Galgamácsa Közsé gi Önkorm ányzat
Ké pviselő-testület

20!7 . decemb er 27 - é n tartott

rendkí vüli ülé sé nek

JF,GYZÓXÖNYVE

5gt2017.(xII.27.) számú

önkormányzatihatározat

Óvoda alapí tó okirat módosí tás

60t2017.(xII.27.) számú

önkormányzatihatározat

NHSZ szerződé s felmondás

6Ll201,7.(xII.27.) számú

önkormányzatihatározat

ZŐldIJÍ d B.I.G.G. Kft megbí zása

62t2ot7.(XII.27.\számú önkormányzatihatározat
63t201,7.

(XII.27.) számú

önkormányzatihatározat

Kft kÖzbeszerzé si eljárás
eredmé nytelenné nyilvání tása

Dobsa

Dobsa Kft megbí zása energetikai
zb eszerzé si fela d atok
:fi

64t2017.(xII.27.)számú önkormányzatihatározat
6512017.

(xlt,27.)számú önkormányzatihatározat

66j2017.(xII.27.) számú

önkormányzatihatározat

11í 31"-.

AvD Truck Kft
StÜndl Gáborné

67t20l7.(XII.27.) számú

önkormányzatihatőrozat

felterjeszté se

Né meth László-dí jra

Közbeszerzé si szabálYzat 2018
é vi közbes zerzé si tetve

12l20t7.(XII.27.)számú önkormányzatirendelet TKR
13t2lt7.(XII.27))számú önkormányzatirendelet

megbí zása

í kosságmentesí té se

HESZmódosí tás

TAK

Jr'GYZŐrÖXYV
2017. december 27.
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormányzat Ké pviselŐ-testtileté nek
hivatalos helyisé gé ben tartott,
napján 15:001rakor Galgamácsa Közsé g ónkormanyzatának
rendkí vüli ülé sé ről.

Jelen vannak:
Ecker Tamás pol gármester
Rózsai Piroska alpol gármester
Kovács Bé la alpolgármester
Mő''iczMáté ké pviselő
Macző B ertal an ké pviselő
Mo gyorósi Mé trta jegyző
tagokat, külön köszöntötte
Ecker Tamás polgármester: köszöntötte a megjelent testületi
mivel 5 fő
Mogyorósi Márta' jigyzőt, megállapí totta, hogy a Testület batí rozatké pes,
napirendi pontokat,
ké piiselő jelent *"i. X.*"-s,ivő szeÁnt szavazásra bocsátotta a
0 nem, szavazattal 0
igen,
5
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testí ilete
tartőzkodással elfo gadta a napirendi pontokat,

Napirendi pontok:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

módosí tása
Galgamácsai Erysé ges Hé tszí nvirágóvoda alapí tó okiratának
rru
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a
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Tájé koztatő a
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é
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5.2.9. kódszámú , Galgamácsa

Közsé g
OJr.oi-a"v zat inté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té sé reirányuló pá|yázat
eredmé nyé ről
sí kosság_6entesí té sifeladatok elvé gzé sé reirányuló ajánlatok megvitatása
Stündl óáborné Né met László.dí jra törté nő felterjeszté se
é sa
Dönté s Galgamácsa Közsé g önkormányzat közbeszerzé si szabályzltának
2018. é vre vónatkozó közbeszerzé si tervé nek elfogadásáról
TKR rendelet megalkotása
HESZ módosí tása
TAK elfogadása

Napirend tárryalása:

1. Galgamácsai Erysé ges Hé tszí nvirág óvoda alapí tó okiratának

módosí tása

é v folyamán
Ecker Tamás polgármester: Tájé ko ztatta a testtileti tagokat, hogy a tavalyi
elfogadja az
í 3 Dorc. ryIII.23.) sz, önkormányzatí haté rozat szerint a testtilet
Sajnálattal
illetően.
"r"g"d"tt
óvoáa alapí tő okiratának módosí tását az í nté zmé nygyermeklé tszámát
államkincstár
vettük é szre, hogy a módosí tást az e|őző jegyző nem vezettette át az

JEGYZŐrÖNYV
Ké PviselŐ-testÜleté nek 2017. december 27'
-önkormányzatának
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormány.zat
hivatalos helyisé gé bentartott,
napjé n 15:00 órakor Galgamicsa Közsé g
rendkí vüli ülé sé ről.

Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
Móricz Mátó ké pviselő
Macző B ertalan ké pviselő
Mogyorósi Mártajegyző

külön köszöntötte
Ecker Tamás polgármester: köszöntötte a megielent testületi tagokat,
mivel 5 fo
Mogyorósi Márta jegyzőt, megállapí totta, ho§ a Testület határozatké pes,
a napirendi pontokat,

-.É .í .*.ihir,o-rr..i nt szavazáira bocsátotta5 igen, 0 nem, szavazattal
Galgamácsa Ktizs;g Önti.-urryrut Ké pviselő-testülete

ké pviselő jelent
1r.lí tó zko dás

s

0

al elfo gadta a napirendi pontokat,

Napirendi pontok:
1.

)

3.

4.
5.
6.

7.
8.

módosí tása
Galgamácsai Egysóges Hé tszí nvirág óvoda alapí tó okiratának
rruú o ots zál|í tási közsz olgáltatá s t é rintő változ á s o k

Tájé koztató

Közsé g
a xnrrop 5.2,9. kódszámú , Galgamácsa pályáuat

órrftr*eovzatinté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té sé reirányuló

eredmé nyé ről
megvitatása
sí kosság_pentesí té sifeladatok elvé gzé sé reirányuló ajánlatok
Stündl óáborné Né m et L ásztó.dí j r a tőrté nő felterj eszté s e
é sa
Dönté s Galgamácsa Közsé g önkormányzat kőzbeszerzé si szabályzatának
2018. é vre vónatkozó közbeszerzé si tervé nek elfogadásáról
TKR rendelet megalkotása
HIÉ ,SZmódosí tása

Napirend tárg5ralása:

1. Galgamácsai Erysé ges Hé tszí nvirág óvoda alapí tó okiratának

módosí tása

é v folyamán
Ecker Tamás polgármeste r: Tájé koztalta a testi,ileti tagokat, hogy a tavalyi
szerint a testÜlet elfogadja az
53 óotó. (vru.z:.; sz. tlnkormányzatí haté rozat
illetően. Sajnálattal
"lf"g"d"tt
óvoda alapí tó okiratanak módosí tását az inté nné nygyennek|é tszámé ú
állarrk,tncstár
vettük é szre, hogy a módosí tást az e|őző jegyző nem vezettette át az

testületi határozatot nem tudja
nyilvántart ásában. A kincstár viszont tavalyi é vi dátumú
hagyőhatározat,
ezé rt sziiksé ges egy megerősí tő, a dönté st helyben
"iroguarri,
vonatkozóan,
ké rte a testület jó váhagyásáta módosí tott alapí tó okirat megerősí té sé re
jelenlé vőket, hogY

felké rte a
Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezek után
jelezze,
aki egyeté rt a módosí to tt aIapí tő okirat megerősí té sé vel azké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testiilete
artózkodássalelfogadtaaza|ábbí határozatothozta;

5

igen,

0 nem,

szavazattal 0

Galgamácsa Közsé g önkormany zata Ké pví selő_testülete
meglrősí ti a Galgamácsai Egysé ges Hé tszí nvirágóvoda
é s Bolcsőde módosí tott alapí tő okiratának elfogadásaról
szőIő 53 l2O1 6. (V[L23,) sz, határozatát,

hatáidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazatí arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

2.

