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2017, szeptember
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkorm ányzat Ké pviselő_testületé nek
hivatalos helyisé gé bentartott
04_é n 16:00 órakor Galgamása Közsé g önkormanyzaté nak
ülé sé ről.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
Holló Pé ter ké pviselő
}y'racző Bertalan ké pviselő
Móricz Máté ké pviselő
Mogyorósi Mártajegyző
Meghí vott: Budai Tünde óvodavezető
kÜlÖn kÖszÖntÖtte

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megielent testiileti tagokat,
mivel 5 fo
Mogyorósi Márta jegyzőt, megállapí totta, hogy a Testület haározatké pes,
a napirendi Pontokat az alábbi
ké pviselő jelent -"Ö. ]A. *"gtiuÖ.".iirrt "ruu*iirubocsátotta
eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testiilete egyhangú lag,

6

igen,

0

nem,

szaiazattal 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

Nanirendi pontok:

1.

Óvodavezetői beszámolő a 2OL6l2017, nevelé si é vről

2.

Beszámoló

3.

(Esé lY Szociális
Gyermekjó!é ti é s gyermekvé delmi feladatok 2016. é vi eltátásáról beszámoló
Alapellátási Központ)

4.

Dönté s

Galgamácsa közsé gi Önkormányzat gyermekjólé ti
fetadatainak 2015. É viellátásáról

a

-

é s gyermekvé delmi

Bursa Hungarica Fetsőoktatási Önkormányzati ÖsztÖndÚPátYázat 2018, É vi

fordu lóiához törté nő csatla kozásról

5.

Települé sarculati Ké zikönyvhöz (TAK) kapcsolódó partnersé gi rendelet megalkotása

6.

pályázati lehetősé g ismerteté se-önkormányzati tulajdonú egé szsé gÜgYi alaPellátást nYÚjtó
inté zmé nyek támogatása pest megyé ben

7.

Esyé b aktuáIis ügyek

18oo

me8tartása a
órától Műve!ődé si Házban a Telepüté sarculati ké zikönywel kapcsolatos fórum

ProRegio közreműködé sé vel

Napirendek tárgvalása:

1.

Óvodavezetői beszámolő a2OL6l2017, nevelé si é vről

Budai Ttinde Óvoda vezetőt é s megké rte ismertesse

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte
beszámolój át a Ké pviselő-testülettel.

a jelenlé vőket é s összefoglalva tájé koztalta a

Budai Ttinde óvodavezető: Köszöntötte
-é pviselő-testiiletet

a

mellé kelt beszámoló szerint,

ezekltán felké rte a
Ecker Tamás polgármester: Mivel egyé b é rdemi hozzászőLás nem törté nt
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt az óvodavezető beszrámolójanak elfogadásával, az
ké zfelemel é ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangilag,
tartőzko dással az alábbi hatfu ozatot hozta:

6

igen,

0

nem, 0

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testí ilete,
meghallgatta é s a mellé klet szerint elfogadja az

óvodavezetőbeszámo\őjáta20l6.120l7.nevelé sié wől.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazati arány: egyhangú , el\enszavazat nem volt

tartási
Budai Tünde óvodavezető: Tájé koztatta ajelenlé vőket arról, hogy az Óvodai nYitva
í d"j" ron ln 1 8 é vben Galgamácsán 06 00- 1 7 3 0, Vácegresen 07 :00- 1 7 00,
:

:

:

felké rte a
Ecker Tamás polgtí rmester: Mivel egyé b é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezeklté n
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt az óvoda 2017l20t8. é vi nyiwatanási idejé vel, az
ké zfelemelé ssel j elezze.
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Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangtlag,
tartőzkodással az alábbi haté trozatot hoú a:
32 l 20 17 .

igen,

0 nem,

(IX.0 4.\ sz. őnkormánv zati határ ozat

0

z

Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testiilete,
mintinté zmé nyfenntartóönkormányzat,döntöttazővoda
napi nyitva tartásaról az alábbiak szerint:
Galgamács aí inté zmé nyben:06 00:

