Galgamácsa é s Vácegres Közsé g önkormányzatainak
Ké pviselő-testülete
2018. április 18- án tartott együttes ülé sé nek

JF'GYZŐKÖNYVE
2gl2018. (Iv.lS.) sz.

önkormányzatihatározat

Rendőrsé gi beszámoló elfogadása
(Galgamácsa)

32t2018, (Iv.18.) sz.

önkormányzatihatározat

Rendőrsé gi beszámoló elfogadása
(Vácegres)

(Iv.18.) sz. önkorm

ányzatirendelet

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Yácegres Közsé g Önkormányzat közös
fenntartású inté zmé nyei 2017 . é vi
költsé gveté si beszámoló elfo gadása
(Galgamácsa)

4t21t8.(Iv.ls.) sz. önkorm

ányzatirendelet

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormány zat kőzős
fenntartású inté zmé nyei 2017, é ví
költsé gveté si beszámoló elfogadása
(Vácegres)

412018.

30t2018.(Iv.lS.) sz. önkorm ányzatihatározat Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormányzat közös
fenntartású inté zmé nyei 2017 . é vi
pé nzmat adványa (Galgamács a)
33l2018.(IV.lS.) sz. önkormányzatihatározat

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormányzat közös
fenntartású inté zmé nyei 2017 . é vi
p é nzmar adványa (Váce gres)

3tl2018.(IV.lS.) sz. önkormányzatihatározat

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormány zat közös
hivatal 2017. é vi beszámolója
(Galgamácsa)

34t2018.(IV.lS.) sz. önkorm ányzatihatározat Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormányzat közös
hivata| 2017 . é vi beszámolója
(Vácegres)
32l2018.(IV.lS.) sz. önkormányzatibatározat

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s
Vácegres Közsé g Önkormányzat közös
óvoda inté zmé nyvezető megbí zása
(Galgamácsa)

JEGYZŐrÖXVV
KÖzsé g
Ké szült: Galgamácsa Közsé g önkormán yzat Ké pviselő-testületé nek é s Vácegres
önkormányzat Ké pviselő_testületé nek 2018. ápritis 18-an 14:00 Órakor Galgamácsa
közsé g Önkormán yzaí hiv ata\o s helyi s é gé b en tartott együttes ü1 é s é ről.
Jelen vannak:

Galgamácsa ré szé ről:
Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
Mőncz Máté ké pviselő
Dr.Kovács Sandor ké pviselő
Holló Pé ter ké pviselő
Vácegres ré szé ről:
Dudás Jánosné polgármester
Drenyovszki LászIő alpolgármester
Csányi János ké pviselő
B er czeli Árp ád ké pvi s elő

Mogyorósi Márta jegyző
Megí rí vottak:
Lajmer György r.alezredes megbí zott kapitánysá gsezető
S zőke Zoltán r. alezredes
Mogyoró si Lászlő r .zász|ős
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Köszönti a megjelent ké t telepÜlé s testtileti tagSait.
Külön köszönti Dudás Jánosné t Vácegres polgármesteré t é s Mogyorósi Márta jegy"Ő
asszonyt. Megállapí tja, hogy a testület haté rozatké pes, mivel 10 fő ké pviselÓ megjelent.
Szavazásrabocsájtja a napirendet é s megké ri a testülettagtrait, hogy aki egYeté rt a naPirendi
p o ntokkal az ké zfe|emel é s s el j e|ezze - M e gá11 ap í tj a, ho gy
Galgamácsa testülete: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangulag é s

Vácegres testiilete:
pontokat.

4

igen,

0 nem, 0

tartózkodással egyhangú lag elfogadja

a naPirendi

Nanirendi nontok:

1. Rendőrsé gi beszámoló a kőzbiztonság he|yzeté ről Galgamácsa, Vácegres
települé sek vonatkozásában

fenntartású inté zmé nyekköltsé gveté si beszámolója a2017.é vi teljesí té sről

2.

Közös

3.

Galgamácsai Közös

4.

Óvoda v ezetői pály ázat kií rásának megbeszé lé se

ÖnkormányzatiHivatal beszámolója a 2017.é vrŐ|

5. Eryebek
Napirend tárgvalása:

1. Rendőrsé gi beszámoló a kőzbutonság helyzeté ről Galgamácsa, Vácegres
települé sek vonatkozásában

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Köszöntötte a meghí vott Vendé geket é s megké rte
Lajmer György r.alezredes megbí zott kapitanyságvezető urat, hogy tartsa mog a rendőrsé g
beszámolóját.

Lajmer G}zörgy r.alezredes: Ismertette a mellé kelt Rendőrsé gi beszámolÓt a kÖZbí ztonság
helyzeté ről Gal gamácsa é s váce gres tel epülé sek vonatko zásáb an.