Hulladé ks zál|í tási közszolgáltatást é rintő változás ok

hogy o_nkormányzatllnk
Ecker Tamás polgármest er: Tájé kozí atla aKé pviselő_testület tagjait,
az NHSZ Hevesi
illeté kessé gi területé n a kommunális hulhdekszállí tást 2012. őta
_
jogelődje látta e|,
Városfenntartó Nonprofit Kft. (Heves, Karolyi Mihály ú t 15.) valamint
szerződé s
Az igyvezető ú r a napokban szóban tájé koitatta, hogy 20|8.január 1_napjától
szÜksé
ges
a
."".irri nem tudja biztosí tani a hulladé iszáIlí tást, mivel nem rendelkeznek
az
mivel
minősí té si engedé llyel. Fenti té nyt önkormányzatunk sajnálattal vette tudomásul,
teljesí tette,
NHSZ a hulladeks ráIrtarkőzszolgáItatást kifogástalanul, szerződé s szerint
a továbbiakban is
A jelenlegi jogi szabál yozásmiatt - annak elleié re, hogy önkormányzaturtk
jeleniegi cé ggel vé geztetni.. A Ké PviselŐszeretné a hulladé kriawta"i közszolgáItatást a
jú lius 4. naplán módosí tott_
testületiinknek a 2015. december 22. napján_ legutóbb 2016.
trrttuael€
-dálkodási kőzszo|gáItatási kazfeladaí átadásé ra lé trejÖtt hulladé kgazdálkodási
az ÖnkormánYzat
kozszo|{zltatásí szerződé st, a-megáIlapodás 13.4 pontjára (melY szerint
a fenti kozszolgáitatási szerződé st, amennyiben a közszoIgáItatő nem

felmonjhatja
mondania, A
rendelkezik minősí té si engedZilyel) törté nő hivatkozással fel ke1l
rendelkezik
nem
közszolgáltaí ási szerzades Iá.2 póntja é rtelmé ben,ha a közszolgáltató
de legfeljebb 6
minősí té si engedé llye:, aKözszoiga|táta az ú j közszolgáltató kiválasztásáig,
Ké
PviselŐ-testÜletnek
el|átja.
rrorrapig u t,rltuaetlazdálkodási kozszolgáLtitást változatlanul
elfogadásarÓl,
felbontásának
szerződé
s
fenti
a
dönteni sziiksé ges --tekintettel a fenti indókra-

Mogyorósi Márta jegyző:

A

hatályos jogszabályok é rtelmé benegyedüli lehetősé g aZ
ha felmondja a hulladé kszállí tási

?ffi*r""v-t -ré piiselő_testülete "iÁtou,
a vonatko zó me gá1l apo dást,
közszolgáltatást

Rózsai Piroska alpolgármester:

Mi fog

törté nni 2018-ban? Hogyan fogja ellátni az

önkormány zat a fe|adatot?

ZöIdHid B,LG,G, Nonprofit Kft_
Ecker Tamás polgármester:Előzetes egyezteté st kövejően
Fszak_Kelet pest é s
vel folyak a tárgya!ások, tekinte tte1 árra a té nyre, hogy _települé stink
önkormányzati
Nógrád Megyei Regionális Hulladé kg;dilkoáási 9{'rtirnrezetvé delmi a Ző1d Hí d a
lehetősé gtink arra,llogy zökkenőmentesen átvegye
Társulást taga,
szolgáltatást.

"rir{run

a javaslatot é s
Mivel további ké rdé s,hozzásző|ás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta hianya miatt
a minősí té si engedé ly
ké rte, hogy aki egyeté rt azzal, hogy az önkórmanyzat
felbontsa
jelezze.

a

szerződ'é rt u 3"l"rrl.gi

triiuaepazdálkoáásiközszolgáltatóval,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete
artőzkodássalelfogadtaaza\ábbihaté trozatoí hoú a;

