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JEGYZÓKÖNYV
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkormányzat Ké pviselõ-testületé nek 2018. szeptember
10-é n 16:00 órakor Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának hivatalos helyisé gé bentartott
rendkí vüli ülé sé rõl.
Jelen vannak:

Ecker Tamás pol gármester
Rózsai Piroska É va alpolgármester
Kovács Bé la alpolgármester
dr. Kovács Sándor ké pviselõ
}l4õricz Máté ké pviselõ

Maczõ

B ertalan

ké pviselõ

Holló Pé ter ké pviselõ
Mogyorósi Mí rta jegyzõ
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, kiilön köszönti Mogyorósi
Márta jegyzõt. Megállapí tja, hogy a testi,ilet haté rozatké pes,mivel 7 fo ké pviselõ jelent meg.
Ismerteti a napirendi pontot.
Szavazásrabocsátja a napirendi pontot az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 7 igen,
szavazatta|, O hrtõzkodással elfogadja a napirendi pontot.

0

nem

Napirendi pontok:
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Önkormányzat Varyonrendeleté nek módosí tása
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Napirendek táreyalása:

1. Galgamácsa Petõfi utca 99. számû, Galgamácsa belterület 238 hrsz-Ú ingatlan
vé teli szándé lcí nak megvitatása
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a települé s központi ré szé n,a mûvelõdé si háazal
szemben eladóvá váIt egy ingatlan, melyen 2 db htz található. A telek nagysága lehetõ teszi a
is. Javasolja,
jövõbeni megosztást, vagy akár alkalmas lehet ú j bölcsõde vagy óvoda é pí té sé ré
hogy a Ké pviselõ-testület tegyen ajé nlatot azingatlan megvé telé re.

Mõ

czMáté ké pviselõ: Támogatja az ingallan megvé telé t, a települé s egyik legjobb fekvé sû

ingatlanáról van szó.

Kovács Bé la alpolgármester: Nagyon jó fekvé sû ingatlan, van informáciõ artól, hogy mennyi
avé telár?
Ecker Tamás polgármester: A tulajdonos 8 millió forintot szeretne kapni az ingatlané rt, de
vé lemé nye szerint az önkormányzat 5-6 millió forintot tudna csak felajánlani é rte.

a
Rózsai Piroska É r,aalpolgárrrrester: Tárnogatja az ingatlan nregl,é telé t"r,é lenlónye szerint
az
is
áli
p,,tgar-..ter áltirl jal,irsolt összeg megt-clelõ lehet, ez az Összeg rerrclelkezé sre

önkonnányzatnak.

Mogyorósi Máfia jegyzó: Tájé koztatja a Tisztelt Ké pviselÕ-testÜletet. hogy
l

eborryo1 í tásáho z ügywé det

szüksé gcs rrre gbí zrri

az adásvé te1

.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, hogy aki egyeté rt, aZ

ingatlan

megvásárlá sáv aI az ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormanyzat Ké pviselõ-testiilete egyhangÚlag,
t

artó zko dás

s

al a követk ezõ hatátr o zatot

7

igen,

0 nem,

0

ho zta:

69/2018. í IX. 10.) sz. önkormányzati

A Ké pviselõ_testületé nek

határozat:

dönté se é rtelmé ben,az Önko rmányzat

pALóCZ ISTVÁNNB, zto6 Gödöllõ Erzