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Polgárõrsé g támogatása

IEGYZÕKÖNYV
jú lius 09-é n
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkorm ányzat Ké pviselõ-testületé nek 2018.
18:40 órakor Galgamácsa Közsé g Önkormányzatí nak hivatalos helyisé gé bentartott rendes,
nyí lt ülé sé rõl.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska alpol gármester
Kovács Bé la alpolgármester

Mõricz Máté ké pviselõ
Maczõ

B ertalan

ké pviselõ

Mogyorósi Mártalegyzõ
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖnti MogYorósi
Má.t" jegyzõÍ . Megállapí tja, hogy a testiilet határozatké pes, mivel 5 fõ ké pviselÕ jelent meg.
Ismertótiá napirendi póntokat. Elmondja, hogy az Egyebek napirendi pontban szerepel egy
jelenlegi módosí tás
o1yan té ma, amely korabban zárt ülé sen került meg!árgya|ásra, azonban a
nem é rinti az ereõetidönté st, ezé rtké rõezi alelenl,é võket, hogyhozzájárulnak-e anYÍ It Ülé sen
törté nõ té ngyaláshoz?
A jelenlé võk nem kifogásolják anyí Ltülé sen valõ tárgyalást.
szavazástabocsátja a napirendi pontokat az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Öttkormányzat Ké pviselõ-testtilete egyhangÚlag,
szav azatta|, 0 tartõ zkod ás s al el fo gadj a a napirendi p ontokat.

5

igen,

0

nem

Napirendi pontok:

1. Helyi né pszavazás kezdemé nyezé sóhez szüksé ges választópolgárok számának
meghatáro zásárõl szóló rendelet megalkotása

)

Beszámoló Galgamácsa Közsé gi Önkormányzat gyermekjólé ti

és

gyermekvódelmi feladatain ak 20t7 . é vi ellátásáról
3. P ály ázati lehetõsé gek ism erteté s e
4.

Önkormányzati í iildtulaj don bé rbevé telé reirányuló ké relem megvitatása

J.

Beszámoló
megvalósí tásáról

6.

Eryebek

KEHOP-S.2.9-16-2017-00167

azonosí tószámû

pá|yázat

Napirendek tárgyalása

:

1. Helyi né pszavazás kezdemé ny ezé sé hezszüksé ges választópolgárok számának
meghatáro zásárõl szóló rendelet megalkotása
Ecker Tamás polgármester: Megké ri Mogyorósi Márta jegyzõ asszonyt, ismertesse a rendelet
tartalmi elemeit.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Tajé koztatla a Tisztelt Ké pviselÕ-testÜletet, hogy a Pest MegYei
Kormányhivatal törvé nyessé gi szakreferense szóban felhí vással é lt a ga|gamácsai ké PviselÕtesttilet felé , misze;1nthiányzik a települé s helyi né pszavazás kezdemé nyezé sé hez szÜksé ges
választópolgárok számának meghatározásáról szóló helyi rendelet megalkotására. A
jogalkotásról szóló 20tO. é vi CXXX. tv. 5. § (4) bekezdé se szerint a felhatalmazás jogosultja
a jogszabá|yt köteles megalkotni, felté ve, hogy a fe|hatalmazást adõ jogszabálYbÓl
kifejezetten más nem következik. Ismerteti a né pszavazási eljárásrÓl szÕ|Õ 2013. é vi
CCxxxVilI. tv, legfontosabb rendelkezé seit. Javasolja az elõterjeszté sben foglalt
módosí tások átvezeté sé t.

Ecker Tamás polgármester: Mive1 megvitatást követõen a ké pviselÕk egyeté rtenek a 25oÁban, felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, a települé s helyi né pszavazás kezdemé nYezé sé hez
szüksé ges választõpolgarok számánakvaló meghatározásárõl szÓlÓ rendelet mellé klet szerinti
megalkotás ával az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselõ-testülete egyhanú lag, 5 igen,

0 nem,

0

tartõzkodással a következõ rendeletet alkotta:
5/2018.