5

igen,

azké zfe|emelé ssel

0 nem,

szavazattal 0

jelen a
Galgamácsa Közsé g önkormányzata ké pviselő testülete
jogi szabí Iyozás miatt _a 2015. december 22. napján_
jeleilegi "zorc.
jú lius 4. napjan módosí tott- hulladé kgazdálkodási
iegutób]b
kőzszolgáItatási kozfe ladat itadásrára lé trej ött hulladé kgazdálkodási
(mely
kozszol§áItatásí szerződé st, a megállapodás 13.4 pontjara
szertnt az önkormányzat felmondhatja a fenti kőzszolgáItatási
minősí té si
szerződé st, amennyibei a kőzszo\gáItatő nem rendelkezik
jelen dönté sé vel az NHSZ Hevesi
engedé llyeD töfié ;ő hivatkozással
ú t 15,
Varosfenntartó Nonprofit Kft_vel( 3360 Heves, Károlyi Mihály
adőszám: 1116454)_2_10) felmondja. A közszol gá|tatási szerződé s
|3.2 pontja é rtelmé ben,ha a kőzszo|gáItatő n"T rendelkezik
minősí ié si- engedé llyel, a Közszo|gé ltatő az ij ,közszo1gáItatő
kiválasztás áig, de í egieljebb 6 hónapig a hulladé kgazdálkodási
jelen
közszolgál taí ást váIto]zatí anu: ellátja. Ké pviselő-testtiletiink
dönté sé iel egyidejűleg utasí tja a polgármestert, hogy a fenti szerződé s
felbontásáraí taiZuoÁassa a jelenlegi közszolgálátőt, valamint
nyilatkoztarru, tiogy Galgamácsán 2018. jú nius 30. napjáig törté nő
hulladekszáIlitáSiiózszo\gáItatástváItozatlanmódonbiztosí tja,
Hataridő: azowtú ,
Felelős: Polgármester
szavazati aré ny: egyhangú , elhenszavazat nem volt

nem hatgzott eI, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIáS
hogy az önkormányzat a jelenlegi
bocsátotta a javaslatot é s ké rte, hogy aki egyeté rt azzal,
kÖvetően, a
hulladé kgazda*odari közszolgá|táioval itirterrt szerződé s felbontását
együttműkö
dve
Kft-vel
hulladé kszállí tási feladatok el].á{ásáva| aZöldHí d B.I.G.G. Nonprofit
oldj a meg, az ké zfe|emelé ssel je|ezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat_ Ké pviselő_testülete
tartőzkodással elfoga dta az alábbi határozatoí hozta;

5

igen,

0 nem,

szavazattal 0

ké pviselő testülete

a
közfeladat ellátásra - tekintettel
huliadé kgazdálkodási-közszolgáItatási
pest é s Nógrád
arí a a tZnyre, hogy Galgamácsa az É szak_Kelet
tvt"gyei ú gionafs Hdí adé kgazdálkodási é s Környezetvé delmi
rarsutás tagja) izota Hí d B.I.G.G. Nonprofit Kft_vel

Galgamácsa közsé g önkormányzata

örriá.-arryái

jelen
egytittmí í k|dve kí vanja áegoldani. A Ké pviselő_testület
vegye fel a
a6ntesevet egyidejfle§ utasí tjá a polgármestert, ,hogy
elő a
ké
kapcsolatot azoÁHiá n.I.c.G. Nonprofrt Kft_vel é s szí tse
a
vonatkozó megállapodást. Ezen felül jelen dönté sé vel egyidejűleg

Ké pviselő-tesú et felhatalmazza a

polgármestert

a

átadásara lé trej ött

hulladé kgazdálkodási közszolgáltaüí si közfe |adat
hulladé kgazdálkodásikőzszolgá|tatásiszerződé saláí rására,
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

szavazati arány,. egyhangú , eLlenszavazat nem volt

KEHOP 5.2.g. kódszámú o Galgamácsa

Közsé g
ÓnÚ"roaoyzatinté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té sé reiránYuló PálYázat
eredmé nyé ről

