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JEGYZŐKÖNYV
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2018. február 12-é n
08:30 órakor Galgamácsa Közsé g Önkormányzatánakhivatalos helyisé gé ben tartott ülé sé rŐl.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester

Móricz Máté ké pviselő
Mogyorósi }lIáú ajegyző
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megielent testületi tagokat, ktil<in köszönti Mogyorósi
Márta jegyzőt. Megállapí tja, hogy a testület hatátozatké pes, mivel 4 frb ké pviselŐ jelen van.
Javasolja, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontokat a következő váItoztatással
té rgyalják: 2 í lj napirendi pont beszú rásáv aI a 9. é s 10. napirendek között, mely szerint a 10.
napirendi pontké nt az Ewőpai Unió által tervezettek é s a kötelező, felső korlát né lkÜli
betelepí té sikvóta vé grehajtásáról, illetve 11. napirendi pontké nt a Zőld HÍ d B.I.G.G."
Környe zetvé de lmi é s Hul ladé k gazdáIko dás i Nonpro fi t Kft -t me gbizásár őI.
S zav azásr a boc sátj a a mó do sí tott nap irendi

p

ontokat az alábbi eredmé nnye l :

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚIag,4 igen, 0 nem,
szavazattal 0 tartózkodással azalábbiak szerint elfogadja a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat7l2Lls (vI.9.)

2.
3.

számű a települé si
rendeleté
nek módosí tása
szóló
ellátásokról
szociális
támogatásról é s egyé b
Pátyázat benyú jtásának lehetősé ge - VP6-19.2.1,.-36-3-17, Szabadidős
tevé kenysé gekre é s tömegsportra alkalmas fejleszté sek, települé st bemutató
eszközök beszerzé se
Műemlé k é pületek é s é pí tmé nyekáltagmegóvásána\ ré szlegesn vagy teljes
helyreállí tásának, fetú jí tásának, valamint műemlé kek elválaszthatatlan ré szé t
ké pező ké pzőművé szeti alkotások restaurálásának támogatása

települósi szilárd hutladé kkal kapcsolatos helyi kőzszolgáltatásról szóló helyi
rendelet megbeszé lé se
Galgamácsa 0151 hrsz. é s 0335 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba törté nő
átvé telé nek megvitatása

4. A

5.
6.

Ny ertes p ály ázatokttoz tartoző közb eszerzé s i elj á rá s ok elő ké szí té s e

pá1yázat benyú jtásának előké szí té se,a Galgamácsa
Vasú t utca közú tkezelői jogának megké ré se
Magtár é pület hasznosí tására vonatkoző aján|at megvitatása

7. ú ttetnlitesra vonatkozó
8.
9. Lajmer György

r.alezredes Gödöltői

Rendőrkapitányság vezetői kinevezé sé nek

támogatása

korlát né tküli betelepí té si kvóta vé grehajtásáról
1l.Zőtd Hí d B.I.G.G.I' Környezetvé delmi é s Hulladé kgazdálkodási Nonprofit Kft-t
megbí zásáról
javaslatának
12. Galgamácsa Közsé g önkormányzat 2018. é vi köttsé gveté si

10. Felső

beterjeszté se
13.

Egyebek

14.Zárt ülé s - ké relmek elbí rálása
Nanirendek tárwalása:

1. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat 712015 (VI.9.) számú a

telePÜlé si
támogatásról é s eryé b szociális ellátásokról szóló rendeleté nek módosí tása

Ecker Tamás polgármester: Fetké ri Mogyorósi Márta jegyző asszonYt, tájé koztassa a
j

elenlé vőket a rendelet módosí tás szüksé gessé gé nekindokáról.

Moqyorósi Máí ta jegyző: Elmondja, hogy módosí tásra van sziiksé g, mert a Pest MegYei
Kormányhivatal Gyámügyi é s lgazságügyi Főosáály Szociális Osáálya felhí vással é lt az
önkormányzat felé a 8/2015.(VI.09.) sz. helyi önkormányzati szociális támogatásokról szÓlÓ
rendeletet módosí tsa.

Ellenőrzé st tartottak a VeresegyhaziKisté rsé g Önkormányzatainak Többcé lú Tarsulása által
fenntartott ESÉ LY Szociális Alapellátási KözpontnáI, í gy került vizsgáIatra Galgamácsa helYi
szociális rendelete.
2016 janufu

l-től módosult

a gyermekvé delmi törvé ny, í gy az

I99]. é vi XXXI. tv.(GYvtv) 39-

40 §-a a|apjé n család- é s gyermekj őIé ti szolgálati ellátás egy szoIgáltató kereté ben törté nik,
elthezkelligazí tani a helyi rendeletet is.
Továbbá kötelezté k az önkormányzatot a honlapon törté nő tájé koztatás megielení té sé re,melY
az Esé ly központnál igé nybe vehető szolgáltatásokat is tarta|mazza. Az Esé ly szakmai
programjában volt benne: az ellátásokról való tájé koztatás a társult önkormányzatok
honlapján törté nik, erről azottban az önkormányzatokat nem é rtesí tetté k,anyagot eddig nem
küldtek, igy azellenőrzé s során nem is ta\áltákmeg Galgamácsa honlapjé n.E}thez mé g varjuk

azBsé ly í rásos tájé koztatását, melyre igé retet kaptunk.