(Vil.09.) sz. önkormánvzati

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Ké pviselõ-testülete döntött a helyi
kezdemé nyezé sé hezszüksé ges
nepszavazas
választópolgárok számának meghatározásáról é s a
mellé kelt rendeletet alkotta.
Határid(í : azonnal
F el el(í s. pol gárme sí er
szav azati ar ány : e gyh an gú , ell ensz av azat

n é1

kül

2. Beszámoló Galgamácsa Közsé gi önkormányzat

gyermekjólé ti

és

gyermekvé delmi feladatain ak 2017, é vi ellátásáról
szerint
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet a mellé kelt beszámolÓ
a Galgamácsa Közsé gi önkormányzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatainak 2011,
é vi ellátásáról. Ismerteti a fobb számokat, továbbá a kapcsolódó költsé g elemeket. A
r el ektronikus an me gkÜldé sre kerÜlt.
b eszámoló korább an minden testül eti tag r é szé e

jelezze.
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a beszámoló elfogadásával az ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ_testülete egyhangolug,
tartõzkodássalakövetkezõhaté rozatothozta:
56/2018. í VII.09.) sz. önkormányzati

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testülete a
gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatok ellátásáról szóló
2OI7. é vi beszámolót a mellé klet szerint elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan

gú , ellenszav azat né lktil

Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet a mellé kelt beszámoló szerint
a yeresegyháu Kisté rsé gEsé ly Szociális Alapellátási Központ 2017. é vi feladatainak
ellátásáról, Ismerteti a fõbb számokat, továbbá a kapcsolÓdó kÖltsé g elemeket. A beszámolÓ
korább an minden testiileti tag r é szé er el ektronikus an megktildé sre kerÜlt.
Megvitatás közben felmerül, hogy a számok alakulása az é Ielmiszer adománybank eseté ben
nem é rtelm ezhetõ a jelentõs nagyságrendelté ré sû támogatottságok tekinteté ben, elTe ké rnek
magy ar ázatot a központtól.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a beszámoló elfogadásával azzal a felté tellel, hogy

a

központré szletes tájé koztatást nyú jtson aké rdé sesadatokról azké zfelemelé sseljelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testi,ilete egyhangûlag,
tartõzkodássalakövetkezõhatározatothozta,.
5712018. (VII.09.) sz. önkormánvzati

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Gal gamácsa Közsé g Önkormán yzat Ké pvtselõ-testülete a

Veresegyház Kisté rsé gEsé ly Szociális Alapellátási
Központ gyermekjólé ti é s családsegí tõ feladatainak
2017. é vi ell.átásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

3.

P á|y

ázati lehetõsé gek ismerteté se

az
Ecker Tarnás polgármester: Tájé kozí atJaa Ké pviselõ-testületet, hogy lehetõsé g nYÍ It
é tkezteté s
önkorurányzaí l é tkezí eté sií ejleszté sektárnogatására, rnely kereté n belÜl az Óvodai
iskolai
tárnogatja a miniszté rium nyefies pályázaí eseté n. Kizárólag óvoda konyha PálYázhat,
melegí tõ konyha rrem. 57ó-os önré szt ke11 biztosí tani, maximálisan 40 rnillió forirrt PálYázatÕ.

kovács Bé la alpolgármester: Mire van szüksé ge a konyhának?
gé pek,
Ecker Tamás polgárrnester: Raktár, hûtõ_, fagyasztó_, mosogató gé p, edé nyek é s ipari
ha é PÍ té si
gázzsámo1y pé ldául, dekizárõlag abban az esetben van lehetõsé g eszkÖzvásárlásra,
(bõví té si vagy felú jí tási)költé sé ggel van egybekötve,

Móricz Máté ké pviselõ: korábban szó volt egy számitógé pes programról, ami segí ti a
munkát.