1

7 :3

0

Vácegresiinté zmé nyben: 07:00-17:00
Határidő: azonnal
Felelős: polgórmester

szavazati arány: egyhangú , el|enszavazat nem volt

ré srt uesz a ,,Boldog
Budai Tünde óvodavezet ő: Tájé koztatta ajelenlé vőket, hogy az ővoda
sziiksé g. Röviden
van
aásfua
ffi
waratban, melyhei a nevelé si i.og.urn megváItozínevelé
si terv szerint az ővoda
ismertette u prog.u- té nyegé t,melynek sóran, meg}tatározott
,rugy .""."p"i\ra]ut a gyé rmekek boldogsá g é rzeté nekkialakí tásában,
tÖrté nt ezekltán felké rte a
Ecker Tamás polgármester: Mivel egyé b é rdemi hozzászőlás nem
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt az Óvodai nevelé si program megváltoztaásával, az
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangűIag,
tartőzkodással az alábbi határozatot hoú a:
33 l 20|7 . (IX.O

6

igen,

0 nem,

0

4.\ sz. őnkormánv zati határ ozat z

a Kőzsé g önkormanyzat

Ké pviselő_testülete
döntött a,,Boldog óvoda" pátyazatboz sziiksé ges óvodai
nevelé si pro gram me gv álí oú atásár őL,

Galgamács

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazatí arány; egyhangú , el|enszavazat nem volt

2.

Beszámotó _ Gatgamácsa Közsé gi Önkormányzat gyermekjólé ti
feladatainak 2016. É vietlátásáról

é s gyermekvé delmi

KÖzsé gi
Ecker Tamás polgármester: Ismertette a Ké pviselő-testí ilettel, a Galgamácsa
ellátásárÓl szÓlÓ
önkormrlnyzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatainak 2016.é vi
beszámolót.

szóló 1997, é ví xxxl,
Elmondta, hogy a gyermekek vé delmé ről é s a gyámügyiigazgatásról
szemé lyes gondoskodást
törvé ny bí zí osí tjaagyermekek vé delmé tpé tubeLi,termé szetbeni é s
valamint hatósági
nyú jtó gyermekjól é tí alapel!átások, gyermekvé delmi szakellátások,
állami é s
inté zkedé sek alkalmazásával. A gyermekvé delmi rendszer működteté se
gyermekvé delmi feladatok
önkormány zati feladat ezé rtké rtea2016. é vi gyermekjólé ti é S
elfogadását.
ellátásanak é rté kelé sé rőlké szült, mellé kelt tervezet megvitatását,
emelni kellene a té dté si
Rózsai Piroska alpolgármester: Felhí vta a jelenlé vők frgyelmé t, hogy
dí jat a gyermeké tk ezteté sné I.
dönté st até mé xal
Ecker Tamás polgármester: Javasolta, hogy aPé nú igyi bizottság hozzon
kapcsolatban.
akár a
Maczó Bertalan ké pviselő: Javasolta annak megvizsgálását, hogy hogyan növelhető,

környé kbeli települé sek bevonásáv aI az adagszátm,

nÖvelé se, a
Rózsai piroska alpolgármester: Elmondta, hogy a felnőtt é tkeáeté s adagszé tm
k""yh" ktrrr^ altsagát javitja, de a gyermeké tkezteté s elszámolását nem é rinti.

Ecker Tamás polgármester: Felsorolta - a korábbi felmé ré sszerint megismert
megoldásokat a környé kbeli települé seken,

-

é tkezteté si

eseté ben
Kovács Bé la alpolgármester: Felhí vta a jelenlé vők figyelmé t a kÖrnYező telePÜlé sek
kiszállí tási költsé ggel is sztiksé ges kalkulálni,

hogY a
Ecker Tamás polgármester: Megké rte Mőricz Máté t a Pé ttzú gyiBizottság elnÖké t,
kö""tk"ó Ké pvisé lo-testtileti ülé sre a Pé nzügyi Bizottság terjessze elő javaslatát az igYben.

