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KEHOP

5.2.9.

Bí ráló Bizottság

Települé si É :rtilUtar mó dosí tás a
Misszó üryeleti dí j emelé s

Törzskönyvi

módosí tás

Sport ö|tőző tetőszerkezet felú j í tása

Gyóryszertár u. 5. karbantartás
Önkormányzati konyha korszerűsí té s
pá|yáaat

Ré gi fatelep előtti buszmegálló

Jr'GYZŐKÖXYV

2018. május 7-é n
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi önkormányzat Ké PviselŐ-testÜleté nek
helyisé gé ben tartott
17:00 órakor Galgamácsa Közsé g önkormányzatánakhivatalos
rendkí vüli ülé sé ről.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
}/rőircz Máté ké pviselő

Holló Pé ter ké pviselő
Mo gyoró si Mí trta j e gyző
kÖszÖnti MogYorósi
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat,külön
jelent meg,
Márta jegyzőt. Megáilapí tja, hogy a testület határozatké pes, mivel 5 fo ké pviselŐ
Ismerteti a napirendi pontokat.

Szavazásrabocsátja a napirendi pontokat az alábbt eredmé nnyel:
igen, 0 nem
Galgamács aKőzsé gÖnkormányzatKé pví selő_testtilete egyhangú Iag, 5
szav azattal, 0 tartő zkodás s al el fo gadj a a n ap irendi p ontokat.

Napirendi pontok:

1.

energetikai korszerűsí té se a
,rGalgamácsa Közsé g Önkormányzatinté zmé nyeinek
KEHop 5.2.g. kódszámú pályázat kereté ben II." elnevezé sű (D 23512018)
közbeszerzé si eljárás bí rálóbizottsági ülé sé nszületett dÖnté s ismerteté se,
szüks é ges dönté s meghozatalz.

2.

Települé si Brtcmar lé trehozásáről szőtő,23l20l4.gll.20.) számú Önkormányzati
határozat módosí tása

3. A központi orvosi üryeleti dí j emelé se é s az üryelet biztosí tásához szÜksé ges
önkormány zati hozzájárulás módosí tás a

4. PM_EUALAPELLAT

kap
vonatkozó p áty ázathoz ^S

csoló dó tö rz

skönyvi

mó

Új

egé szsé gházé pí té sé re
dosí tás ok átv ezeté se

2017t79 megnevezé sŰ,

5.

Sportöltözőtetőszerkezeté nekfelú jí tásimunkálatai

6.

munk,álatai
Galgamácsa, Gyógys zertár utcai szociális szüksé glakás karbantartási

7.

önkormányzati

feladatellátás támogatásao konyha korszerűsí té sé revonatkoző

pá|yázat

8.

Galgamácsa fatelep előtti buszmegálló balesetveszé lyessé gé nekmegszünteté se

Napirendek tárevalása:

1.

energetikai korszerűsí té se a
,,Galgamácsa Közsé g önkormányzatinté zmé nyeinek

5.2.9. kódszámú pá|yázat kereté ben II." elnevezé sű (D 23512018)
közbeszerzé si eljárás bí rálóbizottsági üté sé nszÜletett dÖnté s ismerteté se,

KEHOP

szüksé ges dönté s meghozatala,

Közsé g
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Ké pviselő_testtilettel, hogy ,,Galgamácsa
kódszámú PáIYé uat
önkormarryzattnté zmé nyeinek energetikai korszerűsí té se a KEHOP 5-2.9.
Ülé se
kereté ben II.,, elnevezé sű (D 235|2OIS) közbeszerzé si eljarás bí rálóbizottsági
mindké
t
megtörté nt é s a bí ráló bizottság megltozta dönté sé t. A bizottság megvizsgálta
AkizÍ rő okokat a
ajánlatot,é s nem é szlelt bennük hiányt, az ajánlatokat megfelelŐnek ta|á|ta.
leké rhető
Cé ginformációs é s az Elektronikus Cé geljárásban Közreműködő SzolgálattÓl
MunkaÜgYi Hivatal
adatokból, a Bevándorlási é s Meneki,ilttigyi Hivatal honlapján, a Nemzeti
Hatóság
honlapján, a NAV köztartozásmentes adőzők nyilvántartásában, a KŐzbeszerzé st
valamint a
eltiltott ajánlattevők, kizárt qánlattevők é s szerződé sszegé sek nyilvántartásÍ han,
GVH versenyfelügyeleti eljárásokat é rdembenlezárő dönté seket tartalmaző nYilvántartásban
aIatt.
e|lenőizte,é s megállapí totta,hogy egyik ajánlattevő sem ál1 akizárő okok hatálYa