3. Tá!é koztatő a

2017, december 4Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatta aKé pviselő-testiilet tagait,hogY
Közsé g
Galgamácsa
hogy
é n arról kapott tájé koztatást a Nemzeti Fejlesáté si Miniszté riumtól,
kődszámu
Ó"k;r*á"i zat egy korábban, hasonló té trgyban benyú jtott, szinté n KEHop_5,29,
lé vő közbeszerué si eljarás egy ú j
páIyé natrabenyujtott pályázatnyert. A jeú leg folyámatban
í §y annak kőzbé szerzé si eljárása csak felté telesen indult meg,
páIyázatbenyú jtását
"etőrtu,
folyamatban lé vő kőzbeszerzé si
Figyelemm e| arra,t ogy u to.a-uuu, benyú jtott pálv6.,x*a
nYert, Í gY
árgyátké pező"é pí té siberuházastót é ttero összeggel é s műszaki tartalommal
Ehhez szÜksé ges a
"{ira"
a"nyertes-páIyé
zat kapcsan ú j közbeszerzé si 3}iaralt kell lefolytatni.
ké
PviselŐ-testÜleté nek
folyamatban lé vőnek á brarasa. Galgamácsa KÓzsé g ÖnkormánYzat
(2) bekezdé s a,) pontja
egy olyan dönté st szüksé ges meghozni, amely szerint a Kbt. 75. §
nyilvání tja, mivel a
alapján a folyamatban lóvő köibeszerzesi Óljarast eredmé nfielenné
hogY hasonlÓ ttí rgYu
vállalkozási szerzódé s megköté sé re ké ptelenn€ váIt. Ez utóbbi indoka,
Új kÖzbeszerzé si
korábbi pályálzataelté rő táogatással é s műszaki tartalommal nyert, amelyre
kö
zbeszerué
si eljárás a
t"á t"roty atásra.Mindezek miatt egy felté telesen megindí tott nem kÖthetŐ,
Ebben
"ta.a,
nem bí rhat relevanciáv aI, azalapján vállalkozásí szerződé s
továbbiakban
ajáriatok
az
mentesül
alapján
az esetben az Ajfuiatké rő a Kbt. il. s t4l bekezdé se
megkÜldé se
elbí rálásának kötelezettsé ge alól is. Ezt-követően egy eredmé nytájé koztatő
dí ja 100.000 Ft (áfaszüksé ges aKőzbeszerzé á Hatóság ré szé re, amelynelr az e\Ienőtzé si
mentes) lesz.

4

szaké rtő inté zi. Javasolt továbbá egy Új
hirdetmé ny feladását a korábbi közbesz erzé sí
já",á, megltozata|a irró|,hogy a korábban benyú jtott é s nYertes PáIYázat
ké pviselő_testületi
a települé s, amelYre a korábban
tekinteté ben közbeszerzé si eljárást kí ván'lefóiytatni
ellarás lefolyatásara rendelkezé sre álló
benyú jtott páIyázatbinelszámóható közbeszerzé si
a kiktiié ssel, hogy az eredmé nltelen eljárás
megbí zásí dí j erejé ig (ur. +zo.o_o0._Ft) azzal
szaké rtő,
i"}Jú uta.ao.t nirb""-" gbí zásidí jat nem é rvé nyesí ta
hozzászőIás nem hangzotí eI, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,
aT7!,hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdé s a,)
bocsátotta a javaslatot é s ké rte, hogy aki egyeté rt
1ű'.közbeűerzé si eljarást eredmé nytelennó nyilvání tja, az

A

a;aplán a folyÁa_tban
pontja
-Önt
or-a"v zat az ké zfelemelé ssel j elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormanl zat. Ké pviselő_testiilete
artőzkodássalelfogadtaazalábbihatí trozatothoú ai,
62 t 20 17 .

5

igen,

0 nem,

szavazattal 0

(X|I.27 -\ sz. őnkormánv zati határ ozata

e!e_ 2.
Galgamácsa Közsé g önkormany zata _Ké pviselő_testiil
pá|yé aatot nyú jtott be a KEHOP 5,2,9,
alkafommal
KÖzsé g
óoto.-6"y zat inté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té sé re,
;;Irh"rkápc sol ó dó an a kö zbe szerzé si feladatok ellátás ával a
a
Dobsa Közbeszerzé si Monitor Kft_t bí zta meg. Tekintettel
Kbt. 75. § (2)
, bekezdé s a.) pontjára, a fenti páIyáz7thoz
iolyamatban lé vő közbeszerzé sí eljárást
kapcsolodó,
nyilvání tja, arra hivatkozással, hogy a
".ád-é
rryt"lenné
szerzőáé s -"gkoté .é reké ptelerrrré váIt, mivel a
vállalkoiásí

is
kódszámú ,

Galgamácsa

NemzetiFejleszté siMiniszté riumtájé kozÍ atásaalapjánaz
ÖnkormanyLat egy korábban, hasonló tfugyban benyú jtott,
támogatasban
szinté n rÉ trop_s. 2.9. kődszámn petyazata_
ré szesült.