Mivel további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, í gy felké rte a jelenlé vőket, hogY aki
be

sztí moló e l fo gadásáv a| az ké zfelemelé ssel j e\ezze,

egYeté rt a

egyhangú lag,
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő-testiilete
tartőzkodással az alábbi határozatot hozta:

6

igen,

0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testiilete
meghallgatta é s elfogadja Galgamácsa Közsé gi
Örrfo.má.ry"at gyermekj ólé ti é s gyermekvé delmi
feladatainak zoi e .ev t ell átásaró1 szőIő b eszálmo lój át.

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

3.

beszámoló (Esé lY Szociális
Gyermekjólé ti é s gyermekvé detmi feladatok 2o16. é vi ellátásáról
Alapellátási Központ)

jegyző asszonyt, ismertesse a
Ecker Tamás polgármester: Megké rte Mogyorósi Márta
j"l""lé .ókk"l uNugú Gódor Csú a í nté zmé iyvezetőáItalküldött í rásos beszrámolÓt.
Mogyorósi Márta jegyző: összefoglalva
jelenlé vőket.

a

mellé kelt, í rásos beszámolót, ájé koztaí í aa

a további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, felké rte a
j
be számo 1ó elfo gadásáv al az ké zfelemelé s sel elezze,

Mivel

jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a

6 igen,
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő-testiilete egyhangú Iag,
hrtőzkodással az alábbi haté aozatot hozta:
35/2017. OX. 04.)sz. önkormánvzati

0

nem, 0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestiilete a Veresegyház Kisté rsé gEsé ly Szociális

Alapellátási Központ gyermekjólé ti é s
családsegí tő feladatainak 201^6. é vi ellátásárő|
szóló beszámolót elfogadja.

Hatóridő: azonnal
Felelős: polgórmester

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt
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4.

Dönté s

a

2018, É vi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztÖndÚPálYázat

fordulójához törté nő csatlakozásról

_
hogy a Bursa
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatt?. a Ké pviselő testületet arról,
é vek Óta ré szt vesz
E*g".i* eas|oliatási önkormányzati Ösztöndí jpáIyazat rendszeré bengalganácsai
fiatalok
az önkorm ányzat. cé lunk a felsőoktatásban tanulmanyokat folytatő
támogatása.

szóló
A Bursa Hungarica ösztöndí jrendszer 2018. é vi fordulój é ú toztörté nő csatlakozásrÓl

nyí Iatkozatbettitdesenek határidej e 2017 , október 2, napla,
Á nyilatkozat beküldé se önmagában nem jelent anyagi kötelezettsé gvállalást,
A p aty Uut kií rásának határi dej e 20 l 7, október 3,
n kiiiast közzé tesszük a helyben szokásos módon (hirdetők, honlap).
ApáIyáaatok benyú jtásának hatarideje 20117, november 7,
Apátyé natok elbí rálásának határidej e:20I7, december 7,
a keprriselő_testület majd a beé rkelettpáIyánatokismereté ben, illetve anyagi
hallgatók
lehetősé geihez mé rtend"<lnt a támogatás összegé ről é s a támogatni kí vánt
helyi
a
kiegé
szí
theti
ö
sszeggel
Ié tszámáről. A megyei önkormányzattetsző|eges
önkormányz at té tmo gatását.
Összeget
Az önkoá ányzat(e-setteg megyei önkormanyzat) á|í atmegállapí tott támogatási
max. 5 -000,- Ft
azzaI megegyezőmé rté kű flla;i támogatás egé szití ki (azutóbbi é vekben
volt a kiegé szí té s).
Áreprriőlő-teú et minden beé rkezett pályázatote\bí rál, é s dönté sé t Í rásban indokolja. Az
lehet, de azzalnem
elbí rálásnál az áItalé nos szerződé si retteÉ tetuen foglaltaktÓl elté rni nem
jelentő
ellenté tes elbí rálási prioritások megielölhetők Ol. a szociális rászorultságot
jövedelemhatrár).
A páLy é uati rendszer rövid ismerteté se :