Az

é rté kelé siszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek mindharom ré sz vonatkozásábana

GoodWill Energy ZártköruenMűködő

Ré szvé nytarsaság (1t62 Budapest, Timur u.72.)

qé nlata tekinthető.

Mogyorósi Márta jegyző: Elmondja, hogy a megbí zott közbeszerué si szaké rtő az ajánlatokat
megvizsgálta, é s valamennyit teljesnek, valamint szakmailag megfelelőnek találta. A nettó
ajánlati árakatfigyelembe vé ve a nyertes ajánlat szerinti szerződé sekteljesí té sé hez
rendelkezé sre áll az anyagi fedezet. Előadja, hogy egyik ajánlat sem tartalmaz az ajánlatté teli
felhí vásban, i11. a közbeszerzé si dokumentumokban meg$atározott jogi felté telektŐl elté rő
ny í Iatko zatot v a gy váll al ást.

Ecker Tamás polgármester : A bizottságaz alábbi dönté si javaslatot terjeszti elŐ a Ké PviselŐtestület ré szé re. A bizottság javasolja, hogy a Ké pviselő-testület állapí tsa meg, hogY

tett a
1.) mindharom ré sz vonatkozásában é rvé nyesajánlatot

Goodwill Energy zártkőruen

a Silda Group 8 Eptőipari Kft,
Mú ködő Ré szvé ny,társaság (1162 Budapest, Timur u.72.) é s
(1133 Budapest, Ré vé szv.2.);

Energy Zártköruen
2.) a nyertes ajánlatot mindhárom ré sz vonatkozásában a GoodWill
nettó ajánlati ár: L ré sz:
Működő Ré szvé nytársaság (1162 Budapest, Timur u. 72.) tette,
23 .20,7 .g

62Ft+ÁFA, 2. r é sz: 24.97 4.613 Ft+ÁFA, 3, ré sz: 13,21y 565 Ft+ÁFA;

3.) a közbeszerzé si eljárás eredmé nyes,

bocsátja a javaslatot,
Ecker Tamás polgármester: Mivel ké rdé sneml,nngzott el, szavazásta
energetikai
Ké ri, hogy aki egyeté rt a ,,Galgamácsa Közsé g önkormányzat inté zmé nyeinek
II." elnevezé sű (D 23512018)
korszerú sí té sea KEHop 5.2.9. kódszámú pályázat kereté ben

elfogadásával az
közbeszerzé si eljárás birálőbizottságí ülé sé nszületett dönté s

ké zfelemelé ssel j elezze.
Galgamács
t

artó zko

a

d ás s

Kőzsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag,

5 igen, 0 nem,

0

al a kö vetk ező határ o zatot ho zta:
4412018. (V.07.) sz. önFormánvzati

hatá.rozat:
Ké pviseló_testtilete
rmányzata
ö
nko
G"lg""rá"* Közsé g

j.elendönté sé velelfogadjaa,,GalgamácsaKözsé g

yzat inté zmé nyeinekener g etikai k ors z ení s í té s e
KEHOP 5.2.g. kódszámú páIyí uat kereté ben IL"

önkorm

a

an

elnevezé sú (D23512018)kőzbeszerzé sieljárás
bí ráIóbizottsági ülé snek 2018. május 4, naplán hozott

dönté sé t, mely alapjan a nyertes qán\atot mindhárom ré sz
vonatkozás ában a GoodWill Energy Zártköruen Működő

