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JEGYZÓKÖNYv
2017. december 04Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormányzat Ké Pviselő-testÜleté nek
helyisé gé ben tartott
é n 15:00 órakor Galgamácsa Közsé g önkormanyzatánakhivatalos
ülé sé rő1.

Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester

Holló Pé ter ké pviselő

MőriczMáté ké pviselő
Mogyorósi Málrta jegyző
kiilÖn kÖszÖntÖtte
Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megielent testületi tagokat,
mivel 5 fo
ú ogyorósi Márta jegyzőt, megállapí tolta,hogy a Testület határozatké pes,
tervezeff megbeszé lé s
ké pviselő jelent -"§. n.i"lentette, hogy a 4.napirendi pontban
jelenlé vőket a korábban beadott azonos tárgyű
szi.iksé gtelen, mert tirommel tájé koztathatta a
az alábbi
páIyazatnyert, í gy a 4.pont kihagyásával szavazásrabocsátotta a napirendi Pontokat
eredmé nnyel:
5 igen, 0 nem,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
szavazatta| 0 tartózkodassal elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. szent kereszt Templom Álapí tvány korábbi kuratóriumi tagiainak visszahí vása
2. yeresegyházi Kisté isé gönkorm áiy zatainak Többcé lú Társulás T ársulási

3.
4.

Megállapodásának módasí tása
Bursa Hungarica ösztöndí j pályázat kereté ben.tlenyú jtott ké relmek elbí rálása
KsHop 5.2l'9. lé dszámú ,Galgamáesa l(izsé g Önlermán z*t inté zmé n}'einek

közos hivatalnál foglalkozta tott kőztisztviselők j ogviszonyának egyes
ké rdé seiről szóIó rendelet megalkotása
6. Etlrendé szeti beszámolóo továLbi eryüttműködé s lehetsé ges alternatí vái
7 . Helyi Esól_vegventősé gi Program felülvizsgálata
8. Idősekkarácscn_vitámogatásánaklehetősóge
gFa reklámok, reklimhordozók elhelyezé sé ről szóló helyi rendelet megalkotása
1B. Egyebek
_ t,l;exo"tatás a Felső Galga*mente Eg;resülé s megalakulásáról
_ r ei etoz tatő az ön ko rm ány zatat órintő szemé tyi vá ltozásokról

5. A

1. szent kereszt Templom Alapí tvány korábbi kuratóriumi tagjainakvisszahí vása
jelenlé vőket arról, hogY korábbi testi.ileti dÖnté snek
Ecker Tamás polgármest er:Té ilé koztatta a
Alapí tvány ú j kuratóriumi
megfelelően kezdemé nyezé sre került a szent keresá Templom
az a\apitványi hiánypótlásra
í agságának bejegyzé se. A Budapest környé ki Törvé nyszé k
Í rtak le a korábbi 7 kuratóriumi tag
szólí totta fel a változásbejelenté se kapcsán. Hiányké nt
é s Kurucz József lemondó
közül Csontos Ferenc, Garai LászLő, Korcsek Pá', Koza András
kivonatának bemutatását,
nyilatkozat át vagy a felsorolt elhunyt tagok halotti anyakönyvi
Csontos Ferenc é s Korcsek
illetve az a|apí tó visszahí vó nyilatkozatát. Atagságból elhunyt:
pál, halotti anyakönyvi kivonatuk beszerzé sre került. Visszahí vó nYilatkozat sztiksé ges a
József szemé lyek ré szé re,akik
Ké pviselő_testülettől: Garai LászIő, Koza András é s Kurucz
ké rte a ké pviselő_testületet,
főleg egé szsé giállapotuk miatt nem vállaljak a további tagságot,
tagságából a fenti 3 szemé lY
mint alapí tót a Szent Kereszt Templom Alapí tvany kuratóriumi
visszahí vásárőlszőIőhatározatmeghozatalára,
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a
Mivel é rdemi hozzászőLás nem törté nt ezek uán felké rte a
j elezze.
fenti három szemé ly visszahí vás áv aI az ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzko dással az alábbi hatátozatot hozta:
53/2017. (XII.04.) sz. önkormánvzati

