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Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormányzat Ké pviselõ-testületé nek
helyisé gé ben tartott Üié sé rõl,
17:00 órakor Galgamácsa Közsé g Önkormányzatánakhivatalos
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester

Mói'cz Máté ké pviselõ
Holló Pé ter ké pviselõ
Dr. Kovács Sándor ké pviselõ

Mogyorósi Márta jegyzõ
MogYorósi
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testi.ileti tagokat, ktilÖn kÖszÖnti
jelent meg,
Márta jegyzõt. Megállapí tja, hogy a testület hatí rozatké pes, mivel 5 fo ké PviselÕ
Ismerteti a napirendi pontokat.
jutott, hogY a Nemzeti
dr. Kovács Sándor: Napirend elõtt szeretne szót ké rni. Tudomására
és
Vagyonkezelõ állásfoglalást küldött az általamegvásárolni kí vánt ingatlan vonatkozásában
ké ri, hogy avonatkozó adásvé telt vegye fel a testület a napirendek közé ,

Ecker Tamás polgármester: Nem látja akadáIyát,
szavazásrabocsátja a napirendi pontokat az alábbi eredmé nnyel:
Galgamácsa Közsé g ÖnkormanyzatKé pviselõ-testtilete egyhangú Iag, 5 igen, 0 nem
szavazattal. 0 tartózkodással elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Ré gi parókia

é pületé reirányuló vé teli szándé k megvitatása

é s Inté zmé nyei2017. é vi költsé gveté sé nek
vé grehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

2. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
3.

Óvodavezetõ pá|yázat

4.

Dönté s a körzeti megbí zotti iroda bé rbeadásáról

a
5. Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testülete
pM_9NK6RMUT 2018 azonosí tószámú , önkormányzati tulajdonú belterületi

felú jí tásának é s korszerûsí té sé nek
utak szilárd burkolattal törté nõ kié pí té sé nek,
megnevezé sû pá|yázat
támogatás a gazdaságfejleszté si cé llal Pest megye területé n
benyú jtásának lehetõsé ge,

6.

Kõzs é gház tetõ szerke zeté nek felú j í tás a

7. 2183 Galgamác§a, Gyóryszertár u. 5. szám a|attio önkormányzatt szociális
ingatlan udvarának helyreállí tása, karbantartás során keletkezett é pí té si
cé lú

törmelé k elszállí tása
tulajdonú fiild kimé ré se,felbecsülteté se

8. önkormányzati
9.

megvitatása
Galgamácsa petõí i utca 48. szám alatti ingatlan vé teli aján|atának

10.PM EUALAPELLATAS 2017t7g megnevezé sû, ú
v

o

n

atkozó

pá]ty

ázathoz kap

cs

o

ló d ó

j

egé szsé gház é pí té sé re

szaké rtõk kivála sztás a.

Napirendek táreyalása:

1. Ré gi parókia

é pületé reirányuló vé teli szándé k megvitatása

az é Pilet
Ecker Tamás polgármester: A Ké pviselõ-testület korábbi dönté sé nek megfelelóen,
az é piletet fel kell
é rté kbecslé sé kö
t veten, a hatáIyos jogi szabályozásnak megfelelõen
é rkezett Ö]{Yol462l4
ajé nlani megvé telre a Magyar Államnak. A MiniszterelnÖksé gJÕl
(2018) számtl nyllatkozat alapján a IO7I9 törzsszámon é s 703'7 azonositõszámon
kapcsán a Magyar
nyilvántartott mûemlé k é pület, Galgamácsa 712 helyrajzi számû ingatlan
a
Államot illetõ elõvásárlási joggal nem kí ván é lni. Ismerteti a Ké pviselÕ-testÜlet tagjaival
beé rkezett nyilatkozatokat.