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Megköszönte a beszámolót é s a kÖzÖs munkát.
Kiemelte, hogy nagyon jó a kapcsolat Mogyorósi Lászlóval é s Remé nyi Balázzsa\ é s ennek
köszönhetően

örü1, hogy minden é rintett szí vesen é s egytittműkÖdően

vé gzí munkáját.

Kamera rendszer mennyire hasznos, szüksé ges-e fejleszté s?

Lajmer György r.alezredes: Igen, é rdemes, bizonyitő é s elrettentő erejŰ. Brté kes segí tsé g,
ezé rt javasolja, hogy a darabszé rn növelé se helyett a meglé vők minősé gé tjaví tani.
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Pályázati lehetősé g eseté n ké rJÜk majd a támogatást
ezzelkapcsolatban.

Móricz Máté Galgamácsa ké pviselője: Volt arról korábbanszŐ, hogy csatlakozni tudunk majd
Veresegyhí zhoz, erről lehet többet tudni?
Szőke Zoltán r.alezredes: Kialakí tásra került a helysé g, de mé g nem Üzemel, mert nincs meg
az anyagiháttere a szemé lyi oldalnak. A rendszer kié pí té sefolyamatban van, amint ké sz lesz
5 települé sen lesz lekövethető amozgása az elkÖvetőknek. Cé ]lszerű Úgy kialakí ttatni a helyi
rendszereket, hogy csat|akoztatható legyen maj d.
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Kisté rsé gifórumon é rdemes lenne felvetni até mát.

majd
További megvitatás után felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté r1, a Galgamácsa,
az
Vácegres települé s vonatkozásábarrt a rendőrsé g 2OI1. é vi beszámolÓjának e|fogadásáva|
ké zfelemelé ssel j elezze:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzaí Kepviselő_testtilete egyhangű]ra,,
1artőzko dással az al ábbi hatátr ozatot hozta:

5 igen, 0 nem,

2912018. flV. 18,) sz. önkormánvzati

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé benelfogadja a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2017 - é vi szakmai
beszámolóját.

Határidő:

Felelős:

azonna|
polgármester

szavazati arány,. egyhangú , e||etszavazat nem volt

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag 4 igen,

0

nem,

0

tartózkodás sal az alábbi határozatot hozta:
3212018. űV.18.) sz. önkormányzati

határozat

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé benelfogadja a
Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. é vi szakmai
beszámolóját.

lJatát''dő:

Felelős:

azonnal
polgármester

szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

2,

Közös

fenntartású inté zmé nyekköltsé gveté si beszámolója a 2017. é vi teljesí té sről

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Ismertette a té nyadatokat. Felké rte RÓzsai Piroskát
a ré szletesebb áttekinté s segí té sé ben.

Rózsai piroska Galgamácsa alpolgármestere: Előző testületi ülé sen igé ny merÜlt fel a
szé tbontott kimutatásokra. Vácegres tekinteté b efi az IPA miatt változott a bevé tel. A kÖzÖs
gé pjármű használata is lebontásra került.

miatt kevesebb 1ett
óvodatársulásnál é rzé kelhető, hogy Vácegresen egy csoport megszűné se
az állami támogatás. komoly összeg beí inanszí rozása törté nt vácegres ré szé rőIaz
óvodakedté sre.
ehé dszállÍ tás miatt ké ri
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Jelezte, hogy az ővodé nál az
abejárat javiIását, ami jelenleg esős időben nagyon balesetveszé lyes.

Móricz Máté Galgamácsa ké pviselője: Maradványokkal, hogy állunk?

Rózsai piroska Galgamácsa alpolgármestere: Ha igy elfogadásra kerül a beszámoló

a

kimutatott maradvány lesz atartalé k a következő é vben,

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Javasolja

a

pé nzmaradvátty tekinteté ben a

tartalé kké pzé st.

Rózsai piroska Galgamácsa alpolgármestere: Lehetősé g van eszkÖzbeszerzé sre fordí tani
lebontva települé sekre.

Drenyovszki László Vácegres alpolgármestere: Javasolja visszatenni a maradvánY Összegeket
az őnkormányzatokhoz.

Berczeli ÁrpádVácegres ké pviselője: Az összeg nagyságamiatt, javasolja

a tartalé kké nt való

megtartását.

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Szinté n javasolja tartalé knak megtartani.
Ké rdezi, hogy Vácegres Közsé gPé nzigyi, Összefé rhetetlensé get é s Vagyon-nYilatkozatokat
Keze|ő Bizottságé nak sikerült meg!árgyalnia a beszámolót? Van-e további kerdé s ezze|
kapcsolatban?