pályáaat:
,,A"
'Á tí pusú
patiaratia űok azönkormány zat terú leté nlakóhellyel rendelke zŐ,háiránYos szociális
n"iyrőthallgatók jelentkeáeú k, akik felsőoktatási inté zmé nyben (felsőoktatási hallgatói
kóreté ben) teljes idejú (nappali munkarend) alapké pzé sben, mesterké pzé sben,
;ogrrir"orry
'oJnutI*rké pzé sben,
vag} felsőfokú , ilietve felsőoktatási szakké pzé sben folytatjak
tanulmányaikat.
melyet ké t
Az,,A,, tí pusú páIyé nateseté n10 hónapra nyűltazönkormányzattámogaí ást,
ré szletben kell átutalni.
+36(28) 579.
H_2183 Galgamácsa, petőfi Sándor utca 105. Telefon: +36(28) 489-002Fax:
. www. galgamacsa.hu
0 1 7, e_mail :polgarmester@galgamacsa.hu
tí pusú páLyázat:
,,B"
'Ápatyu"ti"
Űok azönkormtí nyzatteruleté n lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális
elŐtt állÓ
neiyrőtufiatalok jelentkezhetnek, akik a201712018. tané vben utolsó é ves, é rettsé gi
mé g
Í
nté
zmé
nYbe
ttizepistotások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkezŐ, felsőoktatási
felvé lelt nem nyertZiettsé gizettek, é s a 20ISl20l9. tané v első fé lé vé tŐlkezdődően
felsőoktatási inté zmé nyb"r, t"5". idejű (nappali munkarend) alapké pzé sben, egysé ges,
osáatlan ké pzé sben,vágy felsőoktatási szahké pzé sben kí vánn ak ré szt venni.
Apályazőkttirtit c.at i"ot ré szesülhetnek ösáöndí jban, akik 2018-ban először nYernek
felvé tllt felsőoktatási inté zmé nybe é s tanulmanyaikat a20l8l2019. tané v első fé lé vé ben
té nylegesen megkezdik.
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melyet é vente
tí pusú páIyé aateseté n 3 x 10 hónapra nyujt az ti$ormányzattámogatást,
fennállásat é vente ellenőrizzú k.
ké t ré szletben kell átutalni. A jogosultsagi felté telek

,,B,,

jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a Bursa
Mivel további hozzászőIás, ké rdé snem volt, felké rte a
való csatlakozással az
Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndí jrendszerhez
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangiú ag,
tartőzko dás sal az alabbi ltatátr ozatot hozta:

6

igen,

0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete
csatiakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndí jrendszer 20 1 8, é ví pályazati
p
fordulój ahóz. Felhatalm azza olgé rmestert a c satl akozási
nyilatkozata|áí rására.

Határidő : 20 l 7.ohóber 02.
Felelős: polgármester

szavazati aré ny; egyhangú , eLlenszavazat nem volt

5.

megalkotása
Települé sarculati Ké zikönyvhöz (TAIQ kapcsolódó partnersé gi rendelet

Ké zikönyv
Ecker Tamás polgármester: Tá$é koztatta ajelenlé vőket, hogy a Települé sarculati
telePÜlé srendezé ssel
ré szeké nt sziiksé ges rendelet alkotása sztiksé ges a települé sfejlesáé ssel,
szabályairól,
helyi
települóské p_é rvé nyesí té sselösszefiiggő partnersé gi egyezteté s
és

