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Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Mogyorósi Mártajegyző
Rózsai Piroska alpolgarmester
Kovács Bé la alpolgármester
Holló Pé ter ké pviselő
dr.Kovács Sándor ké pviselő
ll/rőriczMáté ké pviselő
Meghí vott:
Inotai Ágnes Katalin

Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat, külön köszöntÖtte
rrrrogyo.*i vrárti i"gyrőt, megállapí totta, hogy a Testület hatátozatké Pes, mivel 5 fő

ké pviselő jelent meg.

A meghí vó szerinti napirendi pontokban

váItoztaást javasolt, mely szerint a 4.pontot ké ri 8.

pontban té rgyalrn.
Szavazásrabocsátotta a napirendi pontokat aváltoú atás szerint az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚlag,

6

igen,

0

nem,

szavazatta! 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

148 hrsz. belterületi ingatlan, (é pí té sitelek
Petőí
i u. 48. sz.) megvásárlásáról
termé szetben 2183 Galgamácsa,

1. Tájé koztató Galgamácsa belterület

2. Önkormányzati tulajdonú óvodai

ellátást biztosí tó inté zmé nyekfejleszté sé nek
b enyú j tás ának lehetős é ge

támo gatás a P est megyé ben megnevezó sű pá|y áaat

3.

Etkezé si té rí té sidí jak felülvizsgálata é s a dí j mé rté ké nekmódosí tása

4.

Szociális tűzifa rendelet megalkotása
L

5.

Galgamácsa külterület 088/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vé teli ajánlat

6.

Inotai Ágnes Katalin fiildvásárlási ügye

7.

Tájé koztató a műfüves labdarú gó pálya műszaki átadásáról

8.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat2ll7. é vi előirányzat módosí tása

9.

Egyé b aktuális ügyek

10.

Zárt ülé s

a)

Piri Kálmán

birtokháborí tás megszünteté sé re vonatkozó ké relmé nek
megvitatása (ügyfé l által küldött irat mellé kletben csatolva)

b) Ké relmek elbí rálása
Napirendek tárgyalása:

1. Tájé koztató Galgamácsa belterület

148 hrsz. belterületi ingatlan, (é pí té sitelek
termé szetben 2183 Galgamácsa, Petőfi u. 48. sz.) megvásárlásáról

Ecker Tamás polgármester: Tájé kozta|ta a jelenlé vőket a korábbi dönté snek megfelelően
megtörté nt az adás-v é tel Kovács István é s az Önko rrnrrány zaí között.

Az

ngyvé d megbizási szerződé se é s az adásvé teli szerződé s mellé kelten betekinthető.
Vé lemé nye az vo|t, hogy jó befekteté s az Önkormé nyzatnak, mivel az ingatlan tovább
lesz lehetősé g.
é rté kesí té sé re

2. Önkormányzati tulajdonú óvodai
támo gatás

ellátást biztosí tó inté zmé nyekfejleszté sé nek
a Pest megyé ben megnevezé sű pály ázat benyú j tás ának lehető sé ge

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a Testületet, hogy a Nemzetgazdasági Miniszté rium
pályazatot í rt ki önkormányzatitulajdonú óvoda é pület fejlesáé sé rePest megyé ben.
A jelenlé vők által is ismert óvoda é pület állapota (pl:vizesblokk, szigetelé s), szüksé gessé teszi
a felú jí tást, korszerűsí té st í gy javasolja a páIyázat benffitását.
Ké rte a jelenlé vőket, hogy ttí mogassák javaslatát abban is, hogy a pályázati önerőt a
Ké pviselő-testület a 2017 . é vi költsé gveté s terhé re biztosí tsa.
dr.Kovács Sándor ké pviselő: Ké rdé seazvolt, milyen önerő szüksé ges?

Ecker Tamás polgármester: Válaszában elmondta, hogy 50Á önerőre van sztiksé g, ami
várhatóan 8-10 millió forint.

Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé seaz vo\t, hogy megfelel-e a benYÚjtandő PáIYÍ aat a
krité riumoknak?
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy kedvezőek a felté telek az Önkormé nyzatrané zve.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s egyé b é rdemi hozzászólás nem törté nt ezekután felké rte a
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt abban, hogy az Önkormanyzat hozzájé Lrul a PálYázat
benyú j tásáho z, az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzko dással az alábbi határ ozatot hozta:
40/2017. (X.18.) sz. önkormányzati

6

igen,

0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormányzata ké pviselő testülete
hozzájárul, hogy a Galgamácsa Vasú t utca 1. szám alatti
-óvoda é pület felú jí tásara é s bőví té sé rea páIyazat
benyú jtásara kerüljön sor a Nemzetgazdasági
Minisáé rium által kiadott,,,Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást biztosí tó inté zmé nyekfejleszté sé nek

támogatása Pest

megyé ben" megnevezé sű,

PM_OVODAFEJLESZTES
kereté ben.

haté rí dő: azonnal
felelős: polgármester

szavazatiarány;egyhangú ,el|enszavazatnemvolt

2017 kódú

pá|yázat

hozzászőIás
Ecker Tamás polgármester: Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s egyé b é rdemi
benyú jtásával, az
nem törté nt ezekutánfelké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt apátyázat
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangí ú ag, 6 igen,
tartózkodással az alábbi hatátozatot hozta:

4| l 2a \7 .

0 nem,

0

(X.í 8 -\ sz. őnkor mánv zati határ ozatz

Galgamácsa Közsé g önkormanyzata ké pviselő testülete
a Gálgamácsa Vasú t utca 1. szé tm alatti _óvoda é pület
felűjí tásara é s bóví té sé renyú jt be páIyázatot a
Nemzetgazdasági Minisáé rium áItal kiadott,
,,önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást biztosí tó
inté zmé nyek fej lesáé sé nek támo gatása Pest me gyé ben"
megnevezé sű, PM_OVODAFEJLESZTES 2017 kódú
pály é nat kereté ben. A páiry é aathoz szüksé ges 7, 8 1 9, 3 90, hé tmillió-nyolcszáztizenkilencezerazaz
Ft
háromszávkilencven forint önerőt a ké pviselő_testület az

önkormányzat2OI7.é viköltsé gveté sé nekterhé re

biztosí tj a. Galgamácsa Közsé g önkormányzata ké pviselő
testülete a pályá,'jati dokumentáció összeállí tásával é s a

pályázat benyú jtásával a Sema Assitance Kft-t
(ké pviseli: dr. Gyökeres Zoltán, szé khely: ll44
Budapest, Ond v ezé r park 2-4.) bizza meg, A Ké pviselőtestület jelen dönté sé vel egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert,hogyapályázatbenyú jtásávalkapcsolatos
tárgyalásokat

le

fo lytas sa,

é

s a páIy é natot benyú j tsa,

határidő: azonna|
felelős: polgármester
szavazatí arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

3.

Etkezé si té rí té sidí jak felülvizsgálata é s a dí j mé rté ké nekmódosí tása

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy korábban az é tkezé sité rí té sidí jak felülvizsgálatát
ké rte é s megké rte Móricz Máté t, mint a Pé rungyí é s Ügyrendi Bizottság elnÖké t a
váItoztatássalkapcsolatosantegyen javaslatot.

Móricz Máté ké pviselő: Elmondta, hogy a jelenlegi té dté sidí jakat megvizsgáltaaPé nzigYi é s
ügyrendi Bizottság é s ú gy taláIta, a változtatás szüksé ges. A számadatok é s a családok vé lt
terhelhetősé gé t fi gyelembe vé ve a bizottságj avaslata bruttó 5,, foiní l adag,
4

Rózsai piroska alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy mikortÓl javasoljak bevezetni a
váItozást?

