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(Iil.13.) számű
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5.2.9. pályázathoz

JEGYZŐKÖNYV

március 13-án
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2018.
tartott Ülé sé rŐl.
17:00 órakor Galgamácsa Közsé g önkormanyzaí ánakhivatalos helyisé gé ben
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester

Kovács Bé la alpolgármester

MőriczMáté ké pviselő
Holló Pé ter ké pviselő
Macző Bertalan
Mogyorósi Mártajegyző
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, külön köszönti MogYorósi
Márta jegyzőt. Megállapí tja, hogy a testület határozatké pes, mivel 6 fo ké pviselő jelent meg.
szavazásrabocsátja a napirendi pontokat az alábbi eredmé nnyel:
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚlag, 6 igen, 0 nem

szavazattal,0tartőzkodássalelfogadjaanapirendipontokat.

Napirendi pontok:

1.

Galgamácsa Közsóg önkormányzatának

2.

Szav azatszámláló Bizottság tagi ainak megválasztása

2018. é vi költsé gveté se

3. Vereseryházi Kisté rsé gEsé ly Szociális Alapellátási Központ

(Erdőkertes) 2018.

é vi té rí té sidí j ának felülvizs gálata

4.
5.

Hulladé ks zállitási rendelet
Galgamácsa 0151 hrsz. é s 0335 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba tÖrté nő
átv é telé nekm e gvitatás a

6. Eryebek

Napirendek tárgyalása:

1. Galgamácsa Közsé g önkormány zatának2018.

é vi költsé gveté se

Ecker Tamás polgármester: Felké ri Mőrí cz Máté Pé nzügyi é s Ügyrendi Bizottság elnÖké t,
táj

é koztassa a j elenlé vőket a bizottság dönté sé ről.

Mőrí czMáté ké pviselő: Elmondja, hogy a bizottság megí é rgya|taaz elŐterjeszté st, javasolják
elfogadásra csak pár ké rdé smaradt megválaszolatlanul. Pé ldául a vé dőnői bé rköltsé g mibŐl
tevődik össze?

Ecker Tamás polgármester: YáIaszában elmondja, hogy OEP finanszí rozás szerint 1 teljes
állás é s 1 helyettesí té s, ami fé lállást jelent.

Elmondja továbbá, hogy valamivel több pé n^ kapott az
te

lepül

és

Mőricz

gaz dálko dásra é s az adőkat az
áté

e

ddi gi

Önkormányzat

ek alapj án tew ezté k.

ké pviselő: Óvodánál megint sok az é ves pótlás, ismé t csak a bé reldtez?

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy igen az önkormányzat plusz egy főt kell, hogY
ftnanszí rozzon.
Mőrí cz Máté ké pviselő : Konyhánál az őt fő

a telj es lé tszám?

Ecker Tamás polgármester: Jelenleg igen é s van mé g egy álláshely, amely meg van hirdetve.

Mőrí czMáté ké pviselő: Aztké rdezi, hogy

a

civil szervezetektámogatásatervben

van?

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy igen, de pontos összeget mé g nem tud mondani.

Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászőlás nem törté nt ezek:után felké ri a jelenlé vőket, hogy
aki egyeté rt, a Galgamácsa Közsé g Önkormanyzaté nak 2018.é vi költsé gveté sé nek
elfo gadásáv al az ké zfelemelé ssel j e|ezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormrányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

6

igen,

0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi rendeletet alkotja:
2/2018. űII.13.) sz. önkormánvzati

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
elfogadja a 20l8.é vi költsé gveté st é s a mellé kelt
rendeletet alkotja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatí aré ny:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

2.

Szavazatszámlátó Bizottság tagjainak megválasztása

ké PviselŐk
Mogyorósi Márta j egyző: Elmondja, hogy a köztarsasági elnök az országgyulé si
20 1 8. é vi általáno s váIasztását20 1 8. április 8. napj ára tűzte ki.

Minden szavazőkörbet SzavazatszámláIő Bizottság (SzSzB) működik, melYnek feladata a
választások tisztaságának, törvé nyessé gé nek biztosí tása, a pé rtatlanság é rvé nYesí té seé s
sziiksé g eseté n a választás törvé nyes rendj é nek helyreállí tása.
Galgamács án

2

szemé lyekből

áll'.

szavazókör van.