Ecker Tamás polgármester: Igen, egyeztetett már a megvásárlásárÓl,

ez a

PáIYé LZattÕI

filggetlen, é ves szinten 60 ezer forint kiadás jelent a licensz megvásarlása.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a támogatja az Õvoda konyha
pályazatán való indulást, melyen a megpályázott összeg 40 millió forint az ké zfelemelé ssel
jelezze.
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testiilete egyhang'6lag,
tartó zko dás

s

5 igen, 0 nem,

0

al a kö vetk ezõ határ o zatot ho zta,.
58/2018. í VII.09.) sz. önkormányzati

határozat:

é g önkormán y zata Ké pvi selõ _testi.il ete
ú gy döntött, hogy páIyí natot nyujt be óvoda konyha
korszerûsí té sé re.Pí lyázott összeg 40 millió forint,
melynek 2 millió forintos önerejé t az önkormányzat saját
Gal gamács a Köz

s

2018. é vi költsé gveté se terhé re biztosí tja. Egyben

fe|hata|mazzaapolgármestertaszüksé ges
dokum entum ok

alé ú rásár a.

Határidõ: azonna|
Felelõs: polgármester
szavazatiaré ny egyhangú ,ellenszavazatné lkül

4. önkormányzati fiildtulajdon

bé rbevé telé reirányuló ké relem megvitatása

külterület 0I2l3
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja ajelenlé võket, hogy a galgamácsa
jelenleg Kovács András helYi
hrsz_ú , 8 ha területû, önkorm ányzati termõfold tulajdont
A bé rlÕ ké ré se,
válla1kozõbé rli, akivel é ves szintû bé rleti szerzõdé stkötött az Önkormányzat,
minimális
hogy a hatályos törvé ny a]apján ne é ves, hanem a törvé nyben meghatátrozott
köttessen, mely
szerzõdé si idõ legyen. Az önkormányzat é rdeke, hogy olyan szerzõdé s
kí vánja a terÜletet,
lehetõvé teszi, hogy amennyiben a tulajdonos önkormányzat hasznosí tani
akkor a bé rleti szerzõõé s egyoldalú an bármikor felmondható legyen.
bukjon
Móricz Máté ké pviseló: Igen, ezegy beruházás eseté ben nagyon fontos, nehogy emiatt
e1 a települé s egy kedvezõ lehetõsé get
Rózsai Piroska alpolgármester: Támogatj

a,

szerinti
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselÕ-testiilet atámogatja a fentiek
j
önkormányzati foldtulajdon bé rbea dását az ké zfelemelé ssel elezze.

Galgamácsa Kõzsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testiilete egyhang,Jlag,

5 igen, 0 nem,

0

tartõzko dással a követk ezõ határ ozatot hozta:

59/2018. (VII.09.) sz. önkormányzati

határozat:

g Önkormányzata Ké pvi selõ -testtilete b é rleti
szerzõdé st köt Kovács András, 2183 Galgamácsa, Ady E, u,
szám a|atti lakos, õstermelõvel a Galgamácsa külterüIet 01213
hrsz_ú ingatlan vonatkozásában. A bé rleti jogviszony M
önkormányzat oldaláról indokolás né lkül felmondhatÓ. A bé rleti
jogviszony idõtartama a 2Oí 3, é vi CCXII. tv. - a mezõ- é s
erdõgazdaságí öldek forgalmáról szóló 2013. é vi CXXII.
törvé nnyel összefliggõ egyes rendelkezé sekrõl é s átmeneti
szabályokról _ 7§. (l)_ben meghatározott minimális idõtartam.
A Ké pviselõ_testület jelen dönté sé vel fe|hatalmazza a
polgármestert a bé rlett szerzõdé s elké szí té sé reé s a|áirására.
Gal gamácsa Köz

sé

Határidõ: azonna|
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , e||enszav azat

né lkül

5. Beszámoló KEHOP-5.2.9-16-2017-00167 azonosí tószámû

pá|yázat

megvalósí tásáról

í
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy a mûvelõdé si ház szí nezé sé hamarosan
í gy plusz
megkezdik, viszont az elõtetõ javitása, rendberakása nem ré sze a páIyáaatnak
költsé gké nt j elentkezhet.