Ré szvé nlársaság(1162Budapest,Timuru.72.)tette'A
neftó qá.uati ár; i. ré sz: 23.207.962 Ft+ÁFA, 2. ré sz:
24,97 4:6B FI+ÁFA, 3 ..r é sz: 13 .2I 1.565 Ft+ÁFA;
Galgamácsa Közsé g önkormán yzata Ké pviselő_testiilete
megerősí ti a bizottság azon dönté sé t is, mely szerint a
kőzb eszerzé si elj árás eredmé nyes,

AKé pviselő-testtiletfelhata|mazzaapolgármestera

nyerteJ vállalkozóval az egyú ttműködé si megállapodás
aláí rásé ra. A pé nzigyi fedezetet IKT-20I7-106-11OO02,7I95 azonositószámú , Támogatási szerződé sben
megjelölt felté telek szerint, az elnyert támogatás terhé re
biztosí tja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szav azati ar ány ; e gyhan gú , ellenszav azat

né lkül

2.

számú önkormányzati
Települé si nrtoruer lé trehozás áről szőlő, 23:20lt4.(III.20.)
határozat módosí tása

23:20I4,(IIL20,) számu
Ecker Tamás polgármester: Ismertette, hogy aZ önkormányzat
Galgamácsán, Azonban,
önkormányz ati határozatával lé trehozta a Települé si É rté ktárat
a dönté s, a jelenlegi
tekintve, hogy 20!4_ben nem lett szakszerűen ledokumentálva

Javasolja, hogy a bizottság tagSai
szabé lyozás miatt a fenti határozat módosí tása szüksé ges.
közé Rózsai Piroska alpolgármestert is vegyé k fel,

Rózsai Piroska alpolgármester: Eifogadja

a

jelöié st,

bocsátja
Ecker Tamás polgármester: Mivel ké rdé snemhangzott el, szavazásra
je\ezze,
ké ri, hogy aki egyeté rt a módosí tás elfogadásával az ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testtilete egyhangí Iag,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozta:

a javaslatot,

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

45/2018. (V.07.) sz. önkormánvzati

Gal gamács a Közsé g önkormán yzat Ké pviselő_testülete az

ónkormányzat korábbi, 23l2ol4.(IiI.20.) határozatában
lé trehozoti Települé si É rtenar Bizottságot, a Ké pviselő_
testület egyhangú dönté sé vel módosí tja a következőkben:
A Települé si Prté ktár Bizottságának tagjai:

Gulyás

elnök:
gal ga.

gulyasmagdolna@gmail,

tagok:

Rózsai

Piroska

Magdolna

co

m

-

06 l 20 13 8

8

-065 6

piroska.rozsai@galgamacsa,coln

06l20l262-443I
VillányiPé ter-petervillanyi53@gnail.com_-0612019587981
Takács Istvánné

- takyl @freemail,hu -

061281489-023

KlamárZoltán-drklamarz@gmail.com-061301627-5487

A Ké pviselő_testület

a

Települé si É rté narmegalakí tásával

é sműködé sé velkapcsolatoseljárásiszabályokra

vonatkozóan a haí ározat mellé kleté t ké pező működé si
szabályzatot elfogadja. Jelen dönté sé vel egyidejűleg a
Ké pviselő_testület utasí tja a p.olgármester1, hogy a testület
dönté sé ről pest Megyei önkorrnányzat közgyulé sé t
tájé koztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

szav az ati ar ány :

eg

yh an

gú , ell ens z av azat

n él

kül

4

orvosi üryeleti dí j emelé se é s az ügyelet biztosí tásához szüksé ges
önkormány zati hozzáj árulás m ódo sí tás a

3. A központi

a központi orvosi
Ecker Tamás polgármester: Jobban Eszter a Misszió megbí zott fől,gazgatőja
hogy az ügyelet biztosí tása
ügyelet ellátásával kapcsolatban, levé lben keresett meg é s előadta,
nehezen találnak ÜgYeletet
eg}.re nagyobb, é s nehezebb feladatot jelent a Misszió számára,
előző este mé g
vállaló orvost, alkalmanké nt lehetetlen helyzetek alakulnak ki, gyakori, hogy
nem ismert a másnap ügyelő orvos szemé lye,

megterhelŐ
60-62 ügyeleti alkalmat eIIátó orvosok közül sokan 70 é v felettiek,
orvos erejé n felül vállalt
számukra az ügyelet ellátása. Több esetben előfordult, hogy egy_egy

