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JEGYZŐKÖNYV
július 30-an
Készült: Galgamácsa Községi önkorm ányzat Képviselő-testületének 2018.
16:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott
rendkívüli ülésérő1,
Jelen vannak:

Ecker Tamás pol gármester
Rózsai Piro ska alpolgármester
Kovács Béla alpolgármester

Móricz Máté képviselő
Mogyorósi Márta jegyző
MogYorósi
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖnti
jelent
meg.
tvtartu:"éwőt. Migállapítja, hogy a testület hatirozatképes, mivel 4 fo képviselŐ
Ismerteti a napirendi pontot.
Szavazásrabocsátja a napirendi pontot az alábbt eredménnyel:
Galgamácsa Község ÖnkormányzatKépvtselő-testülete egyhangúIag,4 igen, 0 nem
szav azattal, 0 lartő zkod ás s al el fo gadj a a n ap irendi p o nto t,

Napirendi pontok:
célútüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódő pá|yázat megvitatása

1. Szociális

2. Hivatal

udvar vis major helyezet megszűntetése

Nanirendek tárcvalása:

1. Szociális

célútüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódő pá|yázat megvitatása

Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testiiletet, hogy ismét lehetőség van
szociális célútüzelőaíyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás pál'yéaatÍtra. Idén 144 erdei m3
mennyiségű kemény lombos fafajtavásárlásának

támogatását igényelheti az Őnkormányzat.

igényelhető mennyiséget központilag á|lapítják ffi€g, a testtilet dÖnti €l, milYen
mennyiséget kíván megpáIyázni, a valós támogatás apályázat elbírálásakor ettől eltérhet.

Az

Megvitatást követően a jelenlévők egyetértenek a teljes merrnyiség megpá|Yázásával. Felkéri
a jelenlévőket, aki egyetért a 744 erdei m3 szociális tűzifa támogatás megpáIyézásával az
kézfelemeléssel j elezze.

Galgamácsa Község örrkonr"rár-iyzat Képviselő_tcstületc egyhangúlag,

4

iger-i,

0

nerr., 0

tarlózkodással a kijvetk ező határozatot hozta:
6712018. fVII.3O.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Község önkormányzat Képviselő_testülete igényt
nyújt be a helyi önkormányzatok szociális célútizelőanyag
vásír\áshoz kapcsolódó támogatás keretón belül, 144 erdei m3
mennyiségű kemény lombos fafqta vásár|ására. A Képviselő_
testülete az 1.000 Ft + ÁFA/erdei m3, összesen 144.000 Ft +
ÁFA, azaz egyszíanegyvennégyezer forint phsz áfa, valamint a
száLlítási költség teljes összegét saját forrásként biztositja 2018.

előtrányzata terhére. A
Képviselő_testület vállalja, hogy a szociális célútűzifában

évi költségvetésének szociális

részesülő személyektől ellenszolgáItatást nem kér,

Hatáidő:2018.08.31.
Felelős: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan

2. Hivatal

gú, ellenszav azat nélkü1

udvar vis maior helyezet megszűntetése

Ecker Tamás polgármester: A Hivatal épületénélproblémaként merÜlt fel, hogY abejétratnál
petőíi utcai árokba, ezért a tetőről, valamtnt az
átbaladő burkolt árokból a viz tem távazIk a
udvarról érkező viz atanácsterem alá folyik, Ez okozza az épűIet sÜllYedését.

Rózsai piroska alpolgármester: A nyíIászárők cseréje során kibontásra kerÜlt az ajtő és
kivitelezéstvégző válla|koző akkor szembesült azzal,hogy az épÜleten lévő hatalmas rePedést
és süllyedést az épület alá befolyó viz okozza.
MőiczMátéképviselő: Mi

a megoldás,

hogy lehet a legolcsóbban orvosolni a problémát?

Ecker Tamás polgármester: Sajnos gépi erővel fel kell bontani azudvart és a bejáratot, ki kell
emelni aziszaposta|ajt, fel kell tölteni, valamint arégi fedett, betonos árok helyet 300 mm es
csatornacsövet kell lefektetni, Ezekután azudvar újrabetonozása is szÜkséges.

Rózsai piroska alpolgármester: Állagmegóvás miatt okvetlen el ke1l végezni ezeket

a

munkálatokat. Javasolja, hogy még a homlokzati szigetelés elvégzéseelŐtt végeztesse el az
önkormányzat ezt avis major beavatkozást.

Mekkora költséggel jérhat ez a murlkálat? Beton helyett nem olcsóbb a térkŐ? Talán azért is
szerencsésebb ez ahelyreállítási mód, mert bontható.

a

feltárás, a helyreállítás, a tÖrmelék
e|száIlitása, a műanyag cső, a szükséges szerelvények valamint a CKT elŐzetes becslések

Ecker Tamás polgármester:

A

gépi floldmunka,

alapján nagyságrendiieg másfél millió forint összegbe kerülhet.

A térkőnek fieírő 2]s)-forint

négyzetmétere.

kormányhivatal előírta a hivata1 akadálYmentesítését is. A
jelenlegi bejáratnem felel meg ezeknek a követelményeknek, mivel kerekes székkel, valamint
babakocsival nehezen megközelíthető.

Mogyorósi Márta jegyző:

A

A
Móricz Máté képviselő: Véleménye alaplan elengedhetetlen a vis major helYzet elhádtása,
hogY ne
munkálatok jelen fázis ában céLszeru lenne elvégeznt a bontást és a helyreállÍtást,
később kelljen megbontani amár kész épületet. I(i végezné a munkálatokat?
munka elvégzésérebekért előzetesen 3 db árajénlatot,
térkÖvet az
ugyartazzala múszaki tartalommal. A betont valamint a helyreállításhoz szÜkséges
ö nko rm ányz at v ás áro lná. I sm ert et i az aj ánlatokat,

Ecker Tamás polgármester:

A

a
qánlatok bontása után aKépviselő-testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
galgamácsai székhelyú AVD Truck Kft adta,

Az

Ecker Tamás polgármester: Mivel egyéb érdemi hozzászó|ás nem tÖrtént felkéri a
jelenlévőket, aki egyetért azzal, hogy, a AVD Truck Kft-t - mint a legkedvezőbb ajánlatot
nyujtó qánlattevőt- bízzák meg hivatal épület udvarának feltárásával, a vis major helYezet
jelezze.
elhádtásával, valamint az aztkövető hellreállitással azt kéri, hogy kézfelemeléssel
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangulag,
Ártőzko dáss al a követk ező hatér ozatot hozta:

4

68/2018. íVII.30.) sz. önkormányzati

tgen,

0 nem,

0

határozat

Galgamácsa Község önkormányzat Képviselő_testiilete a

jelen döntésével megbizza a AVD Truck Kft -t a
galgamácsai hivatal udvarának feltárásával, a vis major
he|yezet elhádtásával, valamint az azt követő
helyreál lítá ss aI az fu aj ánlatb an me

A vis major költségek fonását

gj elö
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tv
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a képviselő_testí.ilet saját

költségvetésének terhére biztositja.

Képviselő-testiilet fe|hatalmazza a polgármestert a
vonatkozó megállapod ás a|áír ásétra, valamint a szükséges

A
b

eton,

cs

atornacsövek, val amint térkő b eszerzésére.

Határidó: azonna|
Felelős: polgármester
szavazatíarény:egyhangú,ellenszavazatnélktil

Eekerlaqa§ polgánnester:

M egkiiszönte

a Képviselő-testület munkáját ós az ü]ést 16:30

órakor bezárja.

K.m.f.
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