Az SzSzB

vá'rasú ott é s megbizott (pártok által delegált)

Választott tagok csak a települé sen lakcí mmel rendelkezŐ, a központi né vjegYzé kben szerePlŐ
váIasztőpolgár lehet.

Aválasztási eljárásról szóló 20|3. é vi XXXVI. tv. (Ve.) 24. § (1) bek. é rtelmé benaz SzSzB
3 tagát é s szüksé ges számban póttagokat a települé sei önkormé nyzat ké PviselŐ-testÜlete
legké sőbb a szavazás napja előtti huszadik napon váIasztja meg. Szemé lyükre a helYi
v áIasztási í r o da v ezetőj e te sz indí tvánlt.

A javaslathoz kötve vaí atestület. A javasolt tagokat települé si szinten kell megválasú ani,
í gy egy szavazás sziiksé ges a tagok é s póttagok megválasztásához.
A javasolt szemé lyek mindegyike vállalta atagsággal,pőttagsággal járő kötelezettsé get.
Megválasztásukat követően a polgármester előtt esküt kell tennitik. Megbí zatásuk a kÖvetkező
országgyűlé si váIasztásig tart. A tagok az eskü- vagy fogadalomté telt kÖvetően
gyakorolhatj tí k a j o gaikat.

Amennyiben a szavazás napján az SzSzB tagjainak száma kevesebb mint 5 fő (nem törté nik
delegálás), a póttagok közül kerül kiegé szí té sreabizottság.

Az

előterj eszté s elfo gadása minő s í tett több

sé

gű szav azatot i gé nyel.

Ecker Tamás polgtí rmester: Felké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti

javasolt SzSzB tagok megváIasztásának elfogadásáva| azké zfelemelé sseljelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozza:

6

igen,

0 nem,

0

1.

eljárásról szóló
Galgamácsa Közsé g önkormanyzat Ké pviselő_testülete aváIasztási
hatasköré ben
2l13.é vi XXXVI. iorveny rye) z+. § (r) bekezdé sben biztosí tott
és
eljárvaGalgamácsa teteptiles 2 szavazőköre SzavazatszámláIőBí zottságtagjainak

póttagainakaza\ábbí szemé lyeketválasztjameg:

szavazatszámláló
Bizottság tagia

szavazatszámlátó
Bizottság póttagia

szavazatszámláló
Bizottság póttagia

Takács István

csikós András

Papp Jánosné

Gali Mihályné

Fodorné Tóth Krisztina

Fejes Lászlóné

Tóth Ildikó

Szilfai-Gyóni Ibolya

Papp Katalin

Volter Józsefné

Sándor-Kővári Emese

Novrákné

Mayer Pé ter

Sisa Tamás

vankó

Veronika
Fazekas Jácint

Billingemé Sóti Lilla

a megválasztott bizottsági tagokat a
ké pviselő-testületi dönté sről é rtesí tse, valamint aYe.37 . § (1) bekezdé sé ben elŐÍ rt
esküté tel megszerve zé sé rőlgondoskodj on.

2. A Ké pviselő-testület felké ri ajegyzőt,hogy

Hatándő:

1

.

pont: azorrtal,

2. pont:2018. április 6.
Felelős: jegyző

szavazatiarány:egyhangú ,eL\enszavazatné lkül

3.

Veresegyházi Kisté rsé gEsé ly Szociátis Alapeltátási Központ (Erdőkertes} 20Í 8.
é vi té rité §i dí j ak felülvizsgálata

a

Veresegyhazi Kisté rsé gEsé ly Szociális
Alapellátási Központ javaslata szerint módosí tani szüksé ges a normatí v támogatás né lküli
szemé lyi gondozás é s szociális segí té sté rí té sidú át. A mellé kelt té dté sidí j té flazat szerint

Mogyorósi Márta jegyző: Elmondja, hogy

ké rik elfogadni az ú j té rí té sidí jat.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé vőket, aki egyeté rt a fentiek szerinti módosí tás
elfo gadásáv al az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhangtiag,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozta:
2012018. (III.13.) sz. önkormánvzati

6

igen,

0

nem, 0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormtí nyzat Ké pviselő-testülete
elfogadja a Veresegyhazi Kisté rsé g Esé ly Szociális
Alapellátási Központ té dté sidijanak (szociális segí té sé s
szemé lyi gondozás) változására vonatkozó javaslatát a
mellé kelt előterj esné s alapj án.