A havi

be ügyeletet.

házi orvosok kÖzÜl
Sajnálatos, hogy az ügyelethez tartoző települé seken feladatot ellátó
Galgamács árőI I orvos
kevesen vesznek ré szt az ügyeleti ellátásban. Veresegyh é urőI 2 orvos,
vállal ÜgYeletet,
ügyel rendszeresen, Erdőkertesről, Őrbottyánból, Csomádról egy orvos sem
Egy verese gy\lázi orvos szüksé g eseté n ké ré srekisegí t,
oka is van, A
Annak, hogy az orvosok nem, vagy nem szí vesen vállalnak ügyeletet több
ré sze azzala felté tellel vál|a\tael munkáját, hogy nem kí ván ügyelni.
háziorvosok
"gy
A Misszióltoz tartozó települé seken az igyeleti munka nagy terhet rő az ellátókra a
sú lyos é s sürgős
nagyszámű. nem sürgőssé gi eset ellátásával, mely rengeteg időt vesz el a
piacké pes az
ellátást igé nylő betegektől. Nagyobb problé mát jelent azonban, hogy nem
ügyeleti &adí j, ezé rt a,,kiilsŐs" orvosok beszervezé se is nehé zsé get okoz,
ré szé re
inté zmé nynek az egyetlen eszkőze az igye|etet biztosí tásához az, ha az orvosok
piacké pes őradijat tud ajánlani, a saját bevé telé bő| azonban nem ké pes az tú gyelieti dtj
nem
emelé sé t vé grehajtani. Az oEp-től kapott összegből - 48 Ft/fo thó - az Őrad4emelé s

Az

biztosí tható.

Ahhoz, hogy az ügyelethez tartoző települé seken zavartalan legyen az Űgyel,eti ellátás,
melyben kiemelten sú lyozásra kerülne a hé tvé giügyelet ellátása, az igYeleti Óradí jak
emelé sé t- Jobban Eszterrel törté nt egyezteté s a\aplán

-

az a\ábbiak szerint javaslom:

Hé tköznapi óradí jak kijárós esetben: bruttó 3550 Ft/Óra, benti Ügyeletben:
bruttó 2850Ftlőra,
munkaszüneti napon kijárós esetben: bruttó 4000 Ft/Óra, benti Ügyeletben:
bruttó 3500 Ft/óra.
óradí j emelé se az önkormányzatí ltozzájé rulások módosulását, emelkedé sé t vonja maga
jelenti, igy az
után, mely a jelenlegi 38 Ft/főlhó összeg 20Ftlfőlhó Összeggel tÖrté nő emelé sé t
önkormányzatoknak 58 Ft/fo/hó összegú bozzí tlí rulás megfizeté sé tkell vállalniuk. Fentiek
a
alapján javasolom a tisztelt Ké pviselő-testiiletnek, hogy a havi Önkormányzatihozzájárulást
jelenlegi 38,- Ftlhőlfő dí jról emelje 58,- Ftlfőlhó Összegre, Í gy biztosí tható a zavartalan

Az

ügyeleti ellátás.

MóriczMáté ké pviselő:Van-evalamimásaltematí vánk?
kőzbeszerzé sí eljárást kell
Ecker Tamás polgármester: Ha nem fogadjuk el, akkor

a feladatot- é s
lefolyatása is jelentős időbe telik,-é s addig is el kel1 látni
ellátja az orvosi ügyeletet,
nincs garan cia arra,hogy találunk o1yan szolgáltatót, aki olcsóbban

lefolfatunk. Ennek

a

Mogyorósi Márta jegyző:

A

közbeszerzé si eljárást

is

szaké rtő cé g bevonásával kell

lefolytatni, ami szinté n pé nzbe kerül,
Róz s ai

p

a tÖbbl etkÖlts é g,
iro ska alpol gármester : Tudomása szerint ktgazdáIkodható

okán nem is
kovács Bé la alpolgármester: Ezek szerint az ellátás folyamatos biztosí tása
közsé g Önkormányzata?
maradt nagyon más lehetősé günk. Mit mond erre vácegres
nyilatkozott, hogY meg
Mog}rorósi Márta jegyző: A polgármester Asszony elŐzetesen Úgy
fogiák szavazni a javasolt emelé st.
é rdekelt telePÜlé s
Ecker Tamás polgármest".: ú gy é rtesült, hogy az orvosi ügyelet ellátásában
egyeté rt központi orvosi
nagy ré sze már elfoga dta az emelé st. Felké ri a jelenlé vőket, aki
hozzátláruIás
ügyeleti dí j emelé s e é s az ügyelet biztosí tásához szüksé ges ÖnkormánYzati
módo sí tás áv al az ké zfelemelé ssel j elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
t:rrtőzko dáss al a következő haté r ozatot hozta:
4612018.

5

igen,

0 nem,

0

(V.Oil sz. önkormánvzati határozat:

1. Galgamácsa önkormanyzatának Ké pviselő_testtilete
egyeté rt az előterjeszté sben jelzett összegű - az űgyeletet
ell átó orvo soknak ftzetendő - óradí j emel é ssel.

2. Ga|gamácsa Önkormányzatinak Ké pviselő-testülete

a

Misszió Egé szsé gügyiKözpont ügyeleti ellátásához a havi
önkormányzati hozzájáru|ást 2018. jú nius l-jé től 38
F tl fő thő összegről 58 Ft/főlhó összegre emeli.

3.

A

Ké pviselő-testület fe|haí a7mazza a polgármestefi a

módo sí tott tárno gatási szerződé s a\áir ásár a,

Haláridő: azonnal
F elel
szav azati ar ány : e gyhan gú , ell ens z avaz at

ő.s :

pol gú rme s t er

né lkül

2017l79 megnevezé sű, ú j egé szsé gház é pí té sé re
ezeté se
ázathoz kap cs oló dó tö rzskönyvi mó d osí tás ok áfr

4. PM_EUALAPELLAT AS
vonatkozó p

áiry

Ké pviselő_testületet, hogy A
szerint a
PM_EUALAPELLAi AS 2OI7l79 számú támogatási szerződé sben foglaltak
száml,ájára, A hatálYos jogi
támogatás jelentős ré sze előlegké nt megé rkezett az önkormányzat
támogatott tevé kenysé g
szabáIyozás szerint a PM EUALAPELLATAS 20I7l79 szé tmű
Tekintettel arra,
O4II40 számú Területfejleszí é s í gazgatása kormányzatt funkcióba tartozlk.
nyilvántartásában, inté zkedni
nem szerepel az önkormányzattörzskönyvi

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a tisztelt

hogy eza CoFoG
kell annak felvé telé ről.

jelezze,
Felké ri a jelenlé vőket, aki egyeté rt a javasolt módosí tással- azké zfelemelé ssel

5 igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhanú lag,
tartózkodássalakövetkezőhatározatothozta:
47

0 nem,

0

l20l8. N .07) sz. őnkormányzati batár ozatz

Galgamácsa önkormányzatának

Ké pviselő_testülete

egyeté rtaO4II40szátmtl,Területfejleszté sigazgatása
kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba való
felvé telé vel.

Ké pviselő-testiilet jelen dönté sé vel utasí tja a
polgármestert, hogy az önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartás módosí tásának ügyé ben a szüksé ges
inté zkedé seket tegye meg a 04II40 szátmű,

A

Területfejleszté sigazgatásakormányzatifunkció
törzskönyvi

nyilvántartásba való felvé telé hez,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan

5.

Sportöltöző

gú , ellenszav azat né lkiil

tetőszerkezeté nek felú jí tása

Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja a ké pviselő-testületet, hogy korábbi dÖnté snek
megfelelően a sportöltöző tetőszerkezeté nek felú jí tására ajánlatokat ké rt be az
önkormányz at. Aztetőfelú jí tás az é pület mú szaki állapota miatt elengedhetetlen A munka
nagyré szben alapí tványi forrásból került ftnanszirozásra, mellmek é rté kenem é rte el a
közbeszerzé si é rté khatárt, azonban a három ajánlat megké ré srekerÜlt. Az ajánlatokat
bemutatja a Ké pviselő-testületnek. A legkedvezőbb ajánlatot az asződi szé khelYÚ Rivet
Book Kft nyú jtotta be.