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormany zat Ké pviselő_testiilete,

mintaSzentKeresztTemplomAlapí tvanyalapitőja

Visszahí vjaakuratóriumitagságbólazalabbi
szemé lyeket:
G arai Lászlő - 2183 Galgamácsa, Kossuth u, 34,
an: Kovács Erzsé bet, szül: Galgam ácsa, 79 45,t2,24,
KozaAndrás - 2183 Galgamács a, Hé thé tzu, 1,7,
an: Hajdú Anna, szül: Galgamácsa, 1950,01,30,
Kurucz József - Galgamácsa,Ké ri u, 33,
an: Vankó Julianna, szül: Galgamácsa, 1939,02,20,

Csontos Ferenc

- elhunyt

Korcsek Pál Kálmán
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazali aré ny: egyhangú , ellenszavazat nem volt
2

- elhunyt

2. Veresegyházi Kisté rsé gönkorm

ányzatai*ak Többcé lú Társulás Társulási

Megátlapodásának módosí tása

által megfogalmazott módosí tás
Ecker Tamás polgármester: Ismertette a sipos zsuzsanna
16-an tartott ellenőrzé se során
indoklását. A Pest Megyei Kormányhivatal 20|7. március
fenntartásában é s
megállapí totta, hogy a Tarsulási megállapodásban a Tarsulás
ákal ellátott szociális- é s
működteteté sé ben rouo Bspry Szociális Alapellátási Központ
Az elké szült
gyermekjólé ti feladatok nincsenek települé senké nt té telesen felsorolva,
jegyzőkönyvben ké rik a megállapodás módosí tását, melynek során a feladatellátások
eddig nem került
települé senké nt megielölé sre kerülnek. A Társulási megállapodásban
keretek kőzött törté nik, A Tarsulási
rögzí té sre, hogy a iarsulás belső ellen őrzé se milyen
a munkaszervezeti feladatokat a
megállapod ás 46) pontjában foglaltaknak megfelelően
a belső ellenőrzé si
szé khely települé s rotta.-"rteri Hivatal a vé gzí ,ennek megfelelően
polgármesteri Hivatal belső ellenőrre |átja e|- ké rte a
feladatokat is a vere segybázi
é s a módosí tásokkal egYsé ges
Ké pviselő-testületet, hogya társulási megállapodás módosí tását
szerkezetbe foglalt tarsulási megállapodást fogadja el,

jelenlé vőket, hogY aki egYeté rt a

Mivel é rdemi hozzászőlás nem törté nt ezekután felké rte a
egYsé ges
fentiek szerinti társulási megállapodás módosí tásával é s a módosí tásokkal
jelezze,
szerkezetbefoglalt tarsulási megállapodás elfogadás ával azké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodással az alé hbí határozatot hozta:
54/201,7. (XII.04.) sz.

önkormánvzati

5 igen, 0 nem,
határozat:

Galgamácsa Önkormán yzat Ké pviselő-testülete a
tarsuhsi megállapodás módosí tását é s a módosí tásokkal

egysé gesszerkezetbefoglalttarsulásimegállapodásta
mellé klet szerint elfogadja,
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazati arány; egyhangú , e|Ienszavazat nem volt

0

3.BursaHungaricaösztöndí jpályázxtkeretótlenbenyú jtottkórelmekelbí rálása

a korábbi é vekhez
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy Galgamácsa önkormányzata
Ösztöndí jprogramhoz,
hasonlóan azidé nis csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktaási

formailag is megfelelő
A megadott hataridőig 2017.november 7. napláí g6 tanuló nyú jtott be
,,A" tí pusú páIy áaatot.

azazké t egymást követő tanulmánYi fé lé v(2x 5 hónaP)' A
(20t6.január 3l_ig é s 2016, augusztus 31_
támogatást időarányosan, é vente ké t alkalommaI
oM rendelet alapjan a
ig) kell átutalni. Az ösztőndí jrendszerről szóló 12l200I. (IV.28.)
önkormányzat a megí té lttámogatás
támogatás minimum összege 1000 Ft/hó. A települé si
ktiteles, annak módosí tására nem
összegé t a páIyázati forduló teljes tartalmé ra garantálni
jogosult.