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

4.

Hulladé ks zállí tási rendelet

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy

a

korábbiakban tárgyalt hulladé kszáIlí tás
szolgáItatő váltással kapcsolatban szüksé ges a hulladé kszállí tási rendelet megalkotása.

Ismerteti a mellé kelt rendelet tewezetet.

Mivel a jelenlé vők egyeté rtenek a javaslattal é s tovabbi é rdemi hozzászőIás nem törté nik,
felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt, a fentiek szerinti hulladé kszállí tási rendelet
elfogadásáv aI, az ké zfelemelé ssel j elezze.

egyhangiiag,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete
tartőzkodással a következő rendeletet alkotj a:

6

igen,

0 nem,

0

Ké pviselő_testülete a
települé sen törté nő kommunális hulladé kszáIlitásrőI a
mellé kelt rendeletet alkotja,
Gal gamácsa Közsé g önkormanyzat

Határidő: azonnal
Felelős: polgórmester
szavazatiarány:egyhangú ,e|lenszavazatné lkül

5.

Vasú t utca tulajdonjogának rendezé se

megkereste a Nemzeti
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Közú t Nzrt
Vagyonkez

eIő

Zrt_t,több ingatlan vagyonkeze|őijogának megszünteté se cóljaból,

Vagyonkezelő Zrt ké ré se,
Galgamácsa Belterület 90 hrsz. alatti Vasú t utca kapcsán a Nemzeti
(3) bekezdé se szerinti
hogy kerüljön megvitatásra annak lehetősé ge, hogy az Út a Kkt, 32§
az ingatlant átveszí
ú tátminősí té si eljárás kereté ben átadásra kerüljön. Amennyiben
lehetősé g nYÍ lik Pá|Yé zat
önkormányzatunk akkor azt he\yi közú tké nt tudjuk kezelni é s
benyú j tás ár a a felrifi itáshoz.

felké ri a

A jelenlé vők egyeté rtenek a javaslattal é s további é rdemi hozzászőlás nem tÖrté nik
jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt a fentiek szerinti ú t kezelőjogának átvé telé vel, az
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa KÖzsé g Önkormanyzat Ké pviselŐ-testÜlete egyhangÍ iag,
tartőzkodással az alábbi haté lrozatot hozza:

6

igen,

0 nem,

0

Galgamácsa Öt,lkormány zat Ké pviselő -testülete
hozzájfuul, hogy a Magyar Közú t Nzrt

kezdemé nyezé se alapján a Galgamácsa
belterület 90 hrsz-ú ingatlan 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 el el ő s : pol gárme st er/j e g,,z ő
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

tervezé sé hez cé Iszerő egy
Továbbiakban elmondja, hogy a ké sőbbi azűtjaví tási munkák
jelenlé vők javasla+.art,
fontossági sorrendben felállí tott listát ké szí tenié s ké ri a

egyeté rtettek é s további é rdemi
amegbeszé lé sszerinti lista
hozzászőIás nem törté nik, felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt
elfo gadásáv aI az ké zfelemelé ssel j eIezze,

Egyezteté st követően

a kialakult listával a jelenlé vők

Ké pviselő_testülete egyhangú lag,
tartőzkodás sal az alábbi határozatot hozza:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat

6

igen,

2212018. (III.13.) sz. önkormánvzati

0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Önkormányzat Ké pviselő-testülete
* áaaai fontossági sorrendet áIlí tja ú tjaví tási
munkálatok eseté re:
1. Vasú t utca - felú jí tás
2. Hé thaz - felú jí tás

János utca Kossuth Lajos utca é s
Hunyadi János utca közöttí szakasza - javí tás

3. Arany

4. Hunyadi János utca é s Arany

János

aví tás
5. Hunyadi János utca - javí tás
6. DőzsaGyörgy utca - felú jí tás
7. Csincsa köz - felú jí tás
8. Iskola utca Posta utcai feljárő ré sze - javí tás
9. Kispest utca - javí tás
10. Ké ri utca - javí tás
ker eszteződé se

-j

Határidő: azonnal
F el el ő s : pol gárme st er/j e glz ő
szavazaí i arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

6.