Berczefi Árpád ké pviselő: yá|aszolja, hogy

a

felmerült ké rdé seket RÓzsai Piroska

a kÖzÖs
segí tsé gé velmegválaszoltuk. A pé nzügyi beszámolót a Vácegresi Pé nzÜgyi Bizottság
fenntartású inté zmé nyek tekinteté b en j avaso lj a el fo gad ásra,

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Ké rdezi, hogy Galgamácsa KÖzsé g Pé nzÜgYi é s
ügyrendi Bizottságé nak sikerült meg!árgyalnia a beszámolót? Van-e további kerdé s ezze|
kapcsolatban?

Mői,cz Máté Galgamácsa ké pviselője: Elmondja, hogy sikerült áttekinteni é s é rtelmezni a
beszámolót, melyet a Galgarlácsai Pé nzügyi é s Ügyrendi Bizottság a kÖzÖs fenntartású
inté zmé nyek tekinteté b en j avas o1

el fo gad

ásra.

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászőlás nem
törté nt ezek után felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt, a Galgamácsa, majd Vácegres
Közsé g önkormányzatának 2OI7.é vi közös fenntartású inté zmé nyekbeszámolójának
elfo gadás áv aI az ké zfelemelé s sel j elezze:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete egyhanú Iug, 5 igen,

0 nem,

0

tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
4/2018. (IV.18.) sz. önkormánvzati

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-

testiileté nek dönté se é rtelmé benelfogadja
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s Vácegres

Közsé g Önkormányzat közös

fenntartású

inté zmé nyeinek, mellé kelrt 2017 . é vi költsé gveté si
beszámolój át é s amellé kelt rendeletet alkotja.

IJatái'.dő:

Felelős:

azonnal
polgármester

szavazatí aú ny egyhangú , e|lenszavazat nem volt

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag 4 igen,

0

nem,

0

tartőzkodássa| az alábbi rendeletet alkotta:
4/2018. (IV.18.) sz. önkormánvzati

határozat

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtesttileté nek dönté se é rtelmé benelfogadja
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s Vácegres

Közsé g Önkormányzat közös

fenntartású

é vi kö lts é gveté si
beszámolój át é s amellé kelt rendeletet alkotja.
inté zmé ny einek,

Határidő:
Felelős:
szav azali ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat nem vo

m el l é k eLt 20 I 7 .

azonnal
polgármester

lt

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászŐ|ás nem
törté nt ezek után felké ri a jelenlé vőket, hogy aki egyeté rt, a Galgamácsa, majd Vácegres
Közsé g Önkormányzatának 2OI7.é vi közös fenntartású inté zmé nyekbeszámolójaban
kimutatott pé nzmaradví ny tartalé kké nt törté nő megtartásának elfogadásával aZ
ké zfelemelé ssel j elezze:

4 igen, 0 netn, 1 tarlózkodással az
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Kópliseló-testülete
alább i határ ozatoL ho zta,-

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé benelfogadja
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s Vácegres

Közsé g Önkormányzat közös
inté zmé nyeinek 2OI7.

fenntartású

é vi

költsé gveté si
beszámolóban kimutat ott pé nzmaradvány é rté ké t
é s ú gy dönt, hogy a felhasznáLásí g tartalé kké nt
tartja nyilván.

Határidő:

Felelős:

szavazati arány:5 igen,

azornal
polgármester

l tartózkodás

tartózkodással az alábbi
Vácegres Közsé g önkormányzat Ké pviselő-testülete 3 igen, 1 netn, 0
haí ározatothozí a:

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtestiileté nek dönté se é rtelmé benelfogadja
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s Vácegres
Közsé g Önkormányzat közös fenntartású
inté zmé nyeinek 2017 - é vi költsé gveté si
beszámolóban kimutat ott pé nzmaradvány é rté ké t
é s ú gy dönt, hogy a felhasználásig tartalé kké nt

Ártjanyllván.

Határidő:
Felelős:
szavazati ará.rny 3 igen,

3.

l

azonna|
polgármester

ellenszavazat

Galgamácsai Közös

Önkormány zati lJriv atal beszámol Őja a 2017.é vről

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Elmondja, hogy a magyarország helyi
(3) f) Pontja
önkormányzatairól szóló 2O1l. é vi CLXXXX. Törvé ny (MÖtv.) 81. §
é rtelmé ben a jegyző é vente beszámol a ké pviselő-testiileteknek a Hivatal tevé kenYsé gé ről.
Felké ri Mogyorósi Mána jegyző asszonyt ismertesse a Hivatal beszámolóját.

a

polgármester Í Ir által jelzett tÖrvé nyi
kötelezettsé gnek eleget té ve a mellé klet szerint té tlé koztatoma Tisztelt Ké PviselŐ-testÜleteket
a Galgamácsai Közös önkormányzati Hivatal 2017 , é vi munkájáról.

Mogyorósi Márta jegyző: Elmondja, hogy

A statisztikai adatok nem
Megköszönte

a

é rzé keltetik kellően mennyire sokré tű é s szerteágaző amunka-

Testület é s a polgármesterek segí tő támogatását.