Vé lemé nyealaplán elengedhetetlen a javí tás, hiszen a vizet rávezeti az felÍ jí tatt homlokzatra,
ezzel az é pület állragát veszé |yezteti.
cé |szerú lenne az elõtetõt is helyreállÍ ttatni, hogy ne ké sõbb
kelljen megbontaní amár ké sz é pületet. Az elõtetõ ebben a formában igen balesetveszé lyes.

A munkálatok jelen fázisában

Rózsai piroska alpolgármester: Felté tlen javasolj a az e|õtetõ felÚjí tását, mivel nem csak
Õ vetette
eszté tikai, hanem állagmegóvási munkaról is van. Az egyik kooperáció alkalmával
fel

a

polgármester ú rnak a helyreállí tás szüksé gessé gé t,

Móricz Máté ké pviselõ: Ki vé gezné a helyreállí tást?

Ecker Tamás poigármester: A helyreállí tás elvé gzé sé rebeké rt elÕzetesen 3 db arajÍ nlatot,
ugyanazzal a mûszaki tartalommal. Tájé koztatja a ké pviselÕ-testiiletet, hogY a Pá|Yázatos
é pületenergetikai páIyé zat a kõzé p-magyarországi ré gió települé si önkormányzatai számára
(KEHop-5.2.9.) megnevezé sû támogatás elnyeré se okán a mûvelõdé si ház elÕtetõjé nek,
helyreállí tására3 db ajánlatot ké rt be az önkormárryzat,

A

javí tás nem ké pezi a támogatás ré szé t,azonban annak mûszaki áIIaPota miatt

elengedhetetlen a helyreállí tás.

A felú jí tásé rté kevárhatóan nem é ri el a közbeszerzé si

é rté hÁatárt, azonban a harom ajánlat

megké ré srekerült.

utí n aKé pviselõ-testtilet megállapí tja, hogy
aszódi szé khelyû Rivet Book Kft nyú jtotta be.

Az

ajánlatok bontása

a

legkedvezõbb ajánlatot az

Ecker Tamás polgármester: Mivel egyé b é rdemi hozzászõIás nem tÖrté nt felké ri a
jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy, a Rivet Book Kft-t - mint a legkedvezõbb ajánlatot
nyú jtó ajé n1attevõt- bizzák meg a mûvelõdé si ház elõtetõ helyreállí tásával azt ké ri, hogy
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormárryzat Ké pviselcl-testülete egyhangú lag,
tarlózkodással a követk czõ haí ározatot 1rozta:
60/2018. (VU.09.) sz. önkormányzati

5 igen, 0

netn, 0

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkonnányzat Ké pviselõ_testülete az
é pület állagmegóvása, valamint a közvetlen balesetveszé ly
elhárí tása okán jelen dönté sé vel megbí zza a RIVET BooK kft_t
a galgamácsai mú velõdé siház elõtetõ helyreállí tásával aZ
átajánlatban megjelölt 444.000,_ + Ápa forintos azaz
né gyszáznegyvenné gy ezer

A

l

helyreállí tás forrását

ÁFA forintos

a

áron,

Ké pviselõ_testület

20l8,

é vi

költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja.
A Ké pviselõ_testület í -elhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláí rására.
Határidõ: azonnal
Felelõs : polgárrnester
szay azatí ar ány : e gyh an gú , el ens
1

z

avaz at rré lkül

6. Eryebek

6.1.

Egé szsé gügyi központpá|yázat

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a jelenlé võket, hogy a PM_EUALAPELLATAS
2OI7l79 azonosí tósz ámû, 'Ûj egé szsé gügyi központ lé trehozása Galgamácsáln' cí mÛ, nYertes
pí lyáaatwkvonatkozás ábanmé ltányossági ké relmet nyú jtott be apé nzigyminiszté riumba.
Kovács Bé la alpolgármester: Mié rt volt erre szüksé g?
ké rdé sespályé nat kapcsán önkormányzatunk a támogatõi
szerzõdé s megköté sé t követõen felké rte a MAGYARTERV Kft-t, hogy az általuk korábban
elké szí tett elõzetes engedé lyezé sitervek a|apján, ké szí tsé kel a kivitelei terveket is a PálYé nat
kereté ben megvalósí tani tervezett,$ egé szsé gügyi központ vonatkozásában, akÖzbeszerzé si
eljárás megindí tásának é rdeké ben.A kiviteli tervek elké szí té sekorazonban a kÖvetkezõ

Ecker Tamás polgármester:

A

problé ma merült fel.