Ecker Tamás polgármester: Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászŐIás nem tÖrté nik, ezek után
felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti helyi szociális rendelet
módo sí tásáv aI az ké zfelemelé ssel j e|ezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhanÚIag,

4

igen,

0

nem,

0

tartózkodással az alábbi rendeletet alkotj a:
1/2018. (II.12.) sz. önkormánvzati

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete
ú gy dönt, hogy módosí tja a 7l20l5-(VL09.) számú helyi
rendeletet é s a mellé kelt rendeletet alkotja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

2.

Pályázat tlenyú jtásának lehetősé ge _ vP6,19.2. 1 .-36-3-17 - §zabadidős
tevé kenysé gekre é s tömegsportra alkalmas fejleszté sek, települé st lremutató
eszközök beszerzé se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a jelenlé vőket arról, hogy kií rásra került VP619.2.I.-36-3-17- Szabadidős tevé kenysé gekre é s tömegsportra alkalmas fejleszté sek,
települé st bemutató eszközök beszerzé se, melynek ré szleteit a mellé kelt pályázati kií rás
tartalmazza.

a

Galgamácsa lflűságáé rt Alapí tvárlrtyal egyutt é rdemes pályé ania az
önkormányzatnak, mert közösen nagyobb önerővel rendelkeznek, í gy lehetősé g adódik akár
7,5-8 millió forint körüli összeg megpályazására is. A terület felmé ré srekerült, a Takaré k
szövetkezet melletti terület bizonyult alkalmasnak.

Elmondja, hogy

MőriczMáté ké pviselő: Javasja, hogy korlátoző táblát

é s kamerát ishelyezzenek majd ki.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé se,hogy ennek költsé ge belefé r-e majd

a

páIyé nott

összegbe é s az önerő várhatóan 10-15 %?

Ecker Tamás polgármester: Yálaszában elmondja, hogy a közös
csak

5%o

páIyázatnak köszönhetően

lesz az önerő.

Kovács Bé la alpolgármester: Javasol1a az volt, hogy é rdemes Ierne az árkot lefedve pár
parkolót kialakí tani.

Mőricz Máté ké pviselő: Javasolja, hogy a buszmegállót lenne é rdemes áthelyezni,
rendeződhetne a Coop ABC előtti parkolási helyzet is.

Í gy

jelenlé vőket, hogy
Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezek uttán felké ri a
aki egyeté rt a fentiek szerinti pályazat benyú jtásának elfogadásával az ké zfeLemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangűlag, 4 igen,

0

nem,

0

rirrrtőzko dás sal az alábbi haté r ozatot hozza:
1/20 1 8. (II. 12.) sz.

önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa közsé g önkormányzat ké pviselő_testülete
dönt VP6-1 9.2.1.-36-3-17 - Szabadidős tevé kenysé gekre
é s tömegsportra alkalmas fejlesáé sek, települé st

bemutatóeszközökbeszerzé semegnevezé sú pállyé nat
benyú jtásáról Galgamácsa Ifiú ságáé rt Alapí tvánnyal
konzorciumi formában törté nő együttműködé sben, A
páIyé zatbenyú jtásáhozszüksé gesköltsé geketvalamint
önré szt az önkormányzat 2018. é vi költsé gveté sé nek
terhé re biztosí tja. A ké pviselő_testület felhatalmazza a

polgármestert
ö

a

szüksé ges pá|yázatí

sszeállí tás áv aI, v alamint benyú j tásáv a|.

A

aí ryag

páIy ázattal

összefiiggé sben kijelöli az Önkormányzat ré szé ről
Rózsai piroska alpolgármestert a vonatkozó konzorciumi
me gállapod

ás aláí r ásáv

aI

-

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lktil

3.

Műernté k é pületek é s é pí tmé nyekállagmegóvásánnk, rószlegesn vagy- teljes
helyreáttí tásán*§ fclú jí tásának, v*lamint műemlé kek elváIaszthaú atlan ré szé t
ké pező ké pzőművé szetialkotások restaurálásának támogatása

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy kií rásra került a műemlé k é pületek é s é PÍ tmé nYek
állagmegóvásának, ré szleges, vagy teljes hely,reállí tásának, felú jí tásanak, valamint
műemlé kek elválaszthatatlan ré szé tké pező ké pzőművé szetí alkotások restaurálásának
támogatásamegnevezé sú pályázatazalábbiakszerint:

Pályázók köre:

si területé n belül a közhiteles műemlé ki

ryilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői,

a

központi

<öltsé Bveté si szerve k kivé telé vel,

Nevezé si dí j:

Iyo_áI, amely magaoan
27% áfát, illetve 5oo.o0o Ft, vagy annál kisebb összegű igé nyelt
eseté n 5.0O0 Ft_ot, amely magában foglalja a 27%o_os áfát, köteles

q patyaro nevezé si dí j cí men az igé nyelt támogatás
foglalia

a

taáolatas

befizelni a

pályázat benyú jtásával egyidejűleg

a Pá lyáztatás/Kollé gi umi pá lyázatok

/ P ály

az NKA

portálor

ázati tud niva lók,, Nevezé si d í j" po ntba r

leí rt felté teleknek megfelelően. A nevezé si dí j megfizeté sé nekelmulasztása
illetve az előí rtnál alacsonyabb mé rté kűteljesí té se a pályázat é rvé nytelensé gé 1
vonja maga után! A nevezé si dí j a dönté s eredmé nyé től függetlenül nem kerü
visszafizeté sre
'ervezett

!

t80.000.000 Ft

eretösszeg:

gé nyelhető

maximum 15 millió Ft.

|ámogatás:
Kötelező saját forrás \ pál\ráró ,é
mé rté ke:
L07I35/82
\lté ma kódszáma:
Vlegvalósí tás

rré *előí rt kötelező sajátforrás

az összköltsé g minimum SO%,a,

2018. április 1. - 2OL9. december 31.

dőtartama:
Benvú itási határidő: 2018. februá r 28., é jfé l.
1018. január 16.
N4egjelenteté s

látuma:

Mo$lorósi Márta jegyző: Elmondja, hogy a páIyánati dí j 80.000,- forint. A

műemlé kvé delemtől Fehé r Judit telefonon jelezte, hogy a Mag!ár é pÜleté reé rdemes volna
megpáIyáznunk.

Kovács Bé la alpolgármester: Javasolta, hogy é rdemesnek tartja megvizsgálni, hogy az egé sz
é pület műemlé k vé delem a|att áII,e?

Móricz Máté ké pviselő: Meglátása, hogy minden ké ppen é rdemes pályánni, viszont ké rdé s,
hogy a megnyert összeg mire elé g?

Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy statikus felmé ré se alapjan

ké rjenek

költsé gszámí tást.

jelenlé vők egyeté rtenek é s további é rdemi hozzászŐIás nem törté nt ezekután felké rte
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti páIyé nat benyú jtásával azké zfelemelé ssel
jelezze.

Mivel

a

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodássalakövetkezőhaté nozatothozza:

4

igen,

0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormany zata Ké pví selő_testülete
dOni a műemlé k é pületek é s é pí tmé nyek
állagmegóvásának, ré szleges, vagy teljel
helyreáIlí tásának, felú jí tásanak, valamint műemlé kek
elválasáhatatlan ré szé tké pező ké pzőművé szeti
alkotások restaurálásának támogaí ása megnevezé sű
páIyazatbenyú jtásárőlaMagláré pülettetőszerkezeté nek
állagmegóvása é s felú jí tásaé rdeké ben, A pályazat
benyú jtásahoz szüksé ges költsé geket valamint őnré szt az

önkormányzat2018.é viköltsé gveté sé nekterhé re

biztosí tja.AKé pviselő-testületfelbatalmazzaa
polgármestert a sziiksé ges pályé aatt aryag
összeállí tásáva!,valarrtintbenyú jtásával,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,e|lenszavazatné lkül
10:00 órakor Kovács Bertalan ké pviselő é rkezik a helysé gbe

4. A települé si szilárd hulladé kkal kapcsolatos

helyi közszolgáltatásról

szóló helyi

rendelet megbeszé lé se

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy 2017. december vé gé nkialakult állaPotnak
megfelelően elindult az közszo|gáItatő kiválasztása a települé si szilárd hulladé kszállÍ tással
kapcsolatban. A kialakult helyzet kapcsán dönté s született a jelenlegi kÖzszolgáItatőval
törté nő szerződé s felbontásárőI, továbbá arrőI- tekintettel, hogy telepÜlé sÜnk azBszak-Kelet
pest é s Nógrád Megyei Regionális Hulladé kgazdálkodási é s Környezetvé delmi
önkormanyzati Társulás tagja, - hogy, a hulladé kszáIlí tási közszolgáItatást TelePÜlé sÜnk a
jövőben aZöldHí d B.I.G.G. Nonprofit Kft-vel együttműködve kí vánja megoldani.
szerződé s 13.2 pontjé tra, a NHSZ Hevesi Varosfenntartó
Nonprofit Kft. nyilatkozatában biztosí totta önkormányzahlnkat, hogy az Új közszolgáItatő
kiválasztásig -né hany hónapig- biztosí tani tudja a fenti közszolgáltatást.
Tekintette1 a korábbi közszo|gáItatási

áprilisától veszi át aközszolgá|tatást, melynek
egyik alappillé re, hogy a testület megalkossa a települé si szilard hulladé kkal kaPcsolatos helYi
közszolgáltatásról szóló rendeletet.

A

ZöId

Hí d B.I.G.G. Kft előrel

áthatőan 2018.

Kovács Bertalan ké pviselő: Ké rdé seaz volt, hogy másik szolgáltató
lehetősé gké nt?

is

felmerÜlhet-e

HÍ dnak
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy beszé lt több cé ggel, de kapacitása a Zöld
van.