Móricz Máté ké pviselõ: Mit jelent ez atovábbiabané zve? Bárki megveheti azingatlartt?
Ecker Tamás polgármest
Kov

ác

s

S

ándor r é szé er

er;

tö rt

Az öNyol+oz

13

(20Is) szí tmú dokumentum nevesí ti, hogY

é nõ átruházásho z j áruI hozzá

a

Mini szterelnÖks

é

dr.

g.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Dr. Györkös Roland jegyzõ a Ké pviselÕ-testtilet korábbi dÖnté se
Sandor
alaplánindí totta az eljé rást, ezt követõen lett elké szí tve az é rté kbecslé s.Dr. Kovács
jegYzõt,
ezltán jelezte vé teli ajánlatát, melyet a Ké pviselõ-testiilet megvitatott é s utasí totta a
hogy küldje meg a vé teli ajánlatot a jogszabályban nevesí tett hatóságnak.
eladásárÓl.
Rózsai piroska alpolgármester: Tudomása szerint a testület dÖntÖtt már az ingatlan
szÜksé ges
Ecker Tamás polgármester: Igen, már ré gõtaté ma, de a jogügylet lebonyo|itásához
nY7latkozzon,
dokumentum okbeszerzé se csak most fejezõdött be. Dr. Kovács Sándort ké rem,
hogy fenntartja vé teli szándé kát a korábbi felté teleknek megfelelõen?

Meg kí vánja vásárolni a megállapitott 25 millió
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Igen, fenntartja.
elõké szí tteti ügyvé ddel,
forintos áron. Válla|a, hogy a szerzõdé s tervezetet
az Önkormányzatré szé re elõvásárlási
Ecker Tamás polgármester: Ragaszkodik alûtoz,hogy
A vé gleges dönté st
jog kerüljö nbejegyzé sre. Elkerülve ezzel az esetleges továbbé rté kesí té st,
Ké PviselÕ-testÜieti tag jelen van. Ez Í gY
akkor tudja megh ozni azönkormanyzat,haminden
lenne korrekt.

Rózsai Piroska alpolgármester: Támogatja a felveté st,
ké PviselÕ legYen jelen a
Móricz Máté ké pviselõ: Fontosnak tartja,hogy minden megválasztott
dönt

é

s me S:ro zatal akor.

azzal,hogy az Önkormányzat
Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt
e|adására vonatkozó szerzõdé s
elké szí tessea Ga|garnácsa 7l2 helyrajzí számú ingatlan
tew ezetet az ké zfelemelé s sel jelezze,

egyhanÚlag,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselÕ-testÜlete

5 igen, 0 nem,

0

tartózkodással a követk ezõ hatfu ozatot lT zta:
33/2018. ûV.18) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa közsé g önkormányzat ké pviseló_testülete

utasí tjaapolgármesterl,hogyké szí tesseela10719

é s ]03] azonosí tószámon nyilvántartott
mûemlé ké pület,Galgamácsa,7l2helyrajziszámû

törzsszámon

ingatlanadásvé telé hezkapcsolódómegállapodás
ten,ezeté t.

Határidõ; 20l8. szeptember
F elel
szav az ali ar ány : e gyh

2.

an

gú , e17 ens zay azat
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n é1
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sl
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Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s Intózmé nyei2017. é vi kÖltsé gvetósé nek
vé grehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Ecker Tamás polgármest er; Az elõzõ testületi ülé sek alkalmával már alaposan megtárgYalásra
kerültek a 2017. é vi költsé gveté s vé grehajtásának számadatai. Felké rte a Ké PviselÕ-testÜlet
kaPcsolatban az
tagait, hogy amennyiben valakinek mé g lenne ké rdé sea költsé gveté ssel
je|erre. Tovabbi ké rdé snem merült fel, í gy ismertette a bevé teli é s kiadási oldalak
számadatait.

aZ alábbiak szerint alakult:
Önkormányzat 2011. é r,.i bevóteleinek teljesí té se
(adatok ré szletezé sea csatolt pdf. táblázatban)

Az

A fenti tárgybanké rem

szóló rendelet
a tisztelt Ké pviselõ-testület dönté sé t é s zárszé tmadásról

elfogadását.

a jelenlé võket, hogy aki
Mivel egyé b é rdemi hozzászõ|ás nem törté nt ezek után felké rte
szóló rendelet elfogadásával aZ
egyeté rt, a 2011. é vi költsé gveté s zárszámadásáról
ké zfelemelé ssel j elezze.
Galgamácsa Közsé g önkormányzatKé pvl,selõ_testi.ilete
tartózkodás sa]. az alábbi rendeletet alkotta:

egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0

4/2018. ûV.l8.) sz. önkormányzati

rendelet:

Galgamácsa közsé g önkormányzat ké pviselõ_testtilete
elfogadta a2OI7. é vi költsé gveté s zé rszámadásáról szóló
rendeletet. A rendelet szövege j elen j egyzõkönyv

mellé kleté tké pezí ,
Határidõ: azonnal

Felelõs: polgármester
szavazati arány: egyhangú , ellenszavazat nem volt

3.