határidő: azomal
felelős: polgármester

szavazatí aú ny:egyhangú ,el|enszavazatnemvolt

nem hangzott eI, szavazásta
Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIáS
a korábban benyú jtott é s nyertes
uo.r51ottu u3*asiatot é s ké rte, hogy aki egyeté rt az7a!,hogy
piyánt tekinteté ben kozb,eszeizé si Ót3*art folyasson, le az onkormányzat az
ké zfelemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat. Ké pviselő-testülete
tartőzkodással elfoga dta az alábbi határozatothozta;

5

1gen,

0 nem,

szavazatlal 0

GalgamácsaKözsé gÖnkormányzataKé pviselő-testülete
tudomású veszi, hogy u Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium
korább_an,
tájé koztatása a?apján az Önkormányzat egy
hasonló tárgybái benyú jtott, szinté n KEHOP_5.2.9.
kódszámú palyUutu támogatásban ré szesí t,l",A nyertes
páIyánathoi kapcsolódó, KEHOP 5,2,9, kódszámú ,

Galgamácsa kozsé g

önkormányzatirié zmé nyeinek
energetikai korszenisí ié sé hezkapcsolódó, kőzbeszerzé si
feladatok tekinteté ben ú j közbe szerzé si elj arás lefolyatásáról
dőrrtaz önkormányzat,

ké pviselő_testület a beé rkezett ajánlatok kié rté kelé sé t
követően'anyertespályázathozkapcsolódóközbeszerué si
Kft_t
feladatok ellátásával á Dobru Közbeszerzé si Monitor
bizzamegapá|yázatbanelszámolhatőközbeszerzé siellárás
a
1efolyatáiáru^..rrd"lk""é sre álló megbí zási dí j erejé ig azzal

A

kiköté ssel,hogyazeredmé nyteleneljaráslefolytatásáé n
t megbí zott. Jelen
külön megaiz{si dí jat nem é rvé nyesí a
a
dönté sé vei e gyidej űle g a Ké pviselő_testület fe|hata1mazza
polgármest ert az eljarás lefolytatásával,
határidő: azonna|
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú , el\enszavazat nem volt

4.

megvitatása
sí kosság_mentesí té sifeladatok elvé gzé sé reirányuló ajánlatok

tagiait hogy sí kosság_mentesí té s
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatta aké pviselő_testület
ÖnkormánYzat,
dr,é ;ré ré h-'rÁreg.,murrkagop beszerz€sé te páIyé zatot nYú jtott be az bevonása
vált
kÜlső vá||alkoző
azonban dönté s uiÍ Áythan sa]Űatos módon lsmé t
sziiksé gessé .
Galgamácsai szé khelytí AVD Truck
Összesen egy darab é rté kelhetőajántat é rkezett,melyet a
Kft nyú jtott be.

Móricz Máté ké pviselő: Helyi vállalkozókat megkereste az önkormányzat?
sem, sajnos mé g a korábbi
Ecker Tamás polgármester: Termé szetesen í gen, azonban egyik
."- kapacitás hiány miatt _, nem tudta vállalni a feladatot,

"áll"lk"ró
javaslatot é s ké rte,
Mivel több ké rdé s, hozzászőHs nem hangzott eI, szavazásra bocsátotta a
eltakarí tási é s
hogy aki egyeté rt azza|, hogy az onkoáanyzat \ILeté kessé giterül"fé " _u_hó
kft,_tbí
zzamegaz
Truck
sí káság mJntesí té sifeladatok el!átásáva|az önkormányzataz AYD
ké zfelemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormány zat. Ké pviselő_testülete
tartőzkodássalelfogádtaaza'ábbihatározatoí hozta"
64l
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5