ker-ultek,
Rózsai Piro ska alpol gárrnester: Helyi váll alkozók negkeresé src

vállalkozóról, aki a nrunka
Ecker Tamás polgánnester: Nincs tudornásunk olyan helyi
szaké rtelenrmel' ezen f-elÜi
elvé gzé shez renclelkezik a megfelelő hurnán erőforrással,
folyarr-r ato s an rnűköclő,

b ej e

gyzett, szán rlaké pes r,á11 alko zás a van.

hogY, a

azza7,
Mivel egyé b é rdemi hozzászőIás nem törlé rrt felké ri a jelenlé vőket, aki egyeté r1
meg
Rivet Book Kí t_t _ mint a legkedvezőbb ajánlatot nyú jtó ajánlattevőt_ bí zzák

sportöltöző

jelezze,
tetőszerkezeté nek felú jí tásával aztké rí ,hogy ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete egyhangú lag,
tarló zko

cl

a

ás s

al a kö vetk ező határ ozatot

5

igen,

0

nem,

0

ho zt a :

48/2018. (V.07.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testülete a
jelen dönté sé vel megbí zza a RIVET BOOK kft-t a
gal gamácsai sport öltöző í etőszerkezeté nek felú j Í tásával az
áraiánlatban megjelölt nettó 4.087.630,_ forintos azaz

nc fbri nto s áro n.
Afelú jí tásforrásátaGalgamácsaIfiú ságáé rtAlapí tvány
által biztosí tott támogatás terhé re biztosí tja. A felú jí tás
költsé geihez, az alapitványi támogatás kiegé szí té seké nta
fennmaradó összeget az Önkorrnányzat a 2018, é vi

né gyrni li ó _nyo cvanhé tezer _hatszázharmi
1

költsé gveté sé r-rekterhé re biztosí tja,

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati arány: egyhan gú , el|enszav azat

6.

né lkül

Galgamács a, Gyó 5rs zertár utcai szüksé glakás b eázásának

m e gszÜnteté s e

Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja a ké pviselŐ-testÜletet, hogy a Gyógyszertar utcai
szociális szüksé glakás tetőszerk ezete egy helyen beázlk. Előzetesen elmé rette a szÜksé ges
karbantartás költsé gé t, mely összesen 200.000- forint + Áfa lenne. Fenti Ügyben ké ri a
Tisztelt Ké pviselő-testtilet dönté sé t.

Mő

cz Máté ké pviselő: Mivel igen sok pé nzt költöttünk
beí uást.
Rózsai Piroska alpolgármester: Támo

gatj a.

az é pÜletre, ffie8 kell szÜntetni a

neill törlórrt felké ri a
Ecker Tamás pcllgánncster: Mivel egyé b órclenri hozzász,őláS
jelenlé vőket, aki egyet é rt az,za7,hogy szüksé ges karbantarlásokat az ijnkonrrányzat
jelczz,e,
elvé geztesse, azt ké ri, hogy ké zí 'elernelé ssel
5 igen, 0 nem, 0
Galgarnácsa Közsé g Örrkormár-ryzat Ké pviselő_testülete egyhangú lag,
taftózkodással a követk ező határozatot hozta:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselő_testülete a
jelen dönté sé vel megbizza a RIVET BOOK kft-t a
Galgamácsa Gyógyszerlár utcai szociális szüksé glakás
tetőszerkezeté nek katrbantarlásával az árajánlatban
megjelölt 200.000 Ft +ÁFA forintos áron,
karbantartáshoz szüksé ges forrást az önkorrn ányzat a
2018. é vi költsé gveté sé nek szociális kereté nek terhé re

A

biztosí tja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
sz,av azati arány:

7

.

e

gyhangú , ellenszavazat né lkül

Önkormán y zati é tkezteté si fej leszté sek támo gatás a

Ecker Tamás polgármester: Té tlé koztaí jaa tisztelt Ké pviselŐ-testiiletet, PálYazati lehetősé g
nyí lt a központi konyha felú jí tásara é s eszkőheszerzé sre. A pá|yázatí anYag aZ
előterjeszté shez csatoltan elektronikusan megkí ildé sre kerÜlt. Az elnYerhető Összeg
maximálisan bruttó 40 millió forint, ehhez az önkormányzatnak 50Á Önerőt kell biztosí tania.