Óvoda vezetõ pá|yázat

az Óvodavezetõ
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatla a Tisztelt Ké pviselÕ-testÜletet, hogY
jogszabályok alapján a Ké PviselÕmegbizatás a 2018. augusztusában lejár. A hatályos
kií rása né lkül
testiiletnek lehetõsé ge van arí a) hogy az Óvodavezetõ kinevezé sé t pályázat
eredmé nyei é s
egyszer meghosszabbí tsa. A jelenlegi óvodavezetõt, Budai Tündé t szakmai
elnöke
emberi hozzáállásaalkalmassá teszik a feladat e||átására, ezé rt, mint az Óvodatársulás
javaslatot tettem a vezetõi mefuizatás meghosszabbí tására. Galgamácsa KÖzsé g
önkormányzat Ké pviselõ-testi.ilete egyhangolag támogatta a vonatkozó dÖnté st, azonban
szem
Vácegres Közsé g önkormányzatKé pviselõ-testülete - az esé lyegyenlÕsé gi felté teleket
elõtt tartva, elismerve a jelenlegi vezetõ szakmai eredmé nyeí t- ragaszkodnak a Pá|Yé aat

kiirásához.

jó
Móricz Máté ké pviselõ: Nagyon szé pen fejlõdik az õvoda, a szÜlÕktÕl is nagYon

a

visszajelzé s.

idõszakban több szakmaí (pé ttzigyi é s oktatási)
hogy a
ellenõrzé sen is átesett az inté zmé ny, melyen nagyon jõI vizsgázott, Javasolja,
jogszabályban meghatározott felhatalmazással é lve hosszabbí tsák meg Budai TÜnde vezetõi

Ecker Tamás polgármester:

megbí zását.

Az utóbbi

tarlja a dijnté sót, ennek
Vácegres Közsóg örrkorrnár-ryzat Kópvisciõ-testületé nek tiszteletben
javaslatot. Felké ri a jeler"rlé r'Õket, aki egYeté fi azzal,hogY
rr-regt-elelõen bocsátja szavazásra a
o, ónkor.r,' ányzatkií rja az óvodavezet õi páIyáz,atot azké zfelernelé ssel 1elezze,
egyhangú lag,
Galgarnácsa Közsé g Önkonnányzat Ké pviselõ_testülete
tartózkodáss al a követk ezõ határ ozatot hozta

5 igen, 0 nem,

0

:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testülete
dönt azóvoda vezetõi páIyázat kií rásáró1,
A Ké pviselõ-testület utasí tja a polgármester1, hogy
inté zkedj en a pályázaí szakszerú kií rásáról,

Határidõ; 2()l8 máju,s

5,

F elelõ s. pol gú rnle s í er
szav azaí i arárry : e gyhan gú , ell ens

4. KMBH iroda

z

av az at

né lkül

bé rbeadás

hamarosan |ejár az a
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselÕ-testÜletet, hogy
iroda használatának
bé rleti megállapodás, amit a Rendõrsé ggel kötöttek a körzeti megbí zotti
vonatkozásában.

jó volt az
Móricz Máté ké pviselõ: Az eddigiekben nagyon jól mûködõtt ez a konstrukciÓ,
egytittmûködé s a rendõrsé ggel. Javasolj a a további egytittmûködé st.
jelentett jelentõs kiadást, azonbart
Rózsai piroska alpolgármester: pé nzügyi szempontból nem
a ga|gamácsai lakosok bí ztonságé rzeté tjelentõsen növelte az iroda.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal,hogy az ÖnkormánYzat
a
hosszabbí tsa meg a körzeti megbizottí iroda bé relté revonatkozó megállaPodást
rendõrsé gg eI az ké zfelemel é s sel j e|ezze.

egyharrgú lag, 5 igen,
Galgamácsa Kózsé g önkormárryzat Ké pviselõ_testülete
taft

0 nem.