Egyebek

6.1.

Borna Zaltántelekhatár átalakí tásához törté nő htzzájárulás ké ré se

Ecker Tamás polgármester: Tá$é koztatja a testületet, hogy Borna ZoLtán 2183 Galgamácsa,
Tabán utca 15. szé tm alatti lakos ké relmet nyú jtott be a Ké pviselŐ-testÜlethez. Ké relmé ben
leí rta, hogy Fóthy Gábonal törté nt egyeáeté siiknek megfelelŐen é s beleegyezé sé t kÖvetően
Fóthy Gábor tulajdonaban álló 6212 helyrajzi számű telek eseté ben a tulajdonos terhé re a
Zoltán é s
telekhatárt 3 m-el szeretné aké te|mező é ú helyezní a 6211 belyrajzí számű, Borna
Pálinkás Lilla tulajdonában álló telek javára.

javaslatot é s ké ri,
Mivel további ké rdé s,hozzászőlás nem harlgzí k eI, szavazásra bocsátj a a
hogy aki egyeÉ rt azzal, hogy az önkormanyzat elví hozzájáruIását adja a telekhatár
módosí tástí ho z, azké zfelemelé sselj elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,

6

igen,

0 nem,

0

tartőzko dással az alabbi határ ozatot hozza:
23120

l,

8. (Iil. l"3.) sz. önkormánvzati

határozat

:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestülete elvi hozzájaru|ását adja allho4 hogy
Fóthy Gábor fulajdonában á|Iő Galgamácsa
belterulet 6212 he|ytajzi számű telek eseté ben a
tulajdonos terhé re a telekhatárt Borna Zoltán
ké relmező 3 mé terrel áthelyezze a szomszé dos
Galgamácsa belterulet 62ll helyrajzi szálmű,
Borna Zoltfut é s Pálinkás Lilla tulajdonában álló
telek javára.

Határidő: azonnal
Fel el ő s : pol gárme s t er/j e glző
szavazatiarány:egyhangú ,elLenszavazatné lkül

6.2.

Önkormányzati tu|ajdonú termőfiildek eladása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja ajelenlé vőket anől, hogy a korábban már jelzett
önkormányzati tulajdonú ftjldeket felajanlotta megvásárlásra a helyi gazdáknak, akik nem
kí vránnak é lni a vásárlás lehetősé gé vel. Varga Lász|ő (1038 Budapest, Tündé rliget u. 3/IV.
C/3.) vé teli ajánlatottett3 250 000 forinté rt.
Tekintettel ana, hogy a helyi gazdákat nem é rdekelte, Varga LászIő is rendelkezik már
területekkel a települé sünkön é s a kömyé ken, a kí nált vé te|ár elfogadható, javasolja a ftjldek
é rté kesí té sé t.

Hozzászőlás né lkül, szavazásrabocsátja a javaslatot é s ké ri, hogy aki egyeté rt azzal,hogy az
önkormányzat é rté kesí tsea fenti ftildteruleteket Varga Lászlő ré szé re,az ké zfeIemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚlag,

6

igen,

0 nem,

0

tartőzkodás sal az alábbi határ ozatot hozza:
2

4 12018.

(III.13.| sz. őnkormány zati határ ozatz

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
ú gy dönt, hogy é rté kesí tia Galgamácsa 0258119 hrsz alatt
nyilvántartott 193 405 m2 területű szé ntő é s legelő
művelé si ágú ingatlant, a Galgamácsa 0312110 hrsz alatt
nyilvántartott 9 938 m2 területű szé ntő é s kivett árok,
kivett tölté s művelé si ágű ingú lrant é s a Galgamácsa
026913 l:r:sz alatt nyilvántartott 202 384 m2 területű szántő
é s közsé gi mintaté r művelé si ágú ingatlant. Yarga Lászlő
(1038 Budapest, Tiindé rliget u. 3l IV. C/3.) bejegyzett

erdőgazdálkodó té szé rekölcsönösen

megállapodott
tvenezer forint
3 2 5 0. 0 0 0, - F t, azaz háro mmi l li ő -kettő százö
vé te|é ré rt,azon kiköté ssel, hogy az adás-vé teli költsé gek a
A Ké pviselő-testület jelen
vevőt terhelik.
dönté sé vel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a
kapcsolódó tárgyalások lefolytatásával, valamint az adás,
.

vé teli szeruődé s aláí rásáv a|.
Hatóridő: azonnal
Fel el ő s : pol górme s ter/j e glző
szavazatiarány:egyhangú ,eIlenszavazatné lkül

6.3.