A

páIyázat alapjzn ké pezõ azõta jogetõs é pí té siengedé llyel rendelkezõ tervdokumentáció
ké szí té sekornem állt rendelkezé sünkre ré szletes talajmechanikai szakvé lemé ny vagy geo
technikai jelenté s, csupán egy az azonos funkcióra 10 é wel korábban a helYszí nre tervezett
é pülethez ké szült felmé ré sfo geo technikai é rté keivoltak ismertek, Í gy az elÕzetes tervezé s
során ezeket vettük alapul.

A kiviteli

terv ké szí té sekor,a kiviteli tervi követelmé nyé nek megfelelõen, ré szletes

2008-as jelenté sbõl
talajmechanikai szakvé lemé nyt csináltattunk melynek fé nyé bena korábbi,
sajnos té vesnek
rendelkezé sre álló é s a tervezé skor kiindulási alapnak vett adatok,
bizonyultak!

elbontásra kerÜlt,
e!õzetes iní brmációink szerint, a telken korábban álló é pület teljesen
Azonban a fií rásos
csak a terület hátsó ré szé nmaradtak törmelé kek egy ré gi cisztemában,
nem bontották el' csak flolddel
talajmechan í kai ví zsgálatok kimutatták, hogy az epület alaPjait
feltÖlté s találhatÓ, melY
betemetté k, illetve, hogy a telek lejtõs ré szé njelentõs flolddel bodtott
furás tovabbá, a tervezett
törmelé kes é s vé lhetõen a korábbi é pületbontásból származlk. A
ÜtkÖzÖtt, melYnek
é pület helyé tõl balra, egy felté ratlan pince vagy cí szterna szerkezetbe
a törmelé kes feltölté ssel egyetemben a ké rdóses é pület

Az

eltávolí tása szüksé ges

megvalósí tásához.
talajszint kÖzelé ben
Ezen felül a talajví z mé rté kadó szintjé t a most ké szült szakvé lemé nya
alapnak tekintetttink, a
adta meg, mig akorábbi jelenté sben, melyet a tervezé skor kiindulási
az elÕzetesen
talajví z szintje mé lyebben került meghatározásra, enné l fogva atalajviz szintje
miatt az
tervezettekné l jobban megnehezí li az a\apozás vé de|mé t.A költsé ghaté konyság
talajcseré vel számoltunk,
alapozásnál már az engeõé lyezé si tew ké szité sekor is vonal menti
ja,ó
B.zen mûszaki megoldás alkalmazásakor, hogy egy lemezalap alkalmazásával
szivárgõval
többletköltsé geket elkerüljük, szüksé ges annak alapozási sí k menté n tÖrté nõ
is foglalkoztunk, de
megerõsí tett vé delme. Ezzel a ré szletes engedé Iyezé si terv elké szí té sekor
tartósan
csak a lejtõ felõli oldalon. A ta|qví z szintje viszont a friss szakvé lemé tya|apjÍ n
meghaladhatja aZ a]apozási sí kot, a sztkkasztása ezé rt nem megoldható, a talalviz
elvezeté sé rõl a b eruhánás során gondo skodni kell,

A fenti mûszaki körülmé nyek az eredeti tervezõi költsé gbecslé sben nem
szüksé gessé , melynek becsült költsé ge 25.224.7
elvé gzé sé teszik
t
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SZerePlÕ munkálatok

Ft,

Ezen rendkí vüli mûszaki körülmé nyek alapján, kivitelezõi oldalról annYi extra feladat
teljesí té seszüksé ges, mely a teljes beruházásra elõzetesen megállapí tott ÖsszegbÕl
(209.677.544 Ft) nem megvalósí tható, figyelembe vé ve az é pí tõipai ágazatban a PáIYázat
benyú jtása óta is folyamatos áremelkedé st, melynek eredmé nyeké ppen az eredetllegtewezett
záródna.
ö ssz eggel lefollatott kõzb eszer zé si elj árás eredmé nlelenül