Felké rte a j elenlé vőket,

ho gy j

avasolj anak együttműködő

partnereket.

alapí Nány
Egyeté rtettek abban, hogy a Polgárőrsé g, a Mácsa 99' é s az Ifiú ságé rt
ödé se hasznáraválik a rendszemek,
"g/titt-.it
jelenlé vőket, hogY akj támogatla a
Mive1 tovabbi hozzászőLás, ké rdé snem volt, felké rte a
rendelet me galkotás át az ké zfeleme l é s sel j elezze,

7

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

6

igen,

0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi rendeletet alkotta:

6/201,7. (IX.04.) sz.

Galgamács

önkormánvzati

rendelet:

a Kőzsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete

doú tt a települé sfejleszté ssel, települé srendezé ssel é s

települé ské p-é rvé nyesí té sselösszefiiggő partnersé gi
helyi szabáIyairől é s a mellé kelt rendeletet

"gy.x"té
alkotta. ,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazatiatány:egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

6.

pályázati lehetősé g ismerteté se-önkormányzati tulajdonú egé szsé gÜgYi a!aPellátást nYÚjtó
inté zmé nyek támogatása pest megyé ben

pályé aat az
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy pest megyé ben kií rásra került a
ör,,k"*rá"y^ritutalaonri

egé szsé gügyi alapellátást nyú jtó inté zmé nyek támogatásara,

Kft-t
Figyelembe vé ve a pályázatí anyag rövid beadási határidejé t a Sema Assitance
hogY
vállalta,
park2,4.)
ffiviseli: dr. Gyökeré s Zo\tán, r"é tt "ty, 1144 Budapest, Ond vezé r
idő6 en elké szí ti é s benyú j tj a a pály átzati dokument ácí őt,

Mivel további hozzászőlás, ké rdé snem volt, felké rte a jelenlé vőket, hogY aki egYeté rt azzal,
hogy Galgamácsa Közsóg önkormányzata ké pviselő _testülete a páIyé zati dokumentáció
(ké Pviseli: dr. GYÖkeres
összeállí tásával é s a páIyűat benyú jtásával a Sema Assitance Kft-t
jelezze.
Zoltán,szé khely: 1 1aa liudapest, Ónd vezé r park2-4.)bí zzameg az ké zfelemelé ssel

egyhangtlag, 6
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete
tartőzko dással az alábbi határ ozatot hozta:

1gen,

0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormány zata ké pví selőtestülete

aGalganácsabelterület35tl5hrsz-ú -termé szetbena

_
2183 óalgamácsa Vasú t utca 1. szám a|atti ingatlanon
ú j orvosi iendelő é pület megé pí té srenyú jt,be páIyé natot

aNemzetgazdaságiMiniszté riumáItaIkiadott,

,,önkormányzati tulajdonú egé szsé gügyialapellátást

"y.';tointé
zmé nyekfejleszté sé nektámogatásaPest
megnevezé sű,
megyé ben"

PU_EUaIAPELLATAS 2017

kódú

páIyazat
Ft
10.483.877,_
páIyé tzathoz sziiksé ges

kerJé ben. A
önerőtaKé pviselő-testiiletazönkormányzat2017.é vi

költsé gveté sé nek terhgle bí ztosí tja,
GalgÁácsa Közsé g önkormanyzata ké pviselő testülete
u pály*uti dokumentáció összeállitásáva| é s a páIyáaat
uenlú 3tasa,ra\ a Sema Assitance Kft_t (ké pviseli: dr.
cyóté res ZoItán, szé khely: 1144 Budapest, ond vezé t

park2-4.)bí zzamegKé pviselő-testület jelen dönté sé vel egyidejűleg
feLhata{mazza a polgármestert, hogy a páIyé aat
benyú jtásával kapcsolatos targyalásokat lefolytassa é s a

A

pályánatot benyú jtsa.

határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati aré my: egyhangú , el\enszavazat nem volt

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a Ké pviselő-testület a páIyázatot a Galgamácsa
b"lt".til"t §fs hrsz-tt _ termé szetb"r, á 2183 Galgamácsa Vasú t utca 1. szám alatti ingatlanon ú j orvosi rendelő é pület megé pí té srenyujtja be,
Azelőzőekben emlí tett, rövid haté rtdő figyelembe vé telé vel a fenti páIyánathoz kaPcsolÓdóan
Kft,-t
apályé natí ú tmutatóbanmeghatarozott engedé lyes terv elké szí té sé at MAGYARTERV
Szabadság
lI71BudaPest,
szé
khelye:
uhtÁiufté pviselője: Magyar Gé zaigyveietői.gazgató
az
,.rgaú t ss.j *előLetes áí ajánlatbarrmegielölt nettő 3.677.000 Ft forintos vállalási áton
alábbiak szerint:

sziiksé ges tervek elké szí té sé rta
a Ké pviselő-testület dönté se a|apjé n apáIyé aatbenyú jtásahoz

vállalási összeg 3}oÁ-a illeti meg

a

váIialkozót.
jogosult
tervező,
a
nyertes pályí nateseté n

A

fennmaradó összeg 7jYo-ára kizárőIag

jelenlé vőkej, hogy aki egYeté rt azzal,
Mive1 tovabbi hozzászólás, ké rdé snem volt, felké rte a
ké pviselő
hogy a fenti pilyú athoz kapcsolódóan Galgamácsa Közsé g önkormányzata
a
testülete a páIyé lzati ú tmutaóban meghatarozott engedé lyes telv_ 9l|é szí té sé vel
áron
MAGyARTERV Kft -t bizza me g az elő zete s ár aj ánlatban me gj elÖlt vállalási
az ké zfelemelé s sel j elezze.
.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangűIag,
hrtőzkodással az alábbi határ ozatot hozta:

6

igen,

0

nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormanyzata ké pviselő testülete
a Galgatnácsa belterület 35ll5 |lrsz_il _ termé szetben a
_
2183 óalgamácsa Vasú t utca 1. szám a\atti ingatlanon
ú j orvosi iendelő é pület megé pí té srenyú jt,be páIyázatot

aNemzetgazdaságiMiniszté riumáItaIkiadott,

,,önkormányzati tulajdonú egé szsé gügyialapellátást

"yo;tointé
zmé nyekfejleszté sé nektámogatásaPest
megnevezé sű,
megyé ben"

PU_EUaLAPELLATAS

2017

kódú

pályánat

kereté ben.

Afentipé lyé zathozkapcsolódóanGalgamácsaKözsé g

ké pviselő testülete a

páIyázatí
ú tmutatóban meghatározott engedé lyes terv (valamint a
a
szüksé ges mellé kletek) elké szí té sé vel
MAGYARTERV Kft .- t bí zza meg (ké pviselőj e : Magyar
Gé za igyvezető igazgatő szé khelye: lI71 Budapest,
gj elo lt
s zabadsag sugrárú t 83 .) az elő zete s ár aj áriatb an me
nettő 3.6j7.oóo r,t forintos vállalási áron. A Ké pviselő_

önkormánylata

testiiletdönté sealapjánapályánatbenyú jtásához
a váLla|ási összeg 30Yo_a
szüksé ges tervek elké szí té sé rt
illeti rneg a vállalkozót. A fennmaradó összeg 70%_ára

kí zé rőLag nyerte s p á|y é zat e seté n j o go sult a terv ező,
A Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel egyidejűleg
felhataimazza a polgé rmestert a kapcsolódó targyalások
lefolytatásával, valamint a tervezé si szerződé s
_te stület utasí tj a
aIáí r ásáv aL Jelen dönté sé vel a Ké pvi selő

apolgármestert,hogyinté zkedjenazengedé lyezé si
elj arás lefolytatásráról.

határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazatt arány; egyhangú , ellenszavazat nem volt
].0

7. Egyé b aktuális üryek
jelenleg Né metországban
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a jelenlé vőket arrÓl, hogy a
őt, hogy á P"tOn u. 48. szám alatti, lll aránYŰ tulajdonát
é lő Kovács István megkerestó
-reulanrya
megvásárlásra 3mio forirrté rt. Beszé lgeté stkÖvetően az
ké pező ingatlanát et
onkorman}zat általajánlott 1,5 mio forint vé telarat elfogadta.

javasolja Dr. Lé zár Krisáian ÜgYvé d (iroda: 2100
adás-vé teli szerződé s elké szí té sé re
dij
Gödöllő, Szilhát utca 14.) megbí zását, S0.0OO,- Ft azaz nyolcvanezer forint megbí zási
ellené ben.

Az

további hozzászŐIás, ké rdé snem
Mivel a vé teli szándé kkal é s az összeggel
-akiis egyeté rtettek,
egyeté rt azzal, hogy a Galgamácsa Közsé g
volt, felké rte a jelenlé vőket, hogy

oÁrmányzat ké pviselő testülete megvasárolja a fenti vé telaron a Petőfi u. 48.

szé tm a|atÍ i

ingatlant az ké zfe|emelé sselj elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselŐ-testtilete egyhangÚlag,
tartőzko dással az alábbi haározatot hozta:
39 l 2017

6

igen,

0 nem,

0

.(|X.0 4.\ sz. őnkormánv zati határ ozatz

Galgamácsa Közsé g önkormanyzata ké pviselő testülete
donicitt, hogy a Galgamácsa belterület 148 hrsz. alatti
ingatlant, amely termé szetben a Petőfi u. 48.szé tm alaű
ta!áthatő, az ll1 tulajdoni aré nyban Kovács Istvan
tulaj donostól (szül : Kisné medi, 1 945.08.0 2., art: Fazekas
Ilona), a kölcsönösen megállapodott 1,500,000,-Ft
vé teláré rt,
(egymillió-ötszé zezer forint)
jelen
egyidejűleg
dö
nté
sé
vel
A Ké pviselő-testület
fe|hata\mazza a po\gármestert a kapcsolódó targyalások
lefolytatásával, valamint az adás_vé teli szerződé s
a!áí rásávaL Jelen dönté sé vel a Ké pviselŐ-testtilet utasí tja

apolgármestert,hogyinté zkedjenDr.LázárKrisáian
ügyvé d (iroda: 2100 Gödöllő, Szilhát utca 14,)
mé gbí zásarőI a vállalt 80.000,- Ft megbizási dí j
ellené ben.
hatráridő: azonna|

felelős: polgármester

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

1,I

GYÓgYszerté r u.
Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé seazvolt,hol tart az Önkormányzati tulajdonú
5

.szé tm alatti ingatlan felú j í tasa?

felmé ré se
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja ajelenlé vőket, hogy az ablakok helYszí ni

-"gtö.té "t,

a óseré ről sző|ő árajé n1at megküldé se folyamatban van.

Móricz Máté ké pviselő: Arra vonatkozőanké rt információt, mire van mé g szÜksé g allhoz,
hogy bé rbeadható legyen az í ngatlan?
bekoté s
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a kazán_, a szenrryví z_ é s elektromos

hianyzik mé g.
hatarozott idejű
Rózsai piroska alpolgármester: Felhí vta a figyelmet arta, hogy majdan csak
bé rleti lehetősé get biáosí tson az önkormányzat,

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy anyagiakkal, hogy áll az önkormányzat?
kÖnYvelé s
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy az adők befizeté se folyamatban van,
rendeződik.
mé g nincs adat
Rózsai piroska alpolgármester: Elmondta, hogy a kötelező bé remelé sekmiatt,
mé rlegen,
ftlanszí tozású költsé gek sóm kerültek Áé g megté rí té sre,í gy ezisvé ltoú atmajd a