Móricz Máté ké pviselő: Yá]laszé han2ol8.01.01 napját jelölte meg.
Rózsai piroska alpolgármester: Elmondta, hogy figyelembe vé ve az eddigi ráfordí tásokat é s a
bevé telt, a váltortatást indokoltnak, abizottság által javasolt mé rté ké telviselhetőnek tartja,
egyeté rt a bevezeté s időpontjával is.
Ecker Tamás polgármester: Szakmailag megalapozottnak tartottaM5,- forintos emelé st é s
jelenlé vőket, hogY aki
mive1 egyé b é rdemi hozzászőlás nem törté nt ezek után felké rte a
egyeté rt a települé sen az é tkezé stnyujtó inté zmé nyekben alkalmazandő té dté sidí jak
jelezze.
megemelé sé ről egysé gesen bruttó 5,- forinttal ladag , azké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag, 6 igen,
artőzkodással az alábbi rendeletet alkotta:
7/2017. (X.18.) sz. önkormánvzati rendelet:

0

nem, 0

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testiilete,
dí jak emelé sé ről é s a mellé kelt
dontott az é tkezé sité dté si
rendeletet alkotta.

Határidő: azonnal
F el el ő s : pol gárme

s t er /j e

glz ő

szavazaí iarány;egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

4.

Galgamácsa külterület 088/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vé teli ajánlat

Ecker Tamás polgármester: Ismertette a Ké pviselő-testülette|, az 1/1 tulajdoni

htánYadban

önkormanyzatitll|ajdonú 7259 m'nagyságú , ,,kivett közűt" Galgamácsa kÜlterÜlet 088/3 hrszú ingatlanra vé teli ajánlat é rkezeí lVarga LászlótóL (1038 Budapest, Tündé rliget u. 3/ IV.
Cl3.). A mellé kelt té rké pmásolat szerint ez a terület beé kelődve helyezkedik el Varga Lászlő
A
1/1 tulajdoni htinyadban-tulajdonában lé vő 02I8l1hrsz-ú é s 081/3 hrsz-Ú ingatlanai kÖzÖtt.
javaslata szetí nt a
tulajdonában lé vő ingatlanokon Varga LászIőbejegyzett erdőgazdálkodó é s
jövőbeni szakszerű é s haté kony erdőgazdálkodás lebonyolí tása é rdeké bencé lszerű lenne a 3
terület egyesí té se,összevonása, ezé rt vé teli ajánlata az önkormányzat felé az ingatlané rt
725.900,-Ft.
Elmondta, hogy a terület helyszí ni bejárása alkalmával tapasztalta, hogy a terÜlet elvesztette
funkcióját, átminősí té s szüksé ges. Eá követően, megvizsgálva a szakszerí erdőgazdálkodási
feladatokat é s annak elvé gzé si költsé geit, ú gy vé li lem gazdaságos az ÖnkormánYzatnak a
terület megtartása. Jelentős többletköltsé geket jelentene az önkormányzatnak.
5

Móricz Máté ké pviselő: Vé lemé nye azvo\t, hogy

a terület elhelyezkedé se miatt is

cé lszení

eladni.

Rózsai Piroska alpolgármester: Elmondta, hogy nincs rálátása az ügyre, de tátmogatja az
eladást, amennyiben az önkorm ányzat hasznátra válik.

Ecker Tamás polgármester: Javasolta, hogy figyelembe vé ve az önkormanyzat jövőbeni
k Varga LászIő té szé re1,1 millió forinté rt,
kötelező ráfordí tásait a területre é rté kesí tsé azt
azonfe|té telekkel, hogy az adás-vé tel kapcsán felmerülő kOltsé gek a Vevőt terhelik.

Rózsai Piroska alpolgármester: Javasolta, hogy az í ngatlan adás-vé telek pé nzmozgásainak
átlát\tatő követé se é rdeké ben nyisson az önkormányzat egy a|számlát.

Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, Í gy felké rte a

jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a javaslattal, mely szerint külön alszátmla kerüljön megnyitásra
az ingatlan adás-vé telek pé nzmozgásainak követhetős é g&e az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodássalhatározathozatalné lkülelfogadtaa javaslatot.

6

igen,

0 nem,

0

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, í gy felké rte a

jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a javaslattal, mely szerint é rté kesí tsé ka Galgamácsa külterület
088/3 hrsz ingatlant Varga Lász|ő ré szé re1,1 millió forinté rt, azon feLté telekkel, hogy az
adás-vé tel kapcsán felmerülő költsé gek a Vevőt terhelik, azké zfelemelé sseljelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodás sal az alábbi határ ozatot hoú a;

6

igen,

0 nem,

0

4212017.(X.18.|sz.őnkormánvzatihatározatz
Galgamácsa Önkormányzata Ké pviselő-testülete a Galgamácsa 088/3
helyrajzi számon nyilvantartott 7259 m2 alapterületű kivett közilt
megnev ezé sű ingatlant forgalomké pes vagyonná minősí ti át.
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete ú gy döntött, hogy
é rté kesí tia Galgamácsa külterület 088/3 hrsz-ú ingatlant, Varga Lászlő
(1038 Budapest, Tündé rliget u. 3/ IV. C/3.) bejegyzett erdőgazdáIkodő
ré szé rekölcsönösen megállapodott 1.100.000,- Ft, azaz egymillióegyszánezer forint vé teLáré rt, azon kiköté ssel, hogy az adás-vé teli
A Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel
költsé gek a vevőt terhelik.
egyidejú leg felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó ttárgyalások
lefolytatásával, valamint az adás-vé teli szerződé s aláí rásával.
Hatóridő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazaí i aré ny; egyhangú , ellenszavazat nem volt

5.

Inotai Ágnes Katalin ftildvásárlási ügye

Ecker Tamás polgármester: Megké rte Mogyorósi Márta jegyző asszonyt, hogy ismertesse a
testülettel, napirendi pontot.

Mogyorósi Márta jegyző: Elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az ügyben korábban már
sztitetett testületi dönté s a jelenlé vőt ismerik az ügy ré szleteit, a jelenlegi kamarai állásPont
az, hogy nem támogatják Inotai Ágnes Katalin fold vásárlását né gy adás-vé tel eseté ben,
viszoni tovabbi vásárlások eseté ben nemré g é rkezett kamarai támogatő hozzájarulás. A
té nyállás tisztí lzása é rdeké ben ké rte, hogy hallgassák meg Inotai Agnes Katalint, aki
szerné lyesen szeretné elmondani az ú gyé benfennálló körülmé nyeket é s ismertetni Saját
álláspontját.
17:15 órakor Inotai Ágnes Katalin megé rkezik

Inotai Ágnes Katalin meghí vott: Köszöntötte a jelenlé vőket é s elmondta, hogy kb 20 ha
ftldierulettel rendelkezik, ebből jelenleg 10 ha-on bejegyzett fijldhasználó é s jelenleg ki van
adva bé rművelé sbea termőftild fulajdona. Fé rje ré gőta gazdálkodik, bejegyzett
etdőgazdá|kodóké nt. Közös, hosszú táv6 terveikben szerepel a saját gazdálkodás é s
gé pú sarlás. Váckisú jfalun hasonló ügyben a Ké pviselő-testület - akamaraí elutasí tó dönté s
Óttenore _ támogatta a vásárlását. Abban az esetben alaki problé ma merült fel, melynek
rendezé se folyamatban lran. Álláspontja az, hogy a ftildvásárlásai a törvé nyi előí rásOknak é s a
ftildforgalomról szóló törvé nynek maradé ktalanul megfelelnek.