Tekintettel a fentiekben ré szletezett, elõre nem teryezett költsé gek felmerülé sé vel é s azok
né lkiilözhetetlensé gé vel, a benlhé aás elõzetesen megj,atározott ÖsszkÖltsé gé t emelni
szüksé ges, mely többletköltsé get azortban sajnálatos módon Önkormányzatunk a szûk
gazdaságt keret ei mi att, s aj át forrásb ó 1 nem tud me gfin anszí ro zni.
fentiekben ré szletezett indokokra való tekintettel ké rem a mé lyen tisztelt Miniszter urat,
hogy a kiviteli tervek elké szí té sekora talajmechanikai vizsgálatok fé nYé ben,felmerÜlt

A

többletköltsé get eseti mé ltányossági támogatás kereté ben az ÖnkormánYzatunk szé mlára
megí té lniszí veskedj en, a proj ekt megvaló sí tható ságának é rdeké ben.

A ké rclóses rendkí r.üli rnûszaki kilrülmé nyck iniatt szüksé gcssé l,ált tevé kenysé gek elvé gzóse.
tcvé kenYsé gek
a projekt rnegvalósí tása szcmpontjából í -elté tlenül szüksé gesek, hiszen ezen
ncnr
hiányábarr az ópülct alapozása é s í gy a tervezett egé szsé gügyi központ rrregvalósí tása
é lõk
1enne rnegoldható, mcly negatí v következrné rry a települé sen é s a környé len
al ap szo

l

gáltatásokhoz való megt-e lelõ hoz,záf

é ré Sé t hiú

Sitaná

m eg.

Kovács Bé la alpolgármester: A pótköltsé gveté st kirrek kellett elké szí teni']
szerzõdé st kÖtÖtt az
Ecker Tan-rás polgármester: A tervezõ -akivel a kiviteli terv elké szí té sé re
gveté st,
ö nkorm ány zat, ké szili az ár azatlan kö ts é
1

Móricz Máté ké pviselõ: Kivitelezé st mennyire befolyásolja?
Ecker Tamás polgármest

er,.

Az alapozás idé n mé g belefé rhet.

Maczó Beftalan ké pviselõ: A napelemekkel rrregterrnelt energiával mit csinálunk?
az
Ecker Tamás polgármester.. Az óvoda ré góta kitermeli a saját elektromos áram kÖltsé gé t,
orvosi rendelõ, mûvelõdé si ház, polgármesteri hivatal eseté ben is ez a cé l,

6.2.

Települé sfejleszté si Bizottság megszûné se

jelzé se nYomán
Mog}zorósi Márla jegyzõ: Tájé koztatja a jelenlé võket, hogy a kormárryhivatal
a Települé sfejleszté si Bizottságot cé lszerú ilenne beolvasztani a Pé nzÜgyi é s ÜgYrendi
Bizottságba, mivel minimális tevé kenysé gé tennek kereté n belül is el lehet vé gezni.

Ecker Tarnás polgárrnester: Mivel a jelenlé võk egyeté rlettek é s további é rdemi ké rdé s,
hozzászólás nem hangzott el, felké ri a jelenlé võket, aki egyeté r1, hogy a Ké PviselÕ-testÜlet a
Települé sf,ejleszté si Bizottságot beolvassza a Pé nzÜgyi é s Ügyrendi Bizottságba aZ
ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyharigú lag,
tartózkodás sal a követk ezõ határ ozatot hozta

5 igen, 0 nem,

0

:

61/2018. (VII.09.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkorrnányzata Ké pviselõ-testülete ú gy
döntött, hogy a 6O:20I4.(X.21,) önkormányzati haí ározatát
módosí tja é s a Települé sfejleszté si Bizottságot megszûnteti, a
tevé kenysé gebeé pül a Pé nzügyi é s Ügyrendi Bizottságba.
Határidõ: azonna1
Felelõs: polgánnester
szav azatt arány:

e

gyhan gú , el\enszav azat

n

é lkül

6.3.