Kovács Bé la alpolgármester: Ké rdé se,hogy

a

huttadé kgyűjtő edé nyeket elviszi-e a

szolgáltatő?

Ecker Tamás polgármester: Vé lemé nye, hogy nem, mivel olyan állapotban vannak é s olYan
idősek, egyelőre nem é rkezett jelzé s erre vonatkoző|ag a szolgáltatótól.

A jelenlé vők megegyeú ekabban, hogy a dönté st a ké sőbbiekbenhozzákmeg.

0151 hrsz. é s 0335 hrsz. ingatlan önkormányzatitulajdonba
tőrté nő átv é telé nekmegvitatása

5. A Galgamácsa

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Közú t Nzrt megkereste a Nemzeti
Vagyonkez elő Zrt-t,több ingatlan vagyonkezelőijogának

megsziinteté se cé ljából.

Galgamácsa Külterület 0151 é s 0335 btsz. alatti ingatlanok kapcsán a Nemzeti VagYonkezelŐ
Zrtké ré se, hogy kerüljön megvitatásra annak lehetősé ge, hogy az ingatlanok a Kkt. 32§ (3)
bekezdé se szerinti ú tátminősí té sieljárás kereté ben é ú aőásta kerÜljenek. AmennYiben az
ingatlanokat átresziönkormányzatunk akkor azthelyt közú tké nt tudjuk kezelni.
Javasolja, hogy azelőzetes vizsgálatok atapjanegyik területet sem é rdemes átvenni.

jelenlé vők egyeté rtenek é s további é rdemi hozzászŐIás nem törté nt ezekltán felké rte
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti ingatlanok átvé telé nekelutasí tásával az

Mivel

a

ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodással az alábbi hatátrozatot hozza:

5

igen,

0 nem,

0

3l20I8.(lI.12.\sz.őnkormányzatihatározatz
Galgamácsa Önkormányzat Ké pviselő-testülete
nem járul hozzá, hogy a Magyar Közú t Nzrt

kezdemé nyezé se alapján

a

Galgamácsa
külterület 0151 é s 0335lusz-ú ingatlanok a Kkt.
32§ (3) bekezdé se szerinti ú tátminősí té sieljarás
kereté ben átadásra kerüljenek Galgamácsa
Közsé g Önkormány zata r é szé re.

Határidő: azonnal
F e l e l ő s : pol gárme s ter/j e gyz ő
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

6. Nyertes

pály ázatú <hclz tarttző közlreszerzé si elj árások előké szí té se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a jelenlé vőket arrőI, hogy Dobsa Sándor felelős
akkreditált közbeszerzé si szaktanácsadó megküldte mellé kelt szakvé lemé nYé t.
Elmondta, hogy a művelődé siházzalkapcsolatos energetikai páIyázatközbeszerzé se elindult,
mivel az első pályazatrőlnem volt í í r,í gy ismé telten beadásra került. KÖzben az első PáIYazat
nyert, í gy technikai okból megszünteté sre került a második páIyazat. Ezzel kapcsolatosan

sztiksé gvoltDobsaSándormegbí zásánakaktualí záIására,
Kovács Bertalan ké pviselő: Ké rdé seazvolt,hogy mit takar

a

felú jí tás?

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy többek között szigetelé s, nYÍ Iászárő csere,
napelemek.

7. ú tret,nlitesra vonatkozó pá|yázat benyú jtásának előké szí té se,a

Galgamácsa

Vasú t utca közú tkezelői jogának megké ré se

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy várhatőan2O18. é v tavaszé nú jra kií rásra keril az
önkormányzati tulajdonú belteriileti utak sziLárd burkolattal törté nő kié PÍ té sé nek,
felú jí tásának é s korszení sí té sé nektámogatása gazdaságfejlesáé si cé llal Pest megYe terÜleté n
megnevezé sűpáIyánat.

A

korábbi kií rásnak megfelelően páIyázat nyú jtható be

az alábbi

munkálatokra:

önkormányzatitulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal törté nő felú jí tása, korszerűsí té se:
A közutak burkolat felú jí tásához, kotszerűsí té sé hez kapcsolódó, támogatható munkanemek:
burkolatmarás, aszfaltozási munkák előké szí té se,burkolatalap javí tása vagy cseré je,
aszfaltozás egy vagy ké t ré tegben, szegé Iyé pí té sé s javitás, kis- é s nagykockaköves utcák
felú jí tása eseté n szerkezet javí tásavagy cseré je, felületi bevonat ké szí té s,közműaknrák szintbe
emelé se.
páIyazaton vissza nem té rí tendőköltsé gveté si támogatás igé nyelhető. Az igé nyelhető vissza
nem té rí tendőtámogatás összege: minimum 20 millió forint - maximum 150 millió forint.

A

Atámogatás maximális mé rté kefiigg a PáIyaző egy lakosrajutó adóerŐ-ké pessé gé tŐl.