Energetikai korszerűsí té si pályázatrő|tájé koztatő

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a testületet, hogy Galgamácsa Közsé g
önkormányzat sikeres páIyé zatot nyú jtott be ,,Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
inté zmé nyeinekenergetikai korszerűsí té sea KEHOP 5.2.9. kódszámú felhí vásra", melynek
köszönhetően közel 90 millió forintos vissza nem té rí tendőtámogatásban ré szesül. A
támogatásnak köszönhetően többek között megvalósul Galgamácsa Közsé ghaz külső
szigetelé se, valamint nyí lászárőinak cseré je, valamint az é pilet napelemekkel való bőví té se.
Az é pület tetőszerkezete igen rossz állapotú , a tulajdonos Önkormányzat sqát erőbŐl nem
tudja azt felú jí tani,ezé rt a Galgamácsa Iflűságáé rt Alapí tvány kuratórilltniűtoz fordult
segí tsé gé rt.Az Alapí Nány az Alapí tvány kuratóriumának dönté se alapján 8.000.000 Ft, azaz
Nyolcmillió forint támogatást nyú jt a GalgamácsaKőzsé ghé atetőszerkezeté nek felÚjí tásához.
A megvalósí tandó tetőfelú jí táshoz sziiksé ges, vé glegesen átadott pé nzeszköú . az
önkormányzat felhalmozási kiadáské nt veszi át, melyet teljes összegben klzárŐIag a
Közsé ghé z tetőszerkezeté nek feli$itására használhat fel. A kivitelezé s megkezdé sé hezegy

együttműködé si megállapodás sztiksé ges Galgamácsa lfluságáé rt Alapí tvány é
Önkormányzatközött mely megköté sé ltez edttonké ri a Ké pviselŐ-testület segí tsé gé t.

s aZ

Hozzászőlás né lkül szavazásra bocsátja a javaslatot é s ké ri, hogy aki egyeté rt azzal, hogy az
önkormányzat a Alapí tványi támogatás segí tsé gé velú jí tsafel a közsé gház tetőszerkezeté t az
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tartőzko dással az alábbi hatálr ozatot hozza:
2512018. (III.13.) sz. önkormányzati
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igen,

0 nem,

1

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata ké pviselő testülete a
KEHOP 5.2.9. kódszámú Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
inté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té se megnevezé sű
pályé aatboz kapcsolódóan dönt a Galgamácsa Közsé ghán
tetőszerkezeté nek felú jí tásáról, melyet fedezete a Galgamácsa
Ifltságáé rt Alapí tvrány áItal biztosí tott 8.000.000 forintos
támogatás. A megvalósí tandó tetőfelú jí táshoz sziiksé ges,
vé glege sen átadott pé nzeszkőzt az Önkorm ány zat felhalmozási
kiadáské nt veszi át, melyet teljes összegben kizarőlag a
Közsé ghaz tetőszerkezeté nek felú jitásara használhat fel. A
kivitelezé s megkezdé sé hez egy együttműködé si megállapodás

szüksé ges Galgamácsa Ifiú ságáé rt Alapí tvany é s az
Önkormányzat között, mely aláí rására Rózsai Piroskát
hatalmazza fel a Ké pvi s elő

-te

stület az önkorm é nyzat

ré

szé r ől.

Amennyiben a beé rkezett árajariatok alapjátt a bervhazás
meghaladja az Alapí tvány által biáosí tott pé rungyi keretet,
abban az esetben a többletköltsé get az önkormányzat 2018. é vi
költsé gveté sé nek a terhé re biztosí tj a.

Határidő: azonnal
Felelős: polgórmester
szavazatiarány;egyhangú ,ellenszavazatné lkül

6.4.