Bicikli ûtpályázat

kerÜl
Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja ajelenlé võket arról, hogy páIyázati lehetõsé g
be
kií rásra bicikli utak kialakí tására, javasolja, hogy a felké szÜlé sbez elõzetesen ké rjenek
árajánlatot.

hangzott eI,
Mive1 a jelenlé võk egyeté rtettek é s további é rdemi ké rdé s,hozzászÕIáS nem
felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselÕ-testÜlet a bicikli Út kialakí tásával
kapcsolatospályázathoz szüksé ges, elõzetes árajánlatokatbeké rje azké zfelemelé ssel 1elezze.
0
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangolug, 5 igen, 0 nem,
beké ré sé vel.
tartózkodás sa|haté rozathozatalné lkül megbí zzaa Polgármestert az árajánlatok

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lktil

6.4.

43t2017.(X.18.) számú határozatmódosí tása

Ecker Tamás polgármest er: Tájé koztatja ajelenlé võket, hogy a korábban zárt Ülé sen hozott
Í gy a tartalmi
43l2OI1 .(X.18.) számú hatarozattú . szüksé ges módosí tani, a módosí tás technikai ,

dönté sen nem v áltoztat.

Mivel a jelenlé võk egyeté rtettek é s tovabbi é rdemi ké rdé s,hozzászÕIáS nem hangzott el,
jelezze.
felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a szüksé ges módosí tással azké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangû|ag,
hrtõ zko dással a követk ezõ határ ozatot hozta:
6212018. (VII.09.) sz. önkormányzati
Galgamács
43

l2OI7 .

a

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Kõzsé g önkormányzata Ké pviseiõ_testiilete

a

(X. 1 8.) számú határozatát az a|é hbi mondattal egé szí ti

ki:

A

Ké pviselõ{estiilet a Magyar Agrár_, Elelmiszergazdasági é s
Vidé kfejleszté si Kamara Megyei Elnöksé gé nek PE01 _04548_
8120:17 számll állásfoglalását megváltoztatja é s a Galgamácsa
Og4l3 hrsz-ú külterületi ingatlan eseté ben Inotai Ágnes Katalin
vevõvel az adásv é teli szer zõ dé s j ó váha gy ás átt támo gatj a.
Határidõ: azorna|
Felelõs: polgármester
szavazatlaré ny:egyhangú ,ellenszavazatné lktil
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6.5.

44t2017.(X.18.) számú határozatmódosí tása

ilé sen hozott
Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja ajelenlé võket, hogy a korábban zárt
a tartalmi
44l20I7.(X.18.) számú határozatát szüksé ges módosí tani, a módosí tás technikai, Í gY
dönté sen nem változtat,

Mivel a jelenlé võk egyeté rtettek é s további é rdemi ké rdé s,hozzászõlás nem hangzott

e|,

je|ezze.
felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a szüksé ges módosí táss aL azké zfelemelé ssel

5 igen, 0 nem,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ_testiilete egyhangú lag,
tartõzkodássalakövetkezõhatározatothozta:
63/2018. (VII.09.) sz. önkormánvzati

0

határozat:

é g önkormány zata Ké pvis elõ _testiil ete
a 44l2OI7. (X. 18.) számú batározatát az alábbi
mondattal egé szí tiki:

Gal gamács a Köz

A

s

Ké pviselõ-testiilet a

Magyar

Agrár-,

Elelmisze.gazdaságsé sVidé kfejleszté siKamaraMegyei

Elnöks é gé nekP E0 i 04 5 49 _8 l 20 I 7 szí lmú á1l ásfo glalás át
megvá|toztatja é s a Galgamácsa 09414 hrsz_ú kiilterületi
ingátlan eseté ben Inotai Ágnes Katalin vevõvel az
ad ásvé tel i szer zõ dé s j óv áhagyás át támo gatj a,
_

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány,.egyhangú ,ellenszavazatné lkül

6.6.