Az

elé rhető tálmogatási intenzitás maximális mé rté ke30.000 forint/fő felett 85% 30.000
forint/fő1yagy azalalt95Yo Azelszámolható költsé g bruttó összeg, melybŐl általános forgalmi
adó (a tovabbiakban Ár'e; nem igé nyelhető vissza.

50oÁ-át
támogatás folyósí t ását a Kincstár vé gzi. A Kincstár a té tmogatás összegé nek
a
előlegké nt, a támogatási szerződé s hatályba lé pé sé tkövető 30 napon belül átutalja
kedvezmé ny ezett számár a.

A

javasolt a
önkorm ányzat terveivel é s folyamatban Ié vő pályázaáiva| Összhangban
Vasú t utca é s a
legforgalmasabb utak é s központi ré szek felú jí tása. Ezen koncepció menté n a
KÖzú t Nzrt,
Hé thaz utca lenne a felú jí tás közé ppontjában. A Vasú t utca kezelŐje a MagYar
felÚjí tást
azonbannem valószí nű, hogy az önkormányzattulajdonában lé vő iltszakaszon nagY

Az

tervező javas|ata, hogy nyú jtsuk be apályáuatot ezenűtszakasrua
é s a kezelé si jogot vegyük át egyidejűleg a Magyar KőzűtNzrt_től.
tervezne a közeljövőben.

A

jelenlé vők egyeté rtenek abban, hogy a pá|yázatot é rdemes benyú jtani. A páIyé nat
kií rásakor, annak megfelelően elké szí tettpáIyázati anyagrŐI é s annak benyujtásáról a
határozatota felmerülé s időpontjában tartott Ké pviselő-testületi ülé sen hozzákmeg.

A

jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászŐ|ás nem tÖrté nt ezekután felké rte
KözutNzrt-tŐl tÖrté nő
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti Vasú t utca - Magyar

Mivel

-

a

kezelé si j og átvé telé vel az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

5

igen,

0

nem, 0

tartőzko dással az alábbi határozatot hozza:
4

l 20 18.

(II.í 2.\ sz. őnkormány zati határ ozatz

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testülete
döntött, hogy a Vasú t utca kezelé si jogát átveszi a
Magyar Közitt Nzrt-tő 1.
A Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel egyidejűleg
fe|hata\mazza a polgtí rmestert a vonatkozó előzetes
megállapodás aláí rására é s a kapcsolódó tárgyalások
lebonyolí tására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

8. Magtár

é pütet hasznosí tására vonatkozó ajánlat megvitatása

Ecker Tamás polgármester: Felké ri }y'racző Bertalan ké pviselőt, hogy tájé koáassa
j

elenlé vőket a Magtár é pületé vel kapcsolatos bé rleti szándé káről.

a

Macző Bertalan ké pviselő:

A

mellé kelt szándé knyilatkozatán tú lmenően elmondja, hogy

tervei szerint társával idősek otthonát szeretne megvalósí tani az é pületben, elthez kí vánja 50,
illetve annál is több é vre bé rbe venni az önkormányzattőI, mivel teljes felú jí tásra é s körbe
kerí té srevan szüksé g, hosszú távú befekteté sről vansző.

Mőricz

ké pviselő: Meglátása, hogy felő ha pl: elkezdődik a tetőszerkezet javí tása, de
akadáIybaütközik, é s nem valósul meg, akkor az önkormányzatnak lesz vele gondja.
até

Kovács Bertalan ké pviselő: Elmondja, hogy mivel az é piJlet műemlé k vé delem alatt áII,
megkötött a felú jí tashozhasznáIltató anyagok köre, ami jelentős költsé ggel jár, ezzeltisztában
van. Tervei szerint 36 hónapon belül tudja atető javttásáí elvé gezni.

MőriczMáté ké pviselő: Vé lemé nye,hogy a pályáaatot ki kell használni, mert a tető jelenlegi
áIlapotavalószí nűleg nem teszi lehetővé a36 hónap kivárását.

Kovács Bertalan ké pviselő: Ké rdé se,hogy abban az esetben, hogy működne? Az
önkormányzatvé geztetné el a munkát vagy azmár aző feladata lenne?
Ecker Tamás polgtí rmester: Vé lemé nyeszerint a kettő nemzáqa ki egymást.

Rózsai Piroska alpolgarmester: Ké ré se,hogy a szándé knyilatkozaton kí vül üzleti terv is
ké szüljön, melyből több információt kaphat a testület az anyagi bátt&ről, terv
megvalósulásról.

..

stb.

Kovács Bertalan ké pviselő: Yállalla, hogy fé l é ven belül benyú jtja a szerződé st, melyben
konkré t vállaláské nt szerepel majd a tető felú jí tásának elvé gzé siideje.

Rózsai Piroska alpolgármester: Vé lemé nye,hogy a palyázati lehetősé get nem hagyhatjak
figyelmen kí vül.
Mőricz Máté ké pviselő: Elmondja, hogy té nyszerűen csak konkré t ajánlat benyú jtasával tud
é rdemben foglalkozni a testület.