0

ózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
35/2018. ûV.18) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata a 2183
Gallarnácsa, Petõfi u. 18, szám alatt található, 66 m2
alapierületû önkonnányzati

é pületet 2018, rnájus 01_tõl

Körzetimegbí zottié sPolgárõrirodamûködteté se
cé ljából határozott idõre (további 4 é vre), ingyenesen
kölcsönadjaaPestMegyeiRendõr-fõkapitányságnak.Az
önkormányz at a szerzõdé s teljes idõtartamára vállalja,

hogy a Körzeti megbí zotti é s Polgárõr

iroda

fenntartásával kapcsolatos valamennyi közüzemi
költsé get megfizeti a szolgáltatók felé ,

AKé pviselõ-testületfelhatalmazzaapol'gátmestefia
vonatkozó megállapodás megköté sé re,

Határidõ: 2018. április 30,
Felelõs: polgármester
szav azali arány:

5.

e

gyhangú , e|7enszav azat né lkül

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testülete a
PM_ONKORMUT_2 0 1 8 azono s í tõszámû, Önkormányzati tulaj donú belterÜleti
utak szilárd burkolattal törté nõ kié pí té sé nek,felú jí tásának é s korszerûsí té sé nek
pest megye területé n megnevezé sûpályázat
támogatása gazdaságfejleszté si cé llal
benyú jtásának lehetõsé ge

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a Tisztelt Ké pviselõ-testtiletet, hogY PálrYÍ aati
ké pviselõ ré szé re
lehetõsé g nylt sz;1árd burkolatu ú t felú jí tásé ra. A páIyázatt kií rást minden
elektronikusan megküldé sre került. Ré szletesen ismerteti apáIyazati felté teleket.

Rózsai Piroska alpolgármester: Mennyi önerõvel kell kalkulálni.
Ecker Tamás polgármester: Apályí uott összeg 5 Y,-a
utak
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi
támogatása
sztlé rd burkolattal törté nõ kié pí té sé nek,felú jí tásának é s korszerûsí té sé nek
az
gazdaságfejleszté si cé llal pest megye területé n megnevezé sû páIyazat benYÚjtásával
ké zfelemelé ssel j elezze.

5 igen, 0 nem, 0 tarlózkodással
Galgamácsa Közsé g Önkonnányzaí ának Ké pviselõ-testülete
az alábbthaIározatot hozta:

a
Galgamácsa Közsé g önkormán yzat Ké pviselõ_testiilete dönt
pM_9NK9RMUT 201 8 önkormán7zati tulajdonú belterületi
és
utak szilárd burkolattal törté nõ kié pí té sé nek,felú jí tásának
pest
korszení sí té sé nektámogatása gazõaságfejleszté si cé llal
megye területé n megnevezé sû pályí uatbenyú jtásáról,
A Ké pvi selõ _testtilet j el en dönté sé vel e gyidej ûle g fe|Itatalmazza
a polgármestert a pályázat benyú jtására é s a szüksé ges

egyezteté sek lefolytatására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , el\enszav azat

né lkül

hogy az ltak
Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal,

felú jí tásának é s korszerûsí té sé neka felsorolás szerinti megpáIyázásával,
jelezze.
Gal gamács a

az

Közsé g önkormán

y zatának

az ké zfelemelé ssel

Ké pvi s elõ _testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással

a\ábbt hatí r ozatot hozta,.

3712018. ûV. 18.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé .g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete a
azoÁosí tõszé tmú ,Önkormanyzati tulajdonú belterületi

PM ONKORMUT 2018
utak szllitrd burkolattal

felú jí tásának é s korszerûsí té sé nektámogatása
törté nõ kié pí té sé nek,

gazdaságfejleszté si cé llal Pest megye területé n megnevezé sûpáIyÍ aat kereté ben az
átatti ué ttórtiteti gyûjtõ utak korszení sí té sé renyú jt be páIyázatot:
1. Galgamácsa Vasú t utca 0+000 0+47111, km szelvé nyek között,
(Galgamácsa belterület 90 hrsz.)
Felú jí tandó szllárdburkolatú ú t hossza (m) 47I,I
Felú jí tandó szilárdburkolatu ú t szé lessé ge(m) 6,0
Felú jí tandó szí Iárdburkolatu ú t területe (m2) 158,3
Felú ií tandó szllárd burkolatu ú t jellege a hatályos telepÜlé sszerkezeti terv szerint:
gyûjtõ
- utca
2:' Galgamácsa 7g,é thátz utca 0+000 0+312,50 km szelvé nyek között
(Galgamácsa belterül et 37 2')
Felú jí tandó szllárdburkolatú ú t hossza (m) 312,5
Felú jí tandó szí Iárdburkolatu ú t szé lessé ge(m) 3,0
Felú jí tandó szí Iárdburkolatu ú t területe (m2) 48,4