Az ösáöndí j időtartama l0

hónap

)

tí pusú pá|yázatot a
AZ ,,A,, tí pusú pályázatot a már felsőoktatásban tanulók, mí g & ,,B"
felvé telt
esetben a felsőoktatásban
közé piskola utolsó é vé bentanulók nyú jthatjak be. Utóbbi
szőI a támogatás, mig az
,ry"J aian ak a jogvis zonyát í gazolniakell, nekik 3 tanulmányi é vre
é v elejé től kell számolni é s 10 hónapra szól,
,,A,, tí pusú pá|yé zateseté n até tmogatást

önkormé nyzat a diákok
korabbi é vekben 2500 Ft/hó/gyermek összegben ttí mogatta az
önkormé nyzatnak a most benYÚjtott 6
továbbtanulását. A támogatás a2017l201,8 tané vre az
150.000 Ft költsé get jelentene, Idé n
db ,,A,,tí pusú tipusú parytaatutan (6 fő x é vi 25.000 Fo
Javasolta minden tanuló támogatását,
,,B,, tí pusú páIyé uatnem é rkezett.

A

jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászŐIás nem tÖrté nt ezekután felké rte
támogatással azké zfelemelé ssel
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti ösáöndí j
jelezze.

Mivel

a

4

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete
tartőrkodássalakövetkezőhatározatotl,nzí a:

egyhangú lag,

5 igen, 0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormany zata Ké pviselő_testülete
aoú tt a Bursa Hungarica Felsőoktatási
ösztöndí jprogram kereté n belül hataridőre é s formailag
.Á,, tí pusú páIyé natok befogadásrárőI é s az
megfelelZla
mé rté ké ről,
üí mogatás
<isztOnaij
Ftlfőlhő
2.500,_
A támógatás összege egysé gesen
támogatás időtartama: 10 hónap
A
Támogatott páIyé aők:

Garai Flórian
csernák veronika

csemák Tí mea
Szátraz

Evelyn

szárazBarnabás
Hevesi Gergő

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szavazatí arány egyhangú , eL\enszavazat nem volt

hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyának egYe§
ké rdé seiről szóló rendelet megalkotása

5. A közös

kapcsán fekárt
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy Kormanyhivatali ellenőrzé s
Javaslata az voIt,,
hiányosság volt a köáisztviselői banksz ámlahozzájárulás rendezettlensé ge.
szavazzanak meg,
hogy a jegyző é s 8 köztisztviselő ré szé rehavi 1.000,- Ftl főhozzájátralást
Ezaztje\enti,hogy 9főré szé rex 1.000,_ lhóxl2hónap:108.000,_Ftköltsé getjelentajövő
é vi költsé gveté sben.

januar 01-tő1 lesz-e
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy a rendelet 2018.
hatályos?

jövő é vtől lesz esedé kes az első
Mogyorósi Márta jegyző: YáIaszában elmondta, hogy igen,
kifizeté s.

nem törté nt ezekltán felké rte
Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászőIás

ajelenlé vőket,hogyakiegyeté rtafentiekszerintibankszámlahozzá$árulássalaZ
ké zfelemelé ssel jelezze.

egyhangú lag,
Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő_testülete

5 igen, 0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:

Galgamácsa Önkormé nyzat Ké pviselő-testülete
doú tt a közös hivatal köztisztviselők egyes

ké rdé seirőlé s a mellé kelt rendeletet alkotta,

Határidő: azonnal
F el elő s : p ol gárme st er/j e gtző
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatnemvolt

6.

Ebrendé szeti beszámoló, további együttműködé s lehetsé ges alternatí vái

16:00 órakkor Sipos Józsefé rkezett a helysé gbe,

Ecker Tamás polgármester: köszöntötte

sipos !őzsef ebrendé szt é s megké rte tartsa meg

beszámolóját.
nagyré szt a kitett,
sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy azí rásban megküldött számadatok
terÜletek a ré gí
kóbor állatokból é s a szaporulatok nagyságából adódnak. FŐbb Problé más
itt nincs nagy forgalom
mozi, aiőté r,a vegyi megsemmisí tő é s aTszhátsó területei, mivel
Elmondta, hogy 1 hónap
sajnos szokássá váit, hogy ide teszik ki a nem kellő állatokat.
beazonosí tható volt,
időtartamra kihelyezé sre került vadkamera felvé telei alapján szabálYosan
a telePÜlé sen2 ingatlart
hogy nem helyi lakos ok azelkövetők. Az eddigi tapasztalatok szerint
kószálÓ ebbel kaPcsolatban
lett eltiltva a kutyatartástól é s 1 rendszeresen visszaté rő, szabadon
sziiksé ges lehet mé g további inté zkedé s,
bővebb í ájé koztatást,
Ecker Tamás polgármester: ké rte, hogy a tetemek számáről adjon