Sportpark nyertes pályázat megvalósí tása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a testületet, hogy 2015. májusában páIyé uatot
nyú jtott be az önkormanyzaí Egé szsé gSportpark é pí té seügyé ben, mely most támogatásban
ré szesült.

A

Nemzeti Szabadidős - Egé szsé gSportpark Program cé lja, hogy olyan lé tesí tmé nyeket
biáosí tson, melyek ingyenesen, bárki szátmára, helyben állnak rendelkezé sre. A Programban
települé si önkormányzatok vehetnek ré szt a helyi lakóné pessé g számának figyelembe
vé telé vel:A Program kereté ben az önkormányzat nem pé tubeli támogatást kapnak, hanem
egy lé tesí tmé nyt,sportparkot. A sportparkot a Nemzeti Sportközpontok fogja megé pittetni az

önkormányzat számára. A sportparkoknak 4 tí pusa lehetsé ges: a 4 tí Pus annYiban kÜlÖnbÖzik
egymástól, hogy elté rő nagyságú ak, különböző számű sporteszközök kerülnek rajtuk
felé pí té sre,illetve különböző gyakorlatok elvé gzé sé realkalmasak a telepí tett eszkÖzÖk.
bennünk ugyanakkor, hogy valamennyi gumi alapzaí tal é pnl. Az elnyert ,,B" tí Pusú
sportpark jellemzői, hogy minimum 70 m2 alapterületú , minimálisan 7 eszkőz kerÜl rá
telepí té sre, tolódzkodásra, hűzódzkodásra, has é s hátizom erősí tő gyakorlatokra é s
fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lé pcsőzé sre, lé tramászásta é s fiiggeszkedé sre alkalmas
eszközök kerülnek elhelyezé sre.

Közös

sportparkok megvalósí tásáhozaz önkormányzatoknak megfelelő ingatlant kel| az é PÍ ttetŐ,
Nemzeti Sportközpontok rendelkezé sé re bocsátania. Az í ngatlannak az alé hbi felté teleknek
kell megfelelni. Az önkormányzat tulajdonában kell áIlnia, vagy a Magyar Áttam

A

tulajdonában állónak kell lennie,I:ra azon az önkormé nyzat hasznosí tja valamilyen é rvé nyes
jogcí m alapján. Megfelelő környezeti - é s terepviszonyokkal kell rendelkeznie. A sportpark
elhelyezé sé re alkalmas terület nagyságú nak kell lenni. A települé si önkormányzatoknak olyan
állapotban kel| rendelkezé sre bocsátania, hogy azon a sportpark kialakí tható legyen.

Biztosí tani kel| az akadálymentes megközelí thetősé get.

A

Program teljes egé szé bethazai költsé gveté si fonásból kerül finanszirozásra. Nagyon
fontos kiemelni, hogy már meglé vő sportparkok bőví té sé t,befejezé sé tnem lehet ké relmezni.
Rózsai Piro ska alpolgármester: Hol kerül kialakí tásra?
Ecker Tamás polgármester: A fatelep melletti területre lett beadva apátyé aat.

Móricz Máté ké pviselő: Nem tartja jónak a területet. Vé lemé nyeszerint tÚl sok plusz pé n^
kellene ráfordí tania az önkorm ányzatnak az infrastruktú ra kialakí tásahoz.

Holló Pé ter ké pviselő: Egyeté rt a felveté ssel. Lehet más helyszí nt javasolni?
Mogyorósi Márta jegyző: Igen, van rá lehetősé g.
Ecker Tamás polgármester: Mit javasolnak a tisztelt ké pviselők?

Mőricz Máú é ké pviselő : A műfiives páIy a melletti területet j avasolj

a.

Rózsai Piroska alpolgármester: Mivel a falusi sportpálya, valamint a templom dombi helyszí n
nem jöhet szé lmttásba, ú gy gondolja jó lehet a Kiskú t utcai játszőté r a pályé nat
megvalósí tásáboz.

Kovács Bé la alpolgármester: Nem támogatja felveté st.
Ecker Tamás polgármester: Szinté n nem é rt egyet a felveté ssel.