igen,

0

nem, szavazaltaI

0

l7 . (X|I.27 .\ sz. őnkor mánv zati határ ozata

ete az
Galgamácsa közsé g önkormány zata ké pviselő_testül
és
eltakarí
tási
hó
onkormany zat í í űkessé giterületé n a
Truck
sí kosság_áentesí té sifehdátok ellátásával az M AVD
sí
kosság_mentesí
tesi
a
kft_t biÁ meg. A Ké pviselő_testület

feladatok elvJgzé sé boleredő költsé gek kifizeté sé tAVD
és
Truck Kft_t flá benyú jtott számLa a|apján engedé lyezi
annak fedezeí é taz önkorm ányzat 2ol7 . é vi költsé gveté sé nek
terhé re biztosí tja.
határidő:. azomaI

felelős: polgármester
szavazatí arány: egyhangú , el\elszavazat nem volt

5. stündl

Gáborné Né met Lászlő dí jra törté nő felterjeszté se

hogy aNé meth Lászlő,dí j az
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a ké pviselő_testületet,
jelentős szakmai elismeré s, Azoh,sak az
oktatási miniszter áital adom ányorhatő .gyit
munkát vé gző tanár'oknak
áitalános iskolai, szakiskolai é s kcizé pis[Ólai oktató-nevelŐ
lruzamosan
adományozható, ,ktk a gyermekek harmonikus szemé lyisógfo_rmálásában
i5 fő kaPhatta, attől az é vtŐl
kiemelkedő munkái ieg"rn;i.A dí jat é vente osztják ki. 2013-ig
a dí jazottak száma jelentösen megnőtt,
keriil átadásra. A dí jazott az
Ugyanettől az é l,tő| kezdve a dí j apedagógusnap alkalmából
települé sek vezetőí
adományozást igazaiő okiratot ós plalÚet tup _Blg é s lklad
kitünteté
sre,
a
indí tványozták, hágy stündl Gáborné t közösen terjesszük fel erre
ben,
Stündl Gáborné t szakmai pályafutását Galgamácsán kezdte 1956 szeptemberé
harnronikus
Indokolásuk szerint Stündi daborne munkássága során a tanulók

igé nylő tanulók segí té sé ben
szemé lyisé gformálása mellett a különleges gondoskodást
mé ltatlanul kevé s
kiemeikedőt alkoÚ. Szeré nysé ge is közrejátszhatott abban, hogy

tarsadalmi elismeré st kapott.
a javaslatot é s
Mivel további ké rdé s,hozzásző|ás nem hangzott eI, szavazásra bocsátotta
Stündl Gtí borné miniszteri
ké rte, hogy aki egyeté rt azza:,\togy az Onkormanyzattálmogassa
j
elismeré sró törté nó felterj eszté sé t, az ké zfelemelé ssel elezze.

7

5 igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormany zat Ké pví selő-testiilete
tartőzkodássalelfogadtaazaIábbí határozatothozta;

0 nem,

szavazattal 0

Galgamács a Közsé g önkormány zata Ké pviselő_testülete
(születé si
Stündl
.Gáborné
3etei aontesé vel kezde mé nyezí

né v:Lé né lrtMargit,születé sihely,idő:Adács,1935.
jú lius 31.) Né mé thLász\ő_dí j miniszteri elismeré sre
törté nő feiterjeszté sé t.A Ké pviselő_testiilet indokolása
alapjan Stüá Gáborné elismert, igé nyes, nagy fudású
tűí a, embersé ges vezető, aki mindig kiví vta azoknak a

teleptilé seknekamegbecsülé sé t,ahol-é lté sdolgozott.
Munkásságával nem csak egy-egy települé sre, hanem
egé szGalga menté re hatással volt,

Jelen dönté sé vel a Ké pviselő_testület felhatalmazza a
polgármestert,hogyaminiszterielismeré sretörté nő
felterj eszté s ügyé ben elj árj on,

hataridő: azonna|
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú , e\Ienszavazat nem volt

6.

kőzbeszerué si szabályzatának é s a
tervé nek elfo gadásáról
1 8. é vre vónat koző kőzbeszerzé si