Galgamácsa nagy
Sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy a tetemek számát egyik ré szrŐl
(macska, tőka, botz é s kutya)
kOzigazgatási területe , másté szrőI a váItozatosság magyaré nza
Sajnos nem volt ritka, hogy 6_8 egyedes szaporulat volt kité ve.
MÓricz Máté ké pviselŐ: Ké rdé seazvo|t,hogy a rókákat bevizsgálják-e?
állat köztiik,
Sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy eddig nem volt fertőzött

mód a megelőzé sre a
Ecker Tamás polgármester: Ké rdé seaz volt, hogy van_e
szab ály sé rté sekkel kapc so latb an?

hatásos, mert elrettentő hatású is' illetve
Sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy a vadkamera
jar. Tájé koztatta a jelenlé vőket arról,
azonosí tható az elkövető, viszont ez plusz költsé ggel
28 alkalommal volt felelős
hogy 68%_0S .V oltottság a települé s en, 44 vizsgált esetben
mulasztás.

szó, hogy a vállalási dí j
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy korábban volt arról
lehetősé g?
csökkenthet ő leszidővel, ké rdé seaz v o\t van_e erre
jelenlegi összeget nem emeli, illetve alanyi
Sipos József ebrendé sz: Ajanlata az vo!t, hogy a
ÁFA mentes szolgáltatást tud nyú jtani a jOvőben,
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy megtörté nt_e

a teljes felmé ré se a települé s

ebá1lományanak?

van ebben a té makörben,
Sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy 3 fé le szolgáltatás
A problé más lakosok
különböző ár fekvé sben, külön megrendelé sre tudja elvé gezni.
felmé ré setörté nt meg é s a kóbor falkák lettek megsziintetve,

Rózsai piroska alpolgármester: Ké rdé seaz volt, mit lehet tenni

a

jövőben az állat kitevőkkel

szemben?

kamera kihelyezé sé tlátla jő
Sipos József ebrendé sz: YáIaszában elmondta, hogy csak a
5.000,- Ft Plusz
megoldásnak, de ez memőtia kártya közlegyző általi megtisztí tásakor
költsé get is jelent.

során kiszabott
Rózsai piroska alpolgármester: ké rd é se az volt, hogy az inté rkedé sek
bí rságok hová folynak be?
Kamaré t:lo4 ilyen bí rságolás
Sipos József ebrendé sz: Elmondta, hogy a Hatósági Á[atorvosi
44 alkalommal volt a települé sen.
Józsefet, hogy küldje
Ecker Tamás polgármester: Megköszőnte abeszámolót é s kóne sipos
illetve a jÖvőbeni
mielőbb a megegye zé s szeú ntí árajánIatot a további közös munkához,
ré szé re,
tetemnyilv é ntaftásrőIké r másolatot rendszeresen í tz önkormányzat

hogy a
kovács Bé la alpolgármester: ké ré se az volt, hogy szerepeljen a szerződé sben,
az önkormányzat
települé sen megkezdett inté zkedé selőtt je|ezzen az ebrendé sz
é s a bejegyzé st vé gző
elé rhetősé gé n,melyről ké szüljön nyilvántartás a dátum, időpont
nevé vel.

nem
Ecker Tamás polgármester: Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s é rdemi hozzászŐIás
é sa
törté nt ezekutánfelké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti megbí zással
b e

számo l ó elfo gadásáv aI az ké zfelemelé s sel j elezze,

Galgamács

a

Közsé g Önkormtí nyzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

5 igen, 0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi határ ozatot hozta:

5612017.(XI1.04.\sz.őnkormányzatihatározatz
Galgamácsa önkorm ányzat Ké pviselő_testülete dcinttitt
arról, hogy az ebrendé sz beszámolót elfogadja é s a

további együttműködé si megállapodás

ajánlatát
110.000,- alanyi Ár'a menteslhó összegben vé rja,
Továbbiakban a testüIet megbí zza a po|gármestert az
ajanlatnak megfelelő me$izást szerződé s aláí rásával,
melyben szerepel, hogy az inté zkedé s megkezdé sé t

megelőzőenazebrendé szjelzé sselé lazönkormányzat

elé rhetősé gé n, melyről nyilvantartás ké szül,

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

7

.