terv szerint
Felú jí tandószl|árd burkolatú ú t jellege a hatályos települé sszerkezeti
gyú jtõ utca

között
_
Galgamácsa Posta utca 0+000 0+185,15 km szelvé nyek
(Galgamácsa belterül et 44)
ielú jitandó sztlárdburkolatu ú t hossza (m) 185,2
Felú jí tandó szllárdburkolatú ú t szé lessé ge(m) 4,0
Felú jí tandó szl!árdburkolatu ú t területe (m2) 37,5
erkezeti terv szerint
r.t,i3iturrao szllárdburkolatú ú t jellege a hatályos települé ssz

3.

gyú jtõ utca
kapcsolódó
A Ké pviselõ_testület jelen dönté sé vel vállalj a a pá|yánatbenyú jtásához
2018,
ö
nkormányzat
az
költsé gek megí izeté sé t,u +.9gt,575-forint páIyazatt önerõt
é vi költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja,

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szav azati ar ány : e gyhan gú , el\enszav azat

6.

né lkül

Kõzsé gbiáz szerkezeté nek felú jí tása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a ké pviselõ_testiiletet, hogy a

PáIyázatos

önkormányzatu számára
é pületenergetikai pé lyé aata közé p_magyarországi ré gió települé si
tetõszerkezeté nek
(KEHOP_5 .2,9.) megnevezé sû támogatás elnyeré se okán a Közsé g|láz
ké
pezi a támogatás
nem
felûjitására ajánlatokat ké rt be az önkormányzat. Az tetõfelú jí tás
A munka alaPÍ tvánYi
té szé t,azotûanannak mûszaki állapota miatt elengedhetetlen a felÚjí tás.
é rté h'határt,
fonásból került ftnanszirozásra, melynek é rté kenem é rte el a kÖzbeszerzé si
az aszõdi szé khelYÛ
azonban a harom ajánlx megké ré sre került. A legkedvezõbb aján|atot
Rivet Book Kft nyú jtotta be.
Rózsai piroska alpolgármester: Helyi vállalkozók megkeresé sre kerültek.

Ecker Tamás polgármester: Nincs fudomásunk olyan helyi vállalkozõrõl, aki a munka
ezefi feiÜl
elvé gzé shez rendelkezik a megfelelõ humán erõforrással, szaké rtelemmel,
folyam

ato

s

an mûkö dõ,

b ej e

gyzett, szám|aké p e s váll alk o zás a v an.

Mivel egyé b é rdemi hozzászõ|ás nem törté nt felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogY,
Rivet Book Kft-t - mint a legkedvezõbb ajanlatot nyú jtó ajánlattevõt- bizzé k meg
Kö zs é ghaz tetõsz erkezeté nek felú j í tás áv a I azt ké ri, ho gy ké z fel em

el é

ss

el j e\ezze,

a
a

egyharrgÚlag.
Galgarnácsa Kiizsé g önkorrnányzat Ké pviselõ-testülete

5 igen, 0 nem, 0

tartózkotlássa] a követk ezõ határozatot hozta:

a j elen
Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testtilete
galgamácsai
dönté sé vel megbí zza a RIVET BOOK kí t-t a
K.õzsé ghé n tetõszerkezeté nek felú jí tásával az é trají nllatbart
megjelölt 6.813.404 Ft, azaz a hatmillió

nyolcszáztí zerÁáromezer,né gyszázné gyforintosáron,

Afelú jí tásforrásátaGalgamácsaIfiú ságáé rtAlapí tványáltal

biztosí tott támogatás terhé re biztosí tja. A felú jí tásköltsé geihez,
az alapí tványi támogatás kiegé szí té seké ntaz önkormányzat a
2018. é vi költsé gveté sé nek terhé re 1.500.000_ forintot biztosí t,