Ecker Tamás

polgármester: Ké rdé se,hogy meddig kí varfia fenntartani

a

szándé knyilatkozatot?
Kovács Bertalan ké pviselő: Úgy vé li fel é v elegendő lesz.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtenek é s é rdemi hozzászőlás nem törté nt, ezek után felké ri a
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerint a Magtár é pület hasznosí tására vonatkoző
szándé knyilatkozaí tal,azké zfelemelé ssel jelezze.

10

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
Ártőzkodással az alábbi határozatot hozza:
5/2018. űI.12.) sz. önkormánvzati

4

igen,

0 nem,

1

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete
befogadjaMaczőBertalanszandé knyilatkozatátaMagí ár
é pület hasznosí tására é s bé rleté revonatkozóan, A
Ké pviselő-testület a bé rleti szeruődé s elké szí té sé hezké ri
aké relmezőt, hogy a vonatkozó tizleti tervet, valamint a
hasznosí tási elké pzelé seket csatolja be a

szándé knyilatkozathoz. A Ké pviselő_testület válla]rja,
hogy azingatlan hasznosí tásanak jogát 2018, szeptember
30. napjáig a Ké relmezőnek fenntartja é s azt 3, felnek
nem adja át. Amennyiben a fenti időtartam a|alt i$ - az
önkormanyzat számára kedvezőbb ajé nlat é rkezik be abban az esetben a Ké relmezővel tárgyalást kell
kezdemé ny eznt ahasznosí tási jog tárgyábarl"
Határidő: 2018, szeptember 30.
Felelős: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

9. Lajmer György r.alezredes Gödöltői Rendőrkapitányság vezetői

kinevezé sé nek

támogatása

Ecker Tamás polgármester: Tájé kortafia a jelenlé vőket, hogy

a dr. MihálY

István

r.dandártábomok a pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megkereste a Ké pviselŐtestületet javaslatával, mely szerint Lajmer György r.alezredes Gödöllői RendőrkaPittinYság
vezetői posztjáravaló kineve zé sé tké ri vé lemé nyezni.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezek után felké rte a
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti kinevezé s támogatásáva| azké zfelemelé ssel
jelezze.

77

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangtilag,
tartőzko

dás

5

igen,

0

nem,

sal az alabbi hatí r ozatot hozza:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testülete
támogatja Lajmer György r.alezredes megbí zott

uí Gödöllői

Rendőrkapitányság é lé re,
kapitanyság v ezetői beosáásba törté nő kinevezé sé t,

kapitánysá gv ezető

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati ar ány ; e gyhangú , el|enszav azat nem vo lt

ls.

Felső korlát né lküti betelepí té si kvóta vé grehajtásáról

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elmtú t időszakban tcibb Önkormányzat is
kt,tl.á"í t"tt" vé É mé nyéat köte\ező betelepí té sikvóta ellen. Javasolja, hogy Galgamácsa
Közsé g önkormányzat Kepviselő-testülete is csat\akozzon azon önkormányzatok,hoz, akik
fellé pnek a tervezett uniós inté zkedé sekellen é s kinyilvaní tják, hogy nem kí vánnak
migrtí nsokat befogadni a települé sen.

jelenlé vők egyeté rtenek é s további órdemi horzászőIás nem törté nik, ezekután felké ri
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt azEurőpaiUnió által tervezettek é s a kÖtelezŐ,felső korlát
né lküli betelepí té si kvóta vé grehajtásának elutasí tásával azké zfelemelé sseljelezze.

Mivel

a

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangŰIag,

5

igen,

0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi hatátozatot hozza:
7l

2018. (II.12.| sz. őnkor mánv zati határ ozatz

Galgamácsa Önkormányzat Ké pviselő-testülete
egyhangú lag elutasí tja az Európai Unió áItaI
tervezettek é s a kötelező, felső korlát né lküli
betelepí té si kvóta vé grehajtását.

Határidő: azonnal
F e l e lő s : p ol gárme s t er/j e g,lző
szavazatiaré ny:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

t2

í l.

Zötd Hí d B.I.G.G.' Környezefvé delmi é s Hultadókg*zdáIkadási Nonprafit Kft-t
megbí zásáról

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy a tavaly é v vé gi dönté snek megfelelŐen
megkezdődtekatirgyalások a ZöIIHí IB.I.G.G. Környezetvé delmi é s Hulladé kgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel. Előre láthatőIag 2018. április első napjátőI már az ú j szolgá|tatő vé gzi a

hulladé kszállí tási kőzszolgáItatást települé sünkön. Tekintettel, hogy telepÜlé siink az É szak,
Kelet pest é s Nógrád Megyei Regionális Hulladé kgazdálkodási é s KömYezetvé delmi
önkormanyzatiTé rsulás tagja, nem szüksé ges külön közbeszerué si eljarást lefolYtatni, csuPán
elegendő egy közszolgáItatási szerződé st kötni a szolgáltatőval.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtenek azelőterjesáé ssel é s további é rdemi bozzászŐIáS nem tÖrté nt
a polgármester felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a ZöId HÍ d B.I.G.G.
Környezetvé delmi é s Hulladé kgazdálkodási Nonprofit Kft-t megbí zásával, az ké zfelemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÍ Iag,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozza:
8/2018. (II. 12.) sz. önkormányzati