Hel.vi Es

ól_ve

g1,,enlő

só

gi P ro gram fel ülvizs gálata

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta ajelenlé vőket, hogy az egyenLŐ bánásmódről é s az
esé lyegyenlősé g előmozdí tásáről szólő 2003. é vi CXXV. törvé ny rendelkezé sei alaPjan
Galgamácsa Közsé g Önkormányzata 2014. szeptember 24-é n elfogadta helyi
esólyegyenlősé gi programját. A programot a törvé ny 31. § (4) bekezdé se é rtelmé ben
ké té venteát kell tekinteni é s szüksé g eseté n felül kell vizsgálni. Galgamácsa Helyi
Esé lyegyenlősé gi Programjának áttekinté sé refelülvizsgálati fórumot tartottunk, melYen a
program elké szí té sé benré sá vett szeryezetek ké pviselői voltak jelen.

A forum ré sztvevői megállapí tották, hogy a program Helyzetelemzé s ré szé bennem találhatók
olyan elté ré sek,melyek beavaí kozást, módosí tást igé nyelnek. Az inté zkedé sek kÖzÜl né hánY
mé r megvalósult, a többi inté zkedé s időarányosan teljesült. Javasolták a Ké PviselŐtesttiletnek, hogy folytassák tovább az inté zkedé sekvé grehajtását.

Mive1 a jelenlé vők egyeté rtettek é s é rdemi hozzászőlás nem tÖrté nt ezek tftán felké rte a
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti Galgamácsa Helyi Esé lyegyenlŐsé gi
Programj ának felülvizsgálati eredmé nyé v eI az ké zfelemelé ssel j elezze.

egyhangú lag,
Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő_testülete
tartőzkodással az alábbi határ ozatot hoú a:

Gal gamácsa közsé g önkormanyzat

5 igen, 0 nem,

0

ké pviselő _testülete a

HetyiEsé lyegyenlősé giProgramotáttekintette,melynek
során a Helyzetelemzé sben módosí tást igé nylő változást

nemtalált.Megállapí totta,hogyaZinté zkedé sek
időarányos megvalósulása megtörté nt,

A

Ké pviselő-testület ú gy döntött,

hogy folrytatja az

inté zkedé sek vé grehaj tását,

Határidő: 2019, szeptember 23,
Felelős: polgármester
szav azati ar é ny: e gyhan

8.

gú , eL|enszav azat nem

vo

lt

tdősek karácsonyi támogatásának lehetősé ge

hagyományához hűen idé n is van
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy az e\őző é vek
-ehetosé ge az önkormányzatnak a 75 é v feletti lakosoknak tartós é lelmiszer csomag
tartalma 625-000,' é rté I<ben az
ajé ndé kozására. Az előzetes számí tások szerint a csomagok
jelenlé vők egYeté rtettek é s é rdemi
idei szociális keret terhé re vásarolható meg. Mivel a
jelenlé vőket, hogy aki egYeté rt a fentiek szerinti
hozzászőIás nem törté nt ezekutánfelké rte a
ajándé kcsomagvásárlásávaIazké zfelemelé ssel

je\ezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodás sal az alábbi hatfu ozatot hozta:

5 igen, 0 nem,

0

Ké pviselő_testülete a
75 é v feletti, galgamácsai állandó lakhellyel rendelkező
lakosoknak karácsonyi csomag, tartós é lelmiszer
vásár!ásáről döntött, összesen 625.000,_ Ft é rté kben,

Ga1

gamácsa Közsé g önkormanyzat

melyetaZönkormányzata20|7.é viköltsé gveté s
szociális kereté nek terhé re biztosí t,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú , el\enszavazat nem volt

g. A

rnegalkotása
reklámok, reklámhordozók elhelyezé sé rőI szóló helyi rendelet

a települé s
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a települé ské p vé delme é rdeké ben
felté teleinek,
területé n elhelyezhető reklámhordozók Jia^anuk, formai é s technolÓgiai

sziiksé ges,
valamint elhelyezé sük módjának szabá|yozására helyi rendelet megalkotása
tartalmi Pontosí tást
Ismertette a rendelet tewezeté t é s ké rte a jelenlé vőket, hogy a
j avaslataikkal se gí tsé k.