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a jelenlé vőket, hogy a dönté s e|őké szité sé hez

sztiksé ges információkat jelen ülé s alkalmával szüksé ges feltárniuk, majd az ú gyet a testület
zártiLé s kereté ben bí rálja el.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt Inotai Ágneshez, hogy a többi ftrlddel
kapcsolatos haszonbé rleti szerződé s betekinthető-e? IgazoLni tudja-e a valós művelé si
szándé kot?

Inotai Ásrr", Katalin meghí vott: Yálasza

az volt, igen,

ké ré srenagyon szí vesen

betekinthetővé teszi a szüksé ges iratokat.

Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, megké rte Inotai
Ágnes Katalint, hogy hagyj a el a termet é s a nyí lt ülé st 17:30 órakor bezé rta é s tájé koztatta a
jelenlé vőket, hogy zárt ülé ssel folytatják tovább.
l8:00 órakor ismé t nyí lt ülé ssel folyatódott a következő napirendi pont tárgyalása.

6.

Tájé koztató a műfüves labdarú gő pá|ya műszaki átadásárő|

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a jelenlé vőket, hogy 20I7.10.6-án a műfiives
}abdarugó pá|yaműszaki átadás-áttvé tele megtörté nt. A kivitelező é s lebonyolí tó ké pviselőivel

a munkaterületet bejárták, a munkáIatokat megtekintetté k. Megállapí tották, hogy a munkák a

rendelteté sszerű
szerződé s szerinti mennyisé gben é s minősé gben elké szültek, a lé tesí tmé ny
hasznáIatr a alkalmas, té rf i gyelő kamera fr gye li,
Ű""Óeiv"s átadásáí aé s ilegnyitására2Ot7.|0.27-é npé nteken 15:30 órakor kerül majd sor,

szórÓlapon é s elektronikus felületeken kerülnek meghí vásra. A
Krisztián
renáezvé ny vendé gei Vé csey LászIő (FIDESZ), Sipos Jenő (MLSZ), Liszí es
(labdarú gó, edző) é s Vörös István (rock zené sz),

-"lyi" á falu lakói

7.

Szociális tűzifa rendelet megalkotása

Ecker Tamás polgármester: Tájé ko ú atta a Ké pviselő-testületet, hogy a korábban beadott
hogY az
szociális tűzí fa pályázaton 34 m3 tűzifát nyert az önkormányzat. Vé lemé nye az volt,
idei é vben való szé to sztáshoz mielőbb sziiksé ges a megrendelé s leadása é s a ké relmek
elbí rálásáh oz a rendelet megalkotása.

legyen a
Javasolta, hogy a tűzifa igé ny bejelenté sé rea lakosságnak 2017.11.15. napja
ké relmek leadási határidej e.
Mivel a tovabbi ké rdé s,hozzászőIás nem volt, felké rte a jelenlé vőket, hogY aki egYeté rt a
j
mel l é kelt rendelet terv ezet elfo gadás áv aI az ké zfel emelé s s el elezze,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú Iag, 6 igen,

0

nem, 0

tartőzko dással az a|ábbi rendeletet alkotta:
18.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestülete döntött a termé szetben nyú jtott szociális
cé Iű tí ]zifa támogatás jogosultsági felté teleiről é s
a mellé kelt rendeletet alkotta.
Határidő: azonnal
Fel

el ő s :

pol gárme s ter/j e g,lző

szavazati arány: egyhangú , elletszavazat nem volt

a

korábbi szállÍ tással kaPcsolatos rossz
tapasztalatok miatt, egyben rendeljé k meg az ezerL a pályé aaton nyert mennyisé gen felÜl, de
azonos cé |ra szé nt tűzifát. Ké rte a ké pviselőket tegyenek javaslatot a saját vásarlású tűzifa

Ecker Tamás polgármester: Javasolta, hogy

mennyisé gé re.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt tavaly hány

m3 került

kiosztásra?