Hutárit]õ; azonnal
Felelõs. polgármester
szav azati arány: egyhan gú , ellenszav azat

né lkül

7.2183GalgamácsaoGyóryszertáru.5.számalatti,önkormályzatlszociáliscé lú
ingatlan udvarának helyreállí tása, karbantartás során keletkezett é PÍ té si
törmelé k elszállí tása
u, 5, szám
Ecker Tamás polgármester: Idé n befejezõdtek a2183 Galgamácsa, Gyõgyszertar
A munkálatok során
alattí , önkormányzati szociális cé lú ingatlan karbantartási munkálatai.
tÖbb tÖrmelé k nem
keletkezett é pí té sitörmelé k az ingatlan udvarán került gyûjté sre. Mivel
az udvarban
várhatõ, ezé rt gondoskodni szüksé ges a hulladé k elszállí tásárõ|, továbbá
az esõviz é utatja az
tereprendezé si munkálatok is szüksé gesek, mivel csapadé kos idõ eseté n
ingatlant,

Rózsai piroska alpolgármester: Konté nerben el lehet vitetni az é pí té sitÖrmelé ket?

Ecker Tamás polgármester: Igen, de indokolatlanul drága lenne, mivel egy konté ner
elszállí tása közel 30.000 forint. A feladat elvé gzé sé retöbb árajánlatot is beké rt é s
a Tisztelt
legkedvezõbbet a galgamácsai szé khelyû AVD TRUCK kft adta. Fenti tárgybanké ri
Ké pviselõ-testiilet dönté sé t.

Mivel egyé b é rdemi hozzászõIás nem törté nt felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogY,

a

u, 5,
fentiekben ré szletezettönkormányzat tulajdonában lé võ 2183 Galgamácsa, GYÓgYszertar
az
szám alatti ingatlan szociális bé rlakás udvaráról törté nõ bontási hulladé k eltávolí tásával,
jelezze,
udvar gé pi erõvel törté nó helyreállí tásával, valamint aztké i,hogy ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag.
ártõzkodással a következõ határozaí ot hozí a,.

5

igerr.

0

nern,

0

jelen
Galgamácsa Közsé g Önkorrnányzat Ké pviselõ_testülete a
dönté sé vel megbí zza az AVD TRUCK kft_t a 2183 Galgatnácsa,
Gyógyszertár u. 5. szám alatti, önkonnányzaí i szociális cé lú
ingatlan udvarán deponált é pí té sitörrnelé k elszállí tásával,

továbbá az udvar tereprendezé si rnunkálataival az áraján|atban
megjelölt 279.40O,_ aZaZ kettõszázhetvenkilencezer_né gyszáz
forintos áron.

Határidõ: azonnal
Fel

sz av az ati ar ány :

8.

e

gyh an

el õ s.

pcll gú rm e ster

gú , eII enszav azat

né l kü

l

Önkormányzati ftildtulajdon kimé ré s,felbecsülteté s

Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Galgamácsa belterÜlet 42'7 hrsz-Ú ingatlant
bejárások
konyhakertké nt hasznosí tja egy galgamácsai lakos. Felté telezhetõen, a korabbi
lehet.
alkalmával megá|Iapí tást nyert, hogy azingatlan é pí té sitelek cé ljára is alkalmas

telekké nt
Rózsai piroska alpolgármester: Mi szüksé ges ahhoz,hogy az önkormányzat é pité si
é rté kesí tse az ingatlant?

Mogyorósi Márta jegyzõ: Elsõ köóen ki kell mé retni, meg kell bí znl egy foldmé rõt a feladat
elvé gzé sé vel.

Móricz Máté ké pviselõ: Támogatja

a

javaslatot.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeftrt azza|, hogY a Ké PviselÕ-

testület megbí zzon egy floldmé rõt a Galgamácsa, belterulet 427 hrsz-Ú ingatlan kimé ré sé vel,
azt ké i^, hogy ké zfelemelé sseljel,ozze,

10

Galgamácsa Közsé g Önkclrrr-rányzat Ké pviselõ_testülete egyhangú lag,
tarló zko dás sal a kö vetk ezõ határ ozatot hozta

5 igen, 0

netn,

0

:

40/2018. 0V.18.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa közsé g Önkormányzat ké pviselõ_testülete dönt a
2183 Galgamácsa belterület 42] hrsz-û ingatlan é pí té sitelekké nt
törlé nõ hasznosí tásáró1.
utasí tja a polgármester1, hogy földmé rõ közremú iködé sé vel é s
megbí zásával inté zkedjen a floldterület kirné reté sé rõl.A
szüksé ges pé nzügyi forrást a ké pviselõ_testület 2018. é vi
költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja,

í tatáriclõ: azonnal
F e lel õ s. pol gár me s, ter

sz av

g.

az ati ar ány,.

eg

yh an

gú , e|l ens zav azat

n

é lk ü 1

Galgamácsa belterület 148 hrsz. alatti ingatlant eladására vonatkozó határozat
módosí tása

hrsz. a|atti ingatlant
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy aGalgamácsabelterÜlet 148
arra,hogY a
eladásáravonatkozó határozatátmódosí tani keII az Önkormanyzatnak, tekintettel
Ismertette
vevõ, Nagy Krisztián (2II3 Erdõkertes, Sándor u. 24.) módosí totta vé teli ajánlatát.
a beadvánfi.

Rózsai piroska alpolgármester: Tehát

a

vé telár változatlan csupán ké t né vre kerÜlne az

ingatlan.

Ecker Tamás polgármester: Igen.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeÉ rtazza|, hogy a Ké pviselõ_
hogy
testtilet módosí tsa korábbi dönté sé t a fenti telekeladás vonatkozásáhan, azt ké ri,
ké zfelemelé ssel j elezze.

t1,

Önkormányzat Ké pl,isclõ-testülete eglüangú lag.
tartózkodással a követk ezõ határ ozatot hozta:
Galgamács

a Közsé g

4112018. ûV.18.) sz. önkormánvzati

5 igen. 0

nem, 0

határozat:

j
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ_testülete a elen
dönté sé vel visszavonja Galgamácsa belterület 148 hrsz. alatti
ingatlant eladására vonatkozó határozatát, tekintettel arra, hogy

avevõ'NagyKrisztián(2II3Erdõkertes,Sándoru.24.)
módo sí totta vé

teli ajánlatáú .,
Galgamácsa Közsé g önkormányzat ké pviselõ_testi.ilete dönt az
önkormányzati tulajdonban álló Galgamácsa belterület 148 hrsz.

alattiingatlant(termé szetbenaPetõfiu.48.)eladjaNagy

Krisztiánnak (zll3 Erdõkertes, Sándor u. 24.) vevõnek 4l5, é s
Vajda Enikõnek (2151 Fót, Erdõkalja utca 2.) Il5 tulajdoni

arányban

aZ ingatlané rt megállapí tott 3.500.000._Ft

(HárommilLiõ -ötszázezer forint)

v é teláré rt,

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgórmester

szav azati ar ány : e gyhan

10.

gú , ellenszav azat né lktil

PM_EUALAPELL ATAS 2017t79 megnevezé sÛ,
vonatkozó p ály ázathoz kap

cs oló d

Új

egé szsé gház é pí té sé re

ó szaké rtõk kivála sztás a.

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ_testületet, hogy M elnyert,
PM_EUALAPELLATAS 20í 7l7g megnevezé sÚ, Új egé szsé gház é pí té sé revonatkozó

felhí vást szüksé ges kiküldeni mind a projekt menedzseri feladatok
munkak
ellátásáravonatkozóan, mind pedig akõzbeszerzé si szaké rtõ kiválasztása kaPcsán. A
kÖtelezÕ. Az
vé gzé sé reprojektmenedzsment valamint közbeszerzé si szaké rtõ megbizása
aZaZ
ajánlattevõknek nyilatkozni szüksé ges arról, hogy a feladat ellátására alkalmasak,
rendelkeznek az alkalmassági követelmé nyeknek megfelelÕ jogosultsággal rendelkezõ
páIyázathoz kapcsolódóan,

szakemberrel.

Dr. Kovács Sándor ké pviselÕ: Mi alapján dÖnt majd az Õrlkorrnányzat?