Ezt követően

a

jelenlé vők megismerté k é s megvitatták atewezetet é s megegyeztek vé gleges

formájáró1.
tÖrté nt ezekuté n felké rte
Mive1 a jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászŐIás nem
azké zfelemelé sseljelezze.
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a rendelet tarta|mával

igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú Iag, 5

0 nem,

0

tartőzkodással az a|ábbi rendeletet alkotta meg:

Galgamácsa Önkorm ányzat Ké pviselő-testülete
dOniOtt a települé s területé n elhelyezhető
reklámhordozók felté teleiről é s a mellé kelt
rendeletet alkotta.

Határidő: azonnal
F el elő s : p ol gárme st er/j e glz ő
szavazatt arány: egyhangú , el|enszavazat nem volt

10. Eg"vetlek

- Közterület használat rendelet felülvizsgál*ta

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy felmerült a közterületek használatáről szŐIŐ
1312004. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosí tásaról szóló helyi rendelet
a 2. számtl
felülvizsgál até nak szüksé gessé ge.Javasolta a jelenlé vőknek vizsgálják meg
mellé kletben szereplő dí jakat é s közösen
Ezt követően

a

jelenlé vők közösen

állapí tsák meg a váItoztatás mé rté ké t.

megvitatták é s megállapí tották a dí jakat.

jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászŐIás nem tÖrté nt ezekután felké rte
azké zfelemelé ssel jelezze.
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt , az egyeztetett dí jak kiszabásáva|

Mivel

a

10

5 igen, 0 nem,

0

Galgamácsa önkormányzat Ké pviselő_testülete

a

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testiilete egyhangűIag,
:rrrtőzkodással a következő rendeletet alkotta meg:

közterületekhasználatárólszóló1312004.(Ix.23.)Sz.
önkormányzati rendeleí 2. számú mellé kleté t a mellé klet
szerint módosí tja.

Hatóridő: azonnal
F elelő s : p ol gárme st er/j e glző
szavazatí arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

_ Tájé koztatás a Felső Galga_mente Eryesülé s megalakulásáról
nemré g megalakult a
Ecker Tamás polgármester: Tájé ko ú atta a jelenlé vőket arról, hogy
tagiai jelenleg lklad,
Felső-galgamente Egyesülé s einevezé sű kezdemé nyezé s, melynek
Galgamácsa
catgáaÁa, catgűyirrt, püspökhatvan, Acsa é s Csővár települé sek.
jegyző
asszony
Márta
ké piiseleté benRózsai piroska alpolgármester asszony é s Mogyorósi
vesznek ré szt az egyeáeté sekben. Á kezdemé nyezé s cé lja, hogy a falyak összefogjanak,
páIyázatokkal növeljé k
segí tsé kegymást, ii,iro, rendezvé nyeket szervezzenek é s közös
Galgamácsa
beireteti lóiretősé geiket. Második alkalommal megrendezett találkozónak
biztosí totta a helyú í nt, mintegy aktiv ré sztvevőké nt az egyesülé s számybontogatásában,

-

Táj é koz tató az önkormány

zatot é rintő szemé lyi változásokról

vá|tozás tÖrté nt a
Ecker Tamás polgármester:Tájé koztatta a jelenlé vőket arról, hogy szemé lYi
tÖlti be mindké t
karbantartói é s temető gondnoki állásban, l fő távozását követően 1 szemé lY
nincs
posztot. Sajnos jelenleg nincs közfoglalkoztatott dolgozój a az Önkormé nYzatnak
jelentkező, pedig szüksé g van a jó munkaerőre. Elmondta, hogy í gy emberhí ányban sem á1l
elvé gzé se,
meg a munka, de kevesebb dolgozóv aIvárhatőantöbb időt igé nyel a feladatok

_ Tájé koztatő azelmú lt testületi ülé s óta eltelt változásokról, egyé b esemé nYekről

jelenti. TÖbb
Ecker Tamás polgármester: A soron következő problé mát a hóeltakarí tó hianYa
hogy annak
elé rhetősé gen is keresett lehetsé ges megoldást, válasnlkat va{uk. Elmondta,
lehetősé ge is felmerült, hogy a hivatali gé pjármrire tolólap kerül felszerelé sre.
távon
Kovács Bé la alpolgármester: Megl átása az volt, hogy a tolólap használata hosszú
költsé ges karokat tehet a gé pjárműben.