Ecker Tamás polgármester: YáIaszé han elmondta, hogy közel 50 m3 é s várhatóarr idé n is
lesznek legalább ennyien a jogosultak. Javasolta, hogy a pályé zatonnyert 34 m3 tűzifán felÜl
további 16 m3-t vásaroljon az önkormányzat-

egyeté rtettek é s további ké rdé s,hozzászőIás nem volt, felké rte a
jelenlé vőÉ t,hogy akilgyeté rt a páIyázaton megnyert tűzifán felül, plusz 16 rí f tűzifa
megrendelé sé veI az ké zfelemelé ssel j elezze.

Mivel a jelenlé vők

Galgamácsa Közsé g önkormrányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartó zko dás s al az alábbi hatátr o zaí ot hozta:

6

igen,

0

nem, 0

Ké pviselőGalgamácsa Közsé g
nyert
pá|yé
aaton
a
testülete ú gy döntött, hogy
m3
16
mennyisé gen felül, de azonos cé Ira szé nt
tűzifátvásárol a szociális keret terhé re.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

8.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat2017. é vi előirányzat módosí tása

é s megké rte
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy előiré nyzatmódosí tásra van szÜksé g
Rózsai Piroskát, hogy tájé koztassa a jelenlé vőket,

kÖzPonti
Rózsai piroska alpolgármester: Elmondta, hogy az előirányzat módosí tásra atÖbblet
bevé telek
ftnanszí rozások módosí tasa miatt, a pé nzmaradvány igé nybevé teleé s a műkÖdé si
váItozásamiatt van sziiksé g. Aszámadatokat a mellé kelt táblázatoktartalmazzáka
Ecker Tamás polgármester: Mivel egyé b é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezeklután felké rte
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a 2017. é ví e\őí rányzat módosí tásával, az ké zfeLemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag,
1rrrtőzko dással az a\abbi hatát ozatot hoú a:.

6

igen,

0 nem,

0

a Kőzsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete
döntött a 2017. é vi előirányzat a mellé kelt táblázatok

Galgamács

szerinti módosí tásáról.

Határidő: azonnal Felelős : polgórmester
szavazatí aré ny: egyhangú , ellenszavazat nem volt

9.

Egyé b aktuális üryek

Ecker Tamás polgármester:Tájé koztattaaKé pviselő-testületet, hogy a Galgamácsa154hrszú ö"k"."rá"yrati tulajdonri blé pitetlen területen a szomszé d telek tulajdonosa jogtalanul
hasznáItárolásra. Javasolja, hogy levé lben szólí tsák fel a terület rendezé sé re.
egyeté rtettek é s további hozzászőlás, ké rdé snem volt, felké rte a
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt, azzal,hogy a jogtalan területhasznáIŐt a polgármester Í rásban
je\ezze.
keresse meg é s felszőIí tásafel a terület rendezé sé re azké zfelemelé ssel

Mivel a jelenlé vők

Galgamácsa Közsé g Önkormrányzat Ké pviselő-testülete egyhangiú ag,
tartőzkodássalhatározathozatalné lkülelfogadtaa javaslatot.

6

igen,

0

nem, 0

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

jogerős
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a jelenlé vőket arról, hogy megé rkezelt a
é pí té siengedé ly az ú j orvosi rendelőre.

Ecker Tamás polgrármester: Elmondta, hogy 3 ú j kamerával bővült a té rfigYelŐ rendszer,

önkormányzat, kettőt a Galgarnácsai Polgárőr é s TŰzoltó EgyesÜlet vásárolt.
"gy"t retet kapott u, o.rkor-ányzat 2-kameré ra Sádor }r'ráté váLIalkozőtŐI é s Örké nYi
"ttot
Továbbiigé
Gábor v á|lalkozőtól szinté n kettőre.

