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Készült: Galgamácsa Községi Önkorm ányzat KépviselŐ-testÜIetének
tartott
t7:00 órakor Galgamácsa Község önkormányzatának hivatalos helyiségében
rendkívüli üléséről.
Jelen vanrrak:

Ecker Tamás

po1

gármester

Rózsai Piroska alpolgármester
Kovács Béla alpolgármester

MőiczMáté képviselő
Holló Péter képviselő
Mogyorósi Márta jegyző
kÖszÖnti MogYorósi
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testiileti tagokat, külÖn
jelent meg.
Márta jegyzőt. Megállapítja, hogy a testtilet határozatképes, mivel 5 fő kéPviselő
zárt Ülésen
Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy az első napirendi pont korábban
ezért
került meg!árgyalásra, azonban a jelenlegi módosítás nem éirntíaz eredeti dÖntést,
kérdezia jelenlévőket, hogy htozzájárulnak-e a nyílt ülésen tÖrténő tárgYaláshoz?

A jelenlévők nem kifogásoljak a tlyíIt ülésen való tárgyalást,
Szavazásrabocsátja a napirendi pontokat az a|ábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazatta:, o hrtőzkodással elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1.

Galgamácsa 0223l|0 hrsz külterületi ingatlan adás-vétel tárgyŰ,4612017.(X.l8.)
számű önkormányz

ati határ ozat mó dosítása

) PM EUALAPELLAT^S 2017t79 megnevezésű, új egészségház építésére
vonatkozó
3.

p

á|y ázathoz kapcs olódó proj ektmen edzseri felad atok ellátás a

PM EUALAPELLATAS 20t7l79 megnevezésű, új egészségház építésére
vonatkozó pályázatboz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

Napirendek táreyalása:

1. Galgamácsa

0223l"],0

hrsz külterületi ingatlan adás-vétel tárgÍ,4612017,(X,L&,)

számú önkormány zati határ ozat módo sítása

Megyei Kormányhivatal
Ecker Tamás polgármest er: Tájékoztatja ajelenlévőket, hogy a Pest
felé és kéri a testtilet
Mezőgazdaságtlgazgatási szerve megkereséssel élt az önkormányzat
kéri rÖgzíteni
korábbi, 4612017.(X.18.) számú batározatának felÜlvizsgél,xát. Ahatározatban
megváltoztatő
a vevő tulajdonjog szerzésére vonatkozó, valamint a Kamara állásfoglalását
v agy akifo gást elutasító képviselő+estiileti döntését,
kiegészíteni?
Rózsai piroska: Ha jól értem, akkor az ereőeti döntésünket szükséges
váItozatlanul hagyva
Ecker Tamás polgármester: Így vaí|, az eredeti határozat szövegezését
egészítjük ki a kért megfogalmazással,
PEO1-04546Felkéri a jelenlévőket, aki egyetért azzal, hogy a KépviselŐ-testtilet a Kamara
jővél'ngYását
8l2OI7 számú állásfoglalását megváItoztatja és az adásvételi szerzőőés
támo gatj a, az kézfe|emel és sel jelezze.

Galgamácsa KÖzség Önkormányzat KépviselŐ-testtilete egyhangíIag,
tartőzkodássalakövetkezőhatározatot|lozta:
5212018. (V.28.) sz. önkormánvzati

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Gal gamács a Község Önkormán yzat Képvis elő -testülete a

46|2OI7.(X.18.) számú határozatáí az aléhbi mondattal
egészítiki:
a Magyar Agrár-,
Képviselő-testtilet
ElelmiszergazdaságsésVidékfejlesztésiKamaraMegyei
Elnökségének P E0 1 04 5 46 _8 l 20 I 7 számű állásfo glalását
megváltoztatja és a Galgamácsa 0223lI0 hrsz-ú
ktilterületi ingatlan esetében Inotai Ágnes Katalin

A

_

vevővelazadásvételiszerződésjóváhagyásáttámogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú, ellenszav azat

nélkiil

építésére
2. PM_EUALAPELLAT As 2017l79 megnevezésű, új egészségház

vonatkozó

p

á|y ázathoz

kapcsolódó proj ektmenedzs eri felad atok ellátá s a

Ecker Tamás polgármester: Tálékoztatja a Képviselő_testületet, hogy aZ

elnyert,

vonatkozó
megnevezésű, új egészséghtnépítésére
feladatok el|átására
pályázatboz kapcsolódóan, felhívás került kiküldésre a projekt menedzseri
kapcsán. A munkák végzésére
vonatkozóan, mind pedig a közbeszerzésl szakértő kiválasztása

PM_EUALAPELLAT

AS 20I1l79

Az

projektmenedzsment valamint közbeszerzésí szakértő megbízása kötelező,
alkalmasak, azaz
ajánlattevőknek nyilatkozni szükséges arról, hogy a feladat ellátására
jogosultsággal rendelkező
rendelkeznek aZ alkalmassági követelményeknek megfelelő
szakemberrel.

Dr. Kovács Sándor képviselő: Mi alapjan dönt majd az örtkormányzat?