el az
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy ezzel a lehetősé ggel is számolva vetette
kÖzÜl,
ötletet, bí zikabban, hogy lesz rá jelentkező, akielvállalja a felkeresett szemé lYek
17

december 22_é n pé nteken 17:00
Tájé kortafta a jelenlé vőket a Falukarácsony ünnepsé gé ről,
é s családját,
órakor kerül megrendezé sre, szeretettel vár minden ké pviselőt

nincs hí r egyelőre, bár
Továbbiakban elmondta, hogy a megnyert energetikai páIyázatről
december közepé n lesz
utófinanszí rozoí t, de 100% előleggel lehet számolni. Varhatóan
a korszerú sí té ssorán kiszerelt
további információ ezzel kapcsolatban. Felmerült az ötlet,hogy
ké rte a ké Pviselők
ajtók, ablakok tovább hasznosí thatók-e, ennek tovább gondolásában
segí tsé gé t.

jó, a kjszerelé skori állapot
Kovács Bé la alpolgármester: Vé lem é nye az volt, hogy az ötIet
segí t majd eldönteni a további lehetősé geket,

a művelődé si Ltáz tető
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta ajelenlé vőket arról, hogy

hogy a korábbi tető cseré né la
té sze elkezdett süllyedni, ennek vizsgálatakor derült fé ny arra,
tÖrmelé ket tÖbb naP alatt,
keletkezett sitt a padláson került elhelyezé sre. A közel 16 tonnanYi
kÖvetően
fovel é s ké t teherautóval sikerült eltakadtani, í gy a tető tehermentesí té sé t

3

lehetősé g nyí lott a szakszerű összefogatására is,

je|zett korábbi
Móricz Máté ké pviselő: ké rdé seaz vo|t, hogy a coop előtti parkolóban

problé ma az egé sznapos ott parkolás ügyé ben van_e változás?

javulás, de további
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy valamelyest tapaszta\ható
inté zkedé sekre van sziiksé g, ezzelkapcsolatban megkeresé ssel

é 1a

Coop vezeté se felé is,

hogy ú gy hallotta volt
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé se a fahé zzal kapcsolatban az volt,
gond, mit lehet enől tudni?
volt karokozás, a konkré t
Ecker Tamás polgármest er:yá|aszában elmondta, hogy igen, sajnos
felelős(ök) keresé se folyamatban. A kár he|yteáIlí tását ké rte a bé rlőktől.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé sea garanciális Úthibak határideje volt.
garanciális Úthibát
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy 2018.01.08-ig van lehetősé g
jelenteni, í gy ké rte a jelenlé vőket, amiről tudomásuk van, je\ezzé k.

Kovács Bé la alpolgármester: Javasolta, hogy í rásban törté njen

a megegyezé s,

kÖr munkájarÓl
Tolmácsolta Gulyás Magdolna ké ré sé t,mely szerint szeretne a fehé r himző
beszámolni a következő testületi ülé sen,

lakosoknak a
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta ajelenlé vőket, hogy a 75 é v feletti
ké Pviselőnek
csomag szé tosnásátjavasolja december l3-án megtartani, amennyiben minden
megfelel azidőpont.

12

a plé bania megvásarlásaról korábban dr,
Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy
hol tart azügy é l-e mé g az aján|at?
Kovács Sandor által tett qé n|attalkapcsolatban,

szandé k bejelenté sé tkövetően elindult a
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a vé teli
az állam ré szé reajánlotta
hivatalos iftjaazügynek, melyben a következő lé pé sazvolt,hogy
el a további lé pé seket,
fel megvás ár?ásraaz önkorm ányzat, az erí ekapott váLaszdönti

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé seaz volt, hogy

a

mag!áma| kapcsolatban van-e

információ?

is van é rdeklődő, de komoly
Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a mag!át é pületé re
vé teli szándé kkal aján\atmé g nem é rkezett,

Mivel több ké rdé sé s hozzászőIás nem hangzott el, megköszönte a

Ké PviselŐ-testÜlet
ajelenlé vőket, hogY rÖvid szÜnet
munkáját é s az ülé st 17:55 órakor bezárta é s tájé koztatta
után a TAK fórummal folytatják tovább,

K.m.f.
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