5

0 nem,

igen,

0

határozat:

Galgamács a Közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testülete

(mint azEszak- Kelet Pest é s Nógrád Megyei Regionális
Környezetvé delmi
és
Hulladé kgazdálkodási
Önkormányzati Társulás taga) korábbi dönté sé nek
megfelelően az Önkotmé nyzat kőzigazgatási területé n

keletkező települé si szí lárd hulladé kkal kapcsolatos
hulladé kgazdálkodási közszolgáItatás, valamint az
önkormányzati hulladé kgazdálkodási kőzfeladat
ellátásáva| a ZöId Hí d B.I.G.G. Kömyezetvé delmi é s
Hulladé kgazdálkodási Nonprofit Kft-t bí zza meg
(Ké pviselőjé nek neve: Gyenes Szilrárd mb. ügyvezető
igazgatő Cí me : 2 1 00 GödöIIő,

A

Ké pviselő-testület

a

D

őzsa György

ű

69 .)

jelen dönté sé vel egyidejűleg

vonatkozó
polgármestert a
közszolgáltatási szerződé s aláí rásé ra é s a kapcsolódó

felhataImazza

tárgyalások lebonyolí tására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgórmester
szavazattarány:egyhangú ,elkenszavazatné lkül

12.

Galgamácsa Közsé g önkormányzat 2018.

é vi költsé gveté si javaslatának

beterjeszté se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koú atta a jelenlé vőket a mellé kelt elŐterjeszté s szerinti
ttittr"gv"tesi javaslatról. Elmondta, hogy a lakossági adók, jó ütemben, folyamatosan
befizeté sre kerülnek.

Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé seazvott, hogy

a

vé dőnői ftnanszí r miből tevődik össze?

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy az első három hónappal lett kalkulálva é s
Vá""g*, t5 b"Í tnÁszirozmajd. A szerződé s megköté sre került ú jabb 1 é vre é s számolni kell
helyette

s

í té s sel i s, vi

szont államí Iag szab

áIy

ozott a ftzeté s ö s szeté tel e.

Móricz Máté ké pviselő: Javaslata az volt, hogy a művelődé si ház belső felú jí tására,
korszenisí té sé revan sok fé le páIyé zat,mint pl: könyvtar, é rdemes lenne foglalkozni vele.

Ecker Tamás polgármester: Elmondta, hogy korábban már körül lett járva a té ma é s a
r.orpo"ti rendizení könyvtárhoz lenne é rdemes csatlakozni, ennek a felté teleit kell
megvizsgálni.

Kovács Bertalan ké pviselő: Ké rdé seazvalrt,hogy az egyé b öntr<ormányzati kiadásoknál a
bevé tel kevesebb - ezmit takar?
Rózsai Piroska alpolgármester: Válaszában elmondta, hogy a kiadási oldalon minden nem
nevesí tett kiadás, mint pl: vódőnő, települé s gcndnok. autó fenntartás, mú velődé si ház.
Kovács Bertalan ké pr.iselő: Kórdé se azvo|t, hogy a ber,é tel különbsé g, horrnan keú lllrrozzá?

Ecker Tamás polgármester: Válaszában elmondja, hogy pé ldáula lakbé rek, adók, bé relt
helysé gek rezsi költsé gé ből.

Kovács Bé la alpolgármester: Meglátása az, hogy a tolólap hasznáIata hosszú távon költsé ges
károkat tehet a gé pjárműben.

Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé se,hogy aköáemetőné l miből varlabevé tel?
Rózsai Piro ska alpol gár:nester

:

Elmondj a,

ho g;,

állami támo gatásbó l,

MőriczMáí é ké pviselő: Elmondja, hogy a sí rhely megváltásokból é s az egyé b bevé telekről,
azvolt

a megállapodás, hogy

vissza lesz fordí tva.

Rózsai Piroska alpolgármester: Elmondja. hogy í gy van, viszont ezt az összeget mé g ki kell
egé szí teni,meft a temető gondnok bé ré resem elé g-

14

Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé se, hogy korábban az óvodatarsulásnál is be kellett PÓtolni
jelentős összeget, erre most is lehet számí taní ?

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy varható, de befinanszí rozás is tarsul majd mellé .
Kpváps Bertalan ké pviselő: Ké r,dé se,hogy ezekben a számokban nregtakaritás is szerepel?

Rózsai piroska alpolgármester: Elmondja, hog,v nine§, mivel ez csak kalkuláciÓ, a beszámoló
elké szülé sekor lesz kimutatva a tavalyi é vi taí talé k,ehhez ké pest lehet maid előiré mYzatat
módosí tani. El kell majd dönteni, mire lesz felhaszrtá7va, mirrt pl: páIyázati ÖnerŐ, beruhazás.