1,1,

Szavazásrabocsátja a javaslatot, ké ri, aki egyeté rt azzal,hogy az Egé szsé gSportpark a Kiskú t
utcai műfiives pálya mellett é püljön meg, az ké zfelemelé ssel jelezze.

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 tÍ tmogatásával azké zfelemelé ssel
jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚIag,
tartőzkodással az alábbi hatátozatot hozza:
2612018. (III.13.) sz. önkormánvzati
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igen,

0

nem, 2

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete
jelen határozatával ú gy dönt, hogy az Egé szsé gSportpark
a Kiskú t utcai műfiives pálya mellett é püljön meg. A
Ké pviselő-testület jelen dönté sé vel egyidejűleg
fe|hata\mazza a po\gé rmestert a kapcsolódó tárgyalások
lefolytatásával, valamint a szüksé ges dokumentumok
aláí rásávaI.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,eIlenszavazatné lkiil

6.5.

Önkormán yzati inté zmé nyek energetikai korszerűsí té si pályá zatáboz
kőzbeszerzé si eljárás

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy a ,,Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
inté zmé nyeinekenergetikai korszenisí té se a KEHOP 5.2.9." megnevezé sű páIyázathoz
kapcsolódó közbeszerzé si anyagok elké szültek, melyet előzetesen megküldtiink a lisrtelt
testtilet ré szé re.Kőzbeszerzé si eljáráshoz szüksé ges a ké pviselő testületnek az ajánlatté teli
felhí vást elfogadni megjelölve benne az öt gazdasági szereplőt.

Rózsai Piroska alpolgármester:
önkormányzatnak?

Ki

ké szitette el eú . a dokumentációt é s mennyibe kerijlt az

Ecker Tamás polgármester: AzÖnkormányzatkorábbi dönté sé nek megfelelően Dobsa Sándor
közheszerzé si szaké rtő ké szí tetteel, a dí jazás a pályázat ré szé tké pezí a támogatási összegből
lehí vható.

További hozzászőIás nem lé vé n,felké rte a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt az qánlatté teli
felhí vás e l fo gadásáv a| az ké zfelemelé s s e l j elezze.
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6 igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag,

0 nem,

0

tartőzkodással az alábbi haí é trozatot hozza:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselő_testülete ú gy
dönt, hogy elfogadja a Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
inté zmé nyeinek energetikai korszení sí té sea KEHoP 5.2.9.
kódszámú páIyazat kereté ben II." targyú , a Kbt. 115. § alapján
lefolytatandó hirdetmé ny né lküli nyí lt közbeszerzé si eljárás
ajánIatí é teti felhí vását valamint a dokumentáciőt. Jelen
dönté sé vel egyidejűleg felhatalmazza a po|gé rmestert, hogy az
ajánlatté teli felhí vást az alábbi gazdaságí szereplők ré szé re
küldje meg:
Haus_Bau ,É pí tőipané s Kereskedelmi kft. Szé khely: 205I
Biatorbágy, orgona utca 10. ké pviseli: Balogh József, e_mail:
hausb au. b al o gh@gmail. c om

LINTERS lpari, Kereskedelmi

é s Szolgáltató

Korlátolt

Felelőssé gű Társaság, cí m: 2220 Y ecsé s, Vasvári PáI utca 2_4.
ké pvi seli : S zabő Zoltán ú gyv ezető, E_mail : linters @t_onl ine. hu

FIZOKA Kft. cí m: 1152 Budapest, Mátyás u.29. ké pviseli:
FeketeZolté nú gyvezető,E-mail:fizoka@chello.hu
Silda Group 8 Kft. cí m: 1133 Budapest, Ré vé szu2Ib. ké pviseli:
Takács Gábor ú gyv ezető, E-mail : iroda@sildagroup.hu

Goodwill Energy Zrt. cí m: 1162 Budapest, Timur ltca

ké pviseli: Karvaly Zita
info@gwenergy.hu

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazatiaré ny:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

L3

72.

vezé rí gazgatőe-mail:

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte a Ké pviselő-testület munkáját é s az Ülé st 19:35
órakor bezé qa. Té LJé koztatjaa jelenlé vőket, hogy rövid szünet után zárt Ülé ssel folYtatjak
tovább.

K.m.f.
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