Ecker Tamás polgármester: Az önkormányzat, mint ajanlatké rõ a legalacsonYabb Összegû
árají nlatotbenyú jtó szewezettel kí ván majd szerzõdé st kötni. Az árajánlatokat, beé rkezé sÜket
követõen a lehetõ legrövidebb határidõben biráIja el az ÖnkormánYzat. Ismerteti a
projektmenedzsment valamint a kõzbeszerzé si szaké rtõi feladatok ellátására felké rt 3-3 cé g
nevé t.

t2

Rózsai piroska alpolgármester:

A

pé nzûgytfedezetet az önkormányzatnakkell

biztosí tani?

jelenik meg, a Pontos
Ecker Tamás polgármester: A páIyázatban elszámolható költsé gké nt
megállaPodás
elszámolási szabályok at a közremú ködõ szervezettel kötött egyÜttmûkÖdé si
ré s z1 ete

s

en tartalmazza.

Móricz Máté ké pviselõ: utólag fogja akkor megkapni apé nzt az õnkormányzat?
lehí r,tuk mé r a
Ecker Tamás polgármester: A pályázat utófinanszí rozásû, de elõlegké nt
rendelkezé sre álI,
támogatást. A pé nzügyi fedezet az Önkormányzat számláján
projekthez kapcsolÓdó
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselÕ-testtilet a fenti
a megjelÖlt cé gek
projektmenedzsmenti feladatok kapcsán ajánlatté teli felhí vást kÜldjÖn ki
r é szé e,
r

ké ri, ho gy az ké zfe|emel é s s el

ezze,

j el

5 igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhang,ú ag,
tartó zko d ás s al a követk ezõ baté Lro zatot hozta:
4212018. ûV.18.) sz. önkormányzati
Galgamács

a

0 nem,

0

határozat:

Közsé g Önkormányzata

Ké pviselõ-testtilete

PM_EUALAPELLATAS 20I7l79 megnevezé sû, ú

j

egé szsé gháa

é pí té sé revonatkozó pályí uathoz kapcsolódóan ajánlatté teli felhí vás
kiktildé sé rõl dönt az alábbiak szerint:

Galgamácsa Közsé g önkormányzata Ké pviselõ-testülete utasí tja a
polgármestert, hogy a fenti pályázathoz kapcsoló projektmenedzseri
feladatainak e\Iátására aZ alábbi cé gek té szé reküldje meg aZ
aj

ánlaí té í elifelhí vást :
r
§ema Assistance Kft, 1144 Budapest, Ond Yezé r park2-4
r
\z[anual Studió Kft,

.AngelsHelpKft,4029Debrecen,Faraktárutca29lDI.
emelet 4.

Hatái'dõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhangú , ellenszav azat

né lkül

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselÕ-testÜlet a fenti projekthez kaPcsolódó
közbeszerzé si szaké rtõi feladatok kapcsán ajanlatté teli felhí vást kÜldjÖn ki a fent megjelÖlt
r ké ri, ho gy az ké zfe|emelé sseljelezze,
cé gek r é szé e,

13

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete
tartózkodássalakövetkezóhatározatothozta:

egyhangú lag,

5 igen, 0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g önkormányzata Ké pviselõ_testülete
PM_EUALAPELLAT AS 20I1l79 megnevezé sû, ú j egé szsé gbán
felhí vás
é pí té sé revonatkozó páIyázathoz kapcsolódóan ajánlatté teli
kiküldé sé rõl dönt az alábbiak szerint:
a
Galgamácsa Közsé g ötkormányzata Ké pviselõ_testülete utasí tja
polgármestert, hogy a fenti pályázalhoz kapcsoló közbeszerzé si
í neg az
szaké rtõi feladatok ellátására az alábbi cé gek ré szé reküldje
q é n1rattûeIi felhí vást :
o Jogi é s Közbeszerzé sí Fórum Bt.2040 Budaörs ötvos utca2.
info @kozbe szerze siforum. hu

o

VMC Consulting Kft-

1146 Budapest Thököly

út

1l4lB felemelet 2.
kozbeszerzes@vmcconsulting,hu

o

VANIN Kft., 1028 Budapest, Szabadság utca29,
vanin@vanií rmc.com

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatí arány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül,
19:35
Ecker Tamás polgármester: Megköszönte a Ké pviselõ-testület munkáját é s az Ülé st
folYtatják
órakor bezárja. Tájé koztatja a jelenlé võket, hogy rövid sziinet után zé lrt Ülé ssel

tovább.

K.m.f.

,KOae§

polgármester

fu3
'l*-9

@
6.

I4