Rózsai piroska alpolgármester: Javasolja, hogy mé rjé kfel, mire lehetne
felhasználni,

a

konyhai eszközök

Mői,cz Máté ké pviselő : Támogatj

a

legjobban

igen csak elavultak,
a a j avaslatot.

Kovács Bé la alpolgármester: Támo gatja a javaslatot. Kapacitás bőví té sre is pályázunk?

Ecker Tamás polgármester: É pületbőví té shezjogerős é pí té siengedé lyre van szÜksé g a
pályázatbenyú jtásah oz.Feli|í tás, korszerűsí té s é s eszkőzbeszerzé s lenne aktuális-

Felké ri a jelenlé vőket, aki egyeté rt a páIyázat elŐké szí té sé velé s benYÚjtásával,
ké zfelemelé ssel j elezze.

aZ

5 iger"r.
Galgarnácsa Közsé g önkorn.árryzat Ké pviseló_testülcte egyharrgú lag,
tartózkoclással a követk ező határo,z,atot hozta:

Galgamácsa önkormányzatárrak

0 ncn,

0

Ké pviselő_testülete dörrt

Magyarország2Ot8é viközpontiköltsé gveté sé rőlszóló

2Ol7.é viC.törvé ny3.mellé kletII.3pontszerinti

önkonnányzati é tkezteté si fejleszté si támogatások
megnevezé sűpá|yázatbenyú jtásáróla89hrsz-ú óvoda
konyha vonatkozásában.

Aszüksé ges2millióforintpáIyázatl'önerőtaKé pviselőtestület aZ önkonnányzat 2018. é vi költsé gveté sé nek
terhé re biztosí tja.

A

Ké pviselő_testület felhatalmazza

a

polgátrnester1

a

a

p ály ázatt anya g b enyú j tá s ára.

Hatú ridő: azonnal
F ele
szav azati arány:

8.

e

l

ős ;

pol górnle

s, í

er

gyhangú , ellenszav azat né lkül

Galgamácsa fatelep előtti buszmegálló balestveszé lyessé gé nekmegszÜnteté se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a tisztelt Ké pviselŐ-testÜletet, hogY tÖbb lakossági
panasz is é rkezett, hogy a fatelep előtti buszmegálló - mely a közőt melletti 2 m mé LY
vizelvezető árok közvetlen közelé ben található, rendkí vül balesetveszé lYes.
Rózsai piroska alpolgármester: Javasolja, hogy jelezzé k a közú tnak é s a volánbusznak a
problé mát.

MőÁcz Mé né ké pviselő : Támo

gatj a a j avaslatot.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé vőket, aki egyeté rt a

megszünteté s e é rdeké ben tett inté zkedé ss eI, az ké zfelemel é s s el jelezze.

10

balesetveszé IY

igen,
Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete egyhang(ú ag, 5
tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozta:
*1 l20I8, (V.07) sz. önkorm ányzati

0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa önkormán yzatának Ké pviselő_testülete dönt a
beé rkezett lakossági panaszok a\apjí n a ré gí fateleppel
szembeni buszmegálló balesetveszé lyessé gé nek
megszünteté sé ről. Az előzetes kalkuláciő a|apjé n, valamint
a beké rt áralánlatok alapján a beruházáshoz mintegy nettó
200.000,- forintot biztosí t. A munka elvé gzé sé velaz AVD
Truck Kft-tbí zzameg.
szüksé ges nettó 200.000 Ft forrást Ké pviselő_testület az
önkormányzat 20 1 8. é vi költsé gveté sé nek terhé re biztosí tj a.

A

Határidő: azonna|
Felelős: polgármester
szavazatí aré ny:egyhangú ,e|lenszavazatné lkiil

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a Ké pviselő-testület munkáját é s az Ülé st 19:30

órakor bezárja.

K.m.f.

f,@

f,ffi\
Tamás

6W-"9

polgármester

1,I