-

Móricz Máté ké pviselő: Elmondta, hogy a felvé tel rendőrsé gi engedé llYel felhasználható
Únesetek eseté n, a felvé telt a Rendőr, Polgárőr es Álhmi szerv tekintheti meg.
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy az eb rendé sszel hamarosan lejé r a szerződé s,
t"raer, nogy té wezzenek-e megú jí tást? Vé lemé nyeazvolt, hogy nem teljesí tette az Í gé reteit.
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt van-e másik eb rendé sz a környé ken?
Ecker Tamás polgármester:Yá|aszában elmondta, hogy van, akit meg tudnak ké rdezni.

Mőicz

ké pviselő: Javasolta, hogy ké rjenek szakmaibeszámolőt az elmú lt időszakrÓl.
is, mely szerint űj árajánlatot ké rnek benyú jtani.
ro*iuua á
"r"oődé "felülvizsgálatát
Ecker Tamás polgármester: Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s további hozzászŐIás, ké rdé s
nem volt, felké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt azzal, hogy az eb rendé sz ké szí tsen
szakmai beszámolót az elmú lt időszalaól é s ú j árajánlatot adjon a szerződé s megují tásahoz aZ
ké zfelemelé ssel jelezze.
áté

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangŰIag,
tartőzkodássalhatarozathozata|né lkülelfogadtaa javaslatot.
szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

10

6

igen,

0

nem, 0

páIyánat fut mé g?
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy azenergetikai
páIyé uatot, de az őta
Ecker Tamás polgármester: Yá|aszában elmondta, hogy befogadták a

nincs róla ú j információ.

korábban már
Tájé koztatta a jelenlé vőket, hogy a Gyógyszertar űt 5. sz a\atli ingatlan
sem kaPtuk mé g meg,
egyeztetett abhft csere munkáIataira az árajánlatot egyik kivitelezőtől
folYamatban van,
gé
aőrafelszerelé
se
Ánite, beszerelé se é s a csatoma ráköté s megtörté nt, a

Kovács Bé la alpolgtí rmester: Elmondta, hogy több helyen látni mé g az

í í szé lé nTeSzedd-es

zsákokat.

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy mivel nem szállÍ tották el az orczágosan
,r"*"r"tt uu"it, ieretein belül, í gy az önkormányzat inté zkedik a zsákok megfelelŐ
kezelé sé ről.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaZ volt, hogy

a

Váckisú jfalu felé vezető

űtkeresrteződé sné laztftjaví tásrólvan-evalamihí r?
Moeyorósi Márta jegyző: yá|aszában elmondta, hogy jelen volt a bejaráson, komoly kiviteli
terv szerint jövő é vben várhatő ajavií ást.

mé g
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy té rkő van-e mé g, illetve tervezett-e
é rb"n uálu-ilyen munka pl: árok takadtás vagy korlát ké szí té s?

-id"i

jarda
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy tervben vall a Postrinál az iskola felé a
kialakí tása.

Kovács Bé la alpolgármester: Jeleáe, hogy a Posta utca felől nagyon rossz a rákanYarodás az
Iskola utcáta, ezzelis lehetne foglalkozni.
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy nagy beruházást azé rtnem é rdemes vállalni, mert
ui^u - o*osi rendelő pályázatátak kedvező elbí rálásában a 10 millió forint Önerőt
bizto s í tani a kell az önkormány zatnak.

Móricz Máté ké pviselő: Jelezte,hogy a Hunyadi ilt é s azArany Jrános utca keresáeződé sé ben
aví zelvezető rácsot 2 alkalommaL-taláIta ú gy, hogy nem volt a helyé n. SzÜksé ges a rácsok
illeté ktelen szemé lyek általi elmozditása ellen valamilyen megoldással megakadálYozni, a
balesetveszé lyes helyzetet.

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy megvizsgálja
megoldást a problé miára.

1,L

a

körülmé nyeket

é s keres

el, megköszönte, a Ké PviselŐ-testÜlet
hogy zárt Ülé ssel
munkáját é s az ülé st 19:00 órakor bezárta é s Í é |é koztattaajelenlé vőket,

Mivel több

ké rdé

s é s hozzászőIás nem hangzott

folytatjak tovább.
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