Az

árajánlatokat, beérkezésüket követően a lehető legrÖvidebb
határidőben bírá|ja el az önkormányzat. Ismerteti a beerkezett ajánlatokat
ajánlatkérő a
projektmenedzsment feladat el|átására vonatkozóan, Az önkormányzat, mint
szerződést kötni,
legalacsonyabb összegű árqánlatotbenyujtó szervezettel kíván majd

Ecker Tamás polgármest

er:

kaPcsolódó
Felkéri a jelenlévőket, aki egyetért, hogy a Képviselő-testtilet a fenti projekthez
projektmenedzsmenti feladatok kapcsán a beérkezett ajánlatok kÖzÜl a legalacsonYabb
jelezze.
összegű árajánlatotbenyújtó szewezettel kössön szerződés azkézfe|emeléssel
nem, 0
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testtilete egyhangűIag, 5 igen, 0

tartőzkodássalakövetkezőhatározatothozta:
53/201 8. fV.28.) sz.

önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Község Örtkormányzata Képviselő_testülete a
PM_EUALAPELLATAS 201,7179 megnevezésű, új egészséghéa
építésérevonatkozó pályánathoz kapcsolódó projektmenedzseri
feladatok ellátásával - hatáidőig beérkezett- ajánlatok közül a
legkedvezőbb vállalási arat Sema Assistance Kft, (1144 Budapest,
ond Vezér park 2_4 adószim: 14709252_2_42) adő bízza meg aZ
ár aj án|atb an me gj elölt 1 9 6 8 5 0 0 - forinto s áron.
A képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármester a vonatkoző
szerződés aláirásfua. A pénzügyi fedezetet a Támogatást szerződésben
megjelÖlt feltételek szerint, az e|nyert támogatásból biztosítja. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó megállapodás
.

aláirására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szav azati ar ény: e gyhan gú, ellenszav azat

nélkül

.

építésére
1. PM_EUALAPELLAT AS 20t7t,79 megnevezésű, új egészségház

feladatok ellátása
vonatkozó pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői

Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő_testiiletet, hogy aZ elnyert,
PM EUALAPELLAT AS 2OI71,79 megnevezésű, új egészségházepítésérevonatkozó
szakértő kivá|asztása
páIyazathoz kapcsolódóan, felhívás került kikíildésre a közbeszerzést

végzésérea közbeszerzést szakértő megbizása kötelező, Az
ellátására alkalmasak, aZaZ
ajánlattevőknek nyilatkozni szükséges arrÓl, hogy a feladat
jogosultsággal rendelkező
rendelkeznek az alkalmassági követelményeknek megfelelő

tapcsán.

A munkák

szakemberrel.

Rózsai Piroska alpolgármester: A feladat ellátása kapcsán milyen
fi

gyel emb evétel ével kell a dö nté s me gho znta az önkorm

án y

szempontok

zatnak?

lehető legrÖvidebb
Ecker Tamás polgármest er: Az áraján|atokat, beérkezésüket követően a
alega|acsonYabb
határidőben bíráLjael az önkorm ányzat. Az önkorményzat, mint ajánlatkérő
Ismerteti abeérkezett
összegű fuqánlatotbenyújtó szervezettel kíván majd szerződést kÖtni.
feladatok ellátására
ajánlatokat a fenti projekthez kapcsolódó kőzbeszerzést szakértői
vonatkozóan.
projekthez kapcsolÓdó a
Felkéri a jelenlévőket, aki egyetért, hogy a KépviselŐ-testi.ilet a fenti
a legalacsonYabb
kőzbeszerzési szakértői feladatok kapcsán a beérkezett ajánlatok kÖzÜl
jelezze,
összegű árqánlatotbenyújtó szervezettel kössön szerződés azkézfe|emeléssel

5 igen, 0 nem,

0

Öt,tkormányzata KépviselŐ-testÜlete

a

Galgamácsa KÖzség Önkormanyzat KepviselŐ-testtilete egyhangŰIag,
t

artó zko dás

s

al a kö vetk ező határ o zatot hozta"

Galgamácsa Község

PM_EUALAPELLATAS 2OI7l7g megnevezésŰ, Új egészséfllé.Zépítésére
vonatkozó pá|yázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértőífeladatok
ellátásával - hatáÁdőig beerkezetc ajánlatok közül a legkedvezőbb vállalási
árat adő dr. Garancsy Georgina ügyvédi irodát (1094 Budapest Ferenc krt. 39.
és a Jogi és KözbeszerzésiFórum Bt.-t( Jogi és Közbeszerzési FÓrum BL2040

Budaörs ötvös utca 2.) mint közös aján|attevőt bizza meg az áralánlatban
megjelölt 1.469.000-forintos+0 % ÁPe áron. A KépviselŐ-testi.ilet
felhatalmazza a polgérmester a vonatkozó szerződés aláírására. A PénzÜgYi
fedezetet a Támogatási szerződésben megjelölt feltételek szerint, az elnyert
támogatásból biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
vonatkozó megállapod ás aláír ásár a,

Határidő: azonna|
Felelős: polgármester
szavazatíatány:egyhangú,el\enszavazatnélkül

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a KéPviselő-testület munkáját és az Ülést 18:15

órakor bezárja.
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