Dönté s Galgamácsa Közsé g önkormányzat
20

hogy tÖrvé nyi előí rás, hogy az
Ecker Tamás polgármest et Tájé koztatta aké pviselő-testtiletet,
megfelelŐ kÖzbeszerué si szabá|Yzattal
önkormány zat é rvenyes é s haiályos jogszabalyoknak
melyet eiektronikus ú ton
rcndelkezzen. A tőwezet szaké rtőli bevonásával ké szült,
lntixidő alatt Í rásos
*"gi.arat"m a Tisztelt Ké pviselő-testület számáta. A vé lemé nYezé sí
z. y an e setle g valakinek ké rdé se ?
é sÁ ev é tel nem é rkezet az ity agllo
tervben a ké t nyertes
Rózsai piroska: Hazzászó|ásábat elmondta, hogy a kőzbeszerué si
olyan beruhiázást ke1l
ha
pályázatszerepel ktzarő|ag. Ké rdé seaz volt,irogy *i törté nik akkor.
megvalósí tani, ami nem szerepel a tervben?
termé szetesen é v közben ki tudjuk
Moqyorósi Márta , jegyző:Elmondta, hagy ezegy tervezet,
ha egy űjberlhazásba kezdene a testület,
"gr.rí t"rri,
nem hangzott eI, szavazásra
Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,hozzászőIás
az önkormányzat elfogadja az
bocsátotta a javasiatot é s ké rte, hogy aki egyeté rt azza\,hogy
szabé lYzatot az ké zÍ eLemelé ssel
előterjeszté s szerinti közbeszerzé si tervet é , korb"rrerzé si
jelezze.

8. Helyi Epí té siSZabályzat

módosí tása

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy a Helyi Epí té siSzabá|yzat módosí tására van
vé delme é rdeké ben
-tit."g, tir-hángban a Települé s Arculati Ké zikönyv é s a Települé ské P
ké

szült szab

áIy o zás

okkal,

Ismertette aváItoztatásra javasolt pontokat é s mivel tovabbi ké rdé s,hozzászőláS nem hangzott
e|, szavazásra bocsátotta a javaslatot é rs ké rte, hogy aki egyeté rt azzal,hogy az önkormányzat
elfogadja, az előterjeszté s szerinti HÉ SZmódosí tásárőI szŐIŐ rendeletet az ké zfelemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testi.ilete egyhangÚlag,

5 igen, 0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:
13/2017.(XII. 27.)sz. önkormánvzati

rendelet

Galgamácsa Önkorm ányzat Ké pviselő-testülete
Szabályzat szüksé ges
dOniOtt a Helyi É pí té si
módosí tásairól é s a mellé kelt rendeletet alkotta.
Határidő: azonnal
Felelős

:

polgárme ster/j eglző

Szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

9.

Települé s Arculati Ké zikönyv elfogadása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a jelenlé vőket, hogy többszÖri átdolgozást

fórumot követően elké szült Galgamácsa Települé s Arculati Ké zikönyve.
j

és

A vé gleges formát

avasolj a elfo gadásra.

Mivel további ké rdé s,hozzászőlás nem hangzott eI, szavazásra bocsátotta a javaslatot é s
ké rte, hogy aki egyeté rt azzal, hogy az önkormányzat elfogadja a TelepÜlé s Arculati
Ké zikönyv et az ké zfelemelé ssel jelezze.
Galgamács

a

Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete

5

igen,

0 nem,

szavazattal 0

tartőzkodássalelfogadtaazalábbihatí rozatothozta;
67 l 20|7 .
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Gal gamács a Közsé g Önkormán y zata Ké pvi s elő-testülete
jelen dönté sé vel a mellé klet szerinti Települé s Arculati
ké zikönyvet elfo gadj a.

határidó: azonnal
felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat nem vo
10

lt

nem hangzott el, megköszönte
Ecker Tamás polgármester: Mivel több ké rdé sé shozzászőlás
Ké pviselő_testület munkáját é s az ülé st 17:00 órakor bezárta.

k.m.f.

,I

l\.,lA;

Mog@rósi
jegyző

Ecker Tamás
polgármester

t1,

Lq

a