4512017.(X.18.) számú határozatmódosí tása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja ajelenlé võket, hogy a korábban zárt ilé sen hozott
45l2O17 .(X.18.) számú határozatát szüksé ges módosí tani, a módosí tás technikai, Í gY a tartalmi
dönté sen nem v áltoztat.

Mive| a jelenlé võk egyeté rtettek é s további é rdemi ké rdé s,bozzászõlás nem hangzott el,
felké ri a jelenlé võket, aki egyeftrt a szüksé ges módosí tással azké zfelemelé sseljelezze.

lt

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhanú lu9,
tartó zko

d ás s

5 igen, 0 nem,

0

ho zta:

al a kö vetk ezõ batár o zatot

6412018. (VII.09.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa közsé g Önkormányzata ké pviselõ_testülete a
45 l 20 17 . (X, 1 8. ) számú határ ozatát az alábbi mondattal egé sziti
ki:
Ké pviselõ_testület a Magyar Agrár_, Elelmis"ergazdaság é s
Vidé kfejleszté si Kamara Megyei Elnöksé gé nek PE01 _0454,7_
8l20l7 számí állásfoglalását megváltoztatja é s a Galgamácsa
0g4l5 hrsz-ú kiilterületi ingatlan eseté ben Inotai Ágnes Katalin

A

vevõ vel

az

adásv é te|i sz er zõ dé s j ó váhagy ás át támo gaq a,

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellensz av azat

6.7.

né lkül

Digitális té rké piadatbázis igé nylé se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja ajelenlé võket, hogy 2018.01.01-é n hatálYba lé Pett
201,7.é vi LVII. törvé ny 334l2OI7.(XI.09.) Korm. rendelet, vé grehajtási rendelete szerint
ké relem beadását követõen lehetõsé g nyí lik a települé sügyi dokumentumok ké szité sé hez
szüksé ges té rké piadatbázisok, adatok ingyenes átvé telé re. A lehetõsé get javasolja
kihasználni, mivel nagyban megkönnltené az ilyen iranyú munkát.

Mivel a jelenlé võk egyeté rtettek é s további é rdemi ké rdé s,hozzászÕIás nem hangzott

el,

felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt aké relem beadásával azké zfelemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Kõzsé g Önkormanyzat Ké pviselõ-testtilete egyhanú lag, 5 igen,
tartó zko dás

s

al a követk ezõ határ o zatot

0 nem,

0

ho zta:

65/201,8. (VII.09.) sz.

önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testtilete ú gy
döntött, hogy megbí zza a polgármestert a digitális té rké pi
adatbázis hozzáferé sé hez szüksé ges ké relem é s nylatkozat
beadásával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
12

sz av azati ar ány :

6.8.

e

gyhan gú , e|I enszav azat né lkül

Polgárõrsé gtámogatása

Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat a korábbi é vekhez hasonlóan
támogatni fogja a polgárõrsé get, melynek összegé t 200.000,- forintban javasolja
megállapitani meg é s ké ri a szüksé ges dokumentumok elké szí té sé benMÓricz Máté segí tsé gé t.
Móricz Máté ké pviselõ: Megköszöni

atámogatást é s elÕké szí ti a szÜksé ges papí rokat.

Ecker Tamás polgármester: Mivel a jelenlé võk egyeté rtettek é s további é rdemi ké rdé s,
hozzászõ|ás nem hangzotí el, felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, Itogy az Önkormányzat
200.000,- forinttal támogassa a Polgárõrs é get az ké zfelemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testí ilete egyhanÚIag,
tartó zko dás

s

al a követk ezõ határ o zatot

5 igen, 0 nem,

0

ho zta:

66/2018. (V[.09.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testtilete ú gy
döntött,

ho

gy a Polgárõrsé get 200. 000,- forinttal támo gatj a.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azatl arány : e gyhan gú , ell enszavazat

né lkül

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a Ké pviselõ-testület munkáját é s az Ülé st 20:30

órakor bezária.

K.m.f.

jegyzõ

polgármester
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