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Té llé koztaí taa jelenlé vőket arról, hogy
szab adságol ások rendb en é s folyamato

s

a

an megtörté nnek.

Mivel további ké rdé s,é rdemi hozzászőIás nem törté nt ezekután felké ri a jelenlé vőket, hogy
aki egyeté rt, a Galgamácsa, majd Vácegres tekinteté ben a Galgamácsai KÖzÖs Önkormányzati
j
H ivatal 20 I 1 é v i b e s z ámo lój ának elfo ga őás áv aI az ké zfe|emel é s s el elezze :
.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testtilete egyhangú lag,
tartózko dással az a|ábbí határ ozatot hozta:

5 igen, 0 nem,

31/2018. űV.18.) sz. önkormánvzati

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtesttileté nek dönté se é rtelmé benelfogadja a
Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal
2017 . é vi beszámolóját.

Határidő:

Felelős:

szav azati ar ány : e gyhan gú , elletszav azat nem vo

azornal
polgármester

lt

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangÚlag

4

igen,

0

nem,

0

lartőzko dással az alábbt hatfu ozatot hozta:
3412018. (IV.18.) sz. önkormánvzati

határozat

Vácegres Közsé g Önkormányzat Ké pviselőtesttileté nek dönté se é rtelmé benelfogadja
Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal
2017 , é vi beszámolóját.

Határidő:
Felelős:
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat nem vo

lt

azomal
polgármester

4.

Óvodavezet

ői pályázzt kií rásának megbeszé lé se

15:05 órakor Kovács Bé la elhagyja a termet

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Tájé koztatja a jelenlé vőket arrő|, hogy
óvodavezet
a

p

o sztj án,

ő megbí zása
o

daadó an

é

5 é vre szól. Budai Tünde jelenlegi Óvodavezető

s b ec sül et tel v

é

aZ

Máté Arankát kÖvette

gzi munkáj át,

köznevelé si törvé ny szerint meghosszabbí tható páIy{aat né lkÜl a megbí zás Újabb egY
ciklusra. Mi a vé lemé nye erről a Ké pviselő-testiiletnek?

A

Drenyovszki László Vácegres alpolgármestere: Nem tud nyilatkozní amí g nem egYeztetett a
Vácegresi Ké pviselő-testület.
Dudás Jánosné Vácegres polgármestere: Legutóbbi megbeszé lé s szerint az volt az állásPont,
hogy szeretné k ú jra kií mi apáIyé aatot, de cé lszerűnek tartja ismé telten ÖsszeÜlni ez Ügyben.
15:40 órakor Dr. Kovács Sándor megé rkezik a helysé gbe,

Drenyovszki László Vácegres alpolgármestere: Szakmailag cé lszení nektartja
páIyáztatást, megmé retteté s lenne

a

a

jelenlegi vezetőnek is,

15:50 órakor Csányi János elhagyja a helysé get

Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Javasolja, hogy Galgamácsa Ké PviselŐ-testÜlete
döntsön az óvodavezetőí páIyé aat kií rásával kapcsolatban. Azonban megjegYezni kí vánta,
hogy Vácegres ké sőbbi dönté sé hez igazodnak é s í rják ki a páIyázatot vagy megbizzák a
jelenlegi vezetőt a következő ciklusra.

Felké ri Galgamácsa jelenlé vő ké pviselőit, hogy aki egyeté rt, az Galgamácsai Egysé ges
Hé tszinvirág óvoda é s Bölcsőd e vezetőjé nek pályí nat kií rása né lkÜl meghosszabbí tla a
megbizását a felté telek ré szletes megltatározásával - melynek egyik pontja, hogy a megbizási
felé té teleknem teljesí té seeseté n azonnali hatállryal visszavonható - elfogadásával aZ
ké zfelemelé ssel j elezze:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testtilete egyhangtú ag, 5 igen,
tartózkodás sal az alábbi halitrozatot hozta:
3212018. űV.18.) sz. önkormánvzati

0

nem, 0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselőtestületé nek dönté se é rtelmé ben a köznevelé si
törvé ny lehetősé gé velé lve, páIyázat kií rása

né lktil, ú jabb 1

ciklus

időtartamra
meghosszabbí tja az óvodavezető megbí zását, a
felté telek rögzité sé vel, mellmek nem teljesülé se
eseté n a megbí zás azonnali hatállyal
visszavonható.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szav azatt ar ány : e gyhan gú , e|Ienszav azat nem

volt

bozzászőIás nem hangzott el a
Ecker Tamás Galgamácsa polgármestere: Több ké rd é s é s
munkáját é s az Ülé st
közös feladatokkal kapcsolátban, megköszönte a Ké PviselŐ-testÜletek
16:45 órakkorbezí rta.

K.m.f

oú aas Járlpsné
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fle