Az óvoda eseté ben aftnanszí rta teljes |é tszámta adjé k, viszont az

elszé tmoláskori kedvezőtlen

állapot visszafi zeté si kötelezettsé get eredmé nyeáet,

MőiczMáté ké pviselő: Ké rdé seazvolt,hogy leköté se, tartalé ka van-e az ÖnkormánYzatnak?
Ecker Tamás polgármester: Válaszolta meg a ké rdé st: minimális azÍ IYentartalé k.

jó Ütemben
Rózsai piroska alpolgármester: Felhí vta a figyelmet arta,hogy az adőkbefizeté se

zqlí k.
MőiczMáté ké pviselő: Aú .ké rdezte,hogy a SaubermachertŐl

szé tmí that-e az Önkormé nYzat

bevé telre?

Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatta ajelenlé vőket, hogy Í gé retetadtak rá, de ÖsszegrŐl
mé g nincs információ.
Maczó Bertalan ké pviselő: Ké rdé seazvolt,hogy azITT támogatja-e az ÖnkormánYzatot?
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy é vek óta nem, nem sikerült a kÖrbe visszakerÜlni,
Közsé g Önkorman}zata kilé pett a körjegyzősé gbŐI. nem vagYunk
"-iótilVá"kirri;ra,,
hattí
rosak, ami felté tel.
Té ilé koztattaa jelenlé vőket, hogy szeptember l4-é n 10:00 Órakor megbeszé lé sA-HÍ d-dal.
Gálgamácsa K-özsé g öntormanyzata jeLezni kivánja, hogy nem elé gedett az elvé gzett

munkákkal.

72

jobb

szemmel láthatóan
Móricz Máté ké pviselő: Az volt a meglátása, hogy ]rá,c|isú jfalrrn
re az ift javí tási munkálatok.
-t"őré gb"" kerulnek kivitelezé s
javí ást, amely nem
Elmondta, hogy több alkalommal vé geztek

Ecker Tamás polgármester:
meghí vásukra,
-"gf"Ie!ő, ezé rtis került sor a
""rt
varható pályázati
kovács Bé la alpolgármester: Tájé ko ú atta a jelenlé vőket, hogy hamarosan
kií rás önkormányzati utak j aví í ására,
fel
Holló Pé ter ké pviselő: Ké rdé seazvolt,hogy a páIyáramikor vonulnak

a

munkások?

a munkálatok,
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy már folyamatbanvannak

pályázat?
Holló Pé ter ké pviselő: Aztké rdede, van_e folyamatban Ié vő
pá|yánat van
Ecker Tamás polgármester: YáIaszában elmondta, hogy közel 10 db
rotyu-utUurr, egyikről sincs további információ,

szóbajohet-e
Maczó Bertalan ké pviselő: Ké rdé sé benfelvetette, hogy fiité skorszerűsí té ské nt
az apitott gallyf;í val etethető kazán?
jelentős gé ppark é s komoly
Kovács Bé la alpolgármester: Válaszábanelmondta, hogy ehhez

^ű"r"lrlhátlé rsztikseges,mellyelnemrendelkezí kazönkormányzat,
költsé get jelentett az
Holló Pé ter ké pviselő: Ké rdé seaz volt, hogy a Hobby Sunday milyen
önkormányzatnak?

minimális volt, mivel
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatta ajelenlé vőket, hogy a költsé g
elalánlásokbólvalósultmeg,
-arendezvé nynagyré sztaf
Mivel több ké rdé s é s hozzászólás nem hangzott el, megköszÖnte a Ké PviselŐ-testiilet
munkáját é s az ülé st 17:55 órakkorbezárta,

K.m.f

ffiil

Bt

&/n^n-

h#

Ecker Tamás

jegyző

polgármester
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