYkorlátoző táb|a kihelYezésére
teszi meg az utat, így zavawaés rongálva a Hunyadi utcát.

Móricz Máté képviselő:

Je|ezte,

hogy a Hunyadi utcából többszöri

vagy egyéb megoldásra van sziikség,

lévénszó, kihelyezhető a
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy önkormányzati itről
korlátoző táb|a,melynek beszerzési költségével kell számolni.

Móricz Máté képviselő: Elmondta hogy a Hunyadi űt

12_ szám előtt

a víz megáIl, erre is

megoldás kellene találni.
melyb en az ott lakó
Ecker Tamás polgármester: Javasolta, hogy legyen levél kiküldve,
hozzájáruIását kérik a magasabb rész levéséséhez,

jeleáe, hogy a buszfordulóval
Rózsai Piroska alpolgármester: Az utakkal kapcsolatosan
a vízátfolYással, TÖbbszÖr
szemben a Kossuth utcai kis floldúton is gond van rendszeresen
de a probléma
kaptak segítséget. A víz elvezetés kiépítése500.000 Ft körül lenne,
megfelelően az árkát"
fennállásához az is nagyban hozzájárul, hogy a lakos sem takaritja
mi váItozott?
Azonban csak az utóbbi években lett ilyen jellegű a probléma, kérdés,hogy
Kívizsgélássziikséges, mert régen nem volt ilyen,

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy közvetlen veszéIyhelyzet nincs, de foglalkozni
ke]lL azüggyel. Nagyobb eső esetén komoly gondok lehetnek ott is.
Tájékoztatja a jelenlévőket egy hamarosan várhatő páIyázati kiírás orvosi rendelőre. Mivel a
korábbi tervek rendelkezésre állnak, viszonylag rövid időn belül, meg lehet valósítani Őket.
Tervező céggel egyeztetett adatok szerint kb 100 millió forintból kihoáató lenne, ami azt
jelenti, tlogy 10%o önerővel vállalható a kivitelezés.

Mivel több kérdésés hozzásző!ás nem hangzott eI, megköszönte a KéPviselŐ-testiilet
munkáját és az ülést 16:20 órakkor bezárta.
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Ecker Tamás

Mog|firósi Márta

polgármester

jegyző
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