Mórí cz Máté ké pviselő: Javasolja, hogy idé n is fontos lenne az önkormánYzatí ingatlanok
fo glalkozni.
é rté kesí té sé vel

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy né hai lakos után az önkormánYzat tulajdonába
került foldterületek felajánlásra kerültek megvásárlásra a helyí gazdáknak. Jelenleg a TSZ
műveli, de minimális a bé rleti dí j.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzé szőIás nem törté nik ezekután felké ri
a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a költsé gveté s beterjesáé sé nek elfogadásával, az
ké zfe l emel é ssel j elezze

.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangú Iag, 5 igen, 0 nem, 0
tartőzkodással határozathozatal né lkül elfogadja a mellé kelten beterjesztett kÖltsé gveté si
javaslatot.

13. Eryebek

13.1. Galgamácsa, Petőfi u. 48. szám alatti ingatlan eladása
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti a ké pviselőkkel, hogy az önkormányzati tulajdonú
Galgamácsa, Petőfi u. 48. szám alatti ingatlan - mely jelenleg üresen álló lakótelek
é rkezett 3,5 millió Ft é rté kben.

-

árajánlat

egyeté rtettek a telek eladásával é s további é rdemi hozzászőIás nem törté nik,
felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a Petőfi u. 48. szárrr alattí ingatlan 3,5 millió forinté rt
az ké zfelemelé ssel j elezze.
törté nő é rté kesí té sé vel,

A jelenlé vők
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Galgamácsa közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete egyhangú lag,
ártőzkodással a következő hatir ozatot hozza:
9/2018. (II.12.) sz. önkormányzati

5

igen,

0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormány zaí a ké pviselő testülete
dönt az önkormányzatí tliqdonban álló Galgamácsa
belterület I48 hrsz. alatti ingatlant, amely termé szetben a
Petőfi u. 48. szám a|att í a|áIhatő, eladásáról Nagy
Krisztián (2113 Erdőkertes, Sándor u. 24.) vevőnek, a
kölcsönösen megállapodott 3. 5 00.000. -Ft (Hárommillióőtszázezer forint) vé telaré rt.Vevő váIIaIla, hogy a
v é telárat 20 1 8. március vé gé igmegftzeti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
szavazatiarány:egyhangú ,e|Ienszavazatné lkül

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az adás-vé tel lebonyolí tásához szüksé ges
ügyvé di munkához keres kapacitással bí ró ügyvé det.
jelenlé vők egyeté rtettek é s további é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezekltán felké rte
sztiksé ges
a jelenlé vóket, hogy aki egyeté rt a Petőfi u. 48. szám a|atti ingatlan é rté kesí té shez
adásvé te li ü gyinté zé s ügyvé di me gbí zásáv aI, az ké zfelemelé s sel j elezze.

Mivel

a

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú Iag, 5 igen,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozza;
1

0/20 18. (II. 12.) sz.

önkormányzati

0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata ké pviselő testülete
az önkormányzati tulajdonban álló Galgamácsa belterület
148 hrsz. alatti ingatlant, amely termé szetben a Petőfi u.
48. szám a\att található é rté kesí té sé rőlszóló dönté sé vel

a

polgármestert, hogy
inté zkedjen ügyvé d megbizásáról a vállalt megbí zási dt1
ellené ben. A megbí zási dí jat az önkormányzat idei é vi

egyidejűleg felhatalmazza
költsé gveté se terhé re rendezi.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

szavazatiarí ny:egyhangú ,ellenszavazatné lkül
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I3.2.

T áié koztatők" hor-zászőlások

Mőtí czMáté ké pviselő: Tájé koztatja a jelenlé vőket arról, hogy a Majorban rongálás tÖrté nt a
buszmegállóban, feljelenté st von maga után.

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy tervben van a sportöltöző

tetejé nek felÚjí tása.

Kovács Bertalan ké pviselő: Vé lemé nyeszerint !-2 gerendát szüksé ges cseré lni, a szetkezet
nagy ré sze stabil.

Rózsai piroska alpolgármester: Ké rdé seaz, hogy a fabázsongálással kapcsolatban van-e
feilemé ny?
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy sajnos nincs elŐbbre lé pé s.
Talé koztatta a jelenlé vőket, hogy a veszé lyes fák kí vágása a temetőben é s az Ővodában
megtörté nt.

Móricz Máté ké pviselő: Ké rdé se,hogy van-e már műfiives pályagondnok, illetve terv a
hasznosí tásra?

Kovács Bertalan ké pviselő: Javasolja, bogy pé tué rmebedobót szereltessenek avi|Ianyőré ra.

Rózsai Piroska alpolgárrnester: Javaso§a, hogy mé g a használat rnegkezdé se elŐtt
gondoskodj

artefr.-

az illemhelyekről.

Kovács Bertalan ké pviselő: Felhí vja a ké pviselők figyelmé t arra, hogy a postával szembeni
fahí d a Né medi patak felett rossz állapotban van, felú jí tásra szorul.

Mivel több ké rdé sé shozzászőIás nem hangzik el, megköszönl a Ké pviselő-testület munkáját
é s az ülé st 12:55 őrakor bezé rja. Tájé koztatta a jelenlé vőket, hogy rövid sztinet után zárt
ülé ssel folyatj ák tovább.

K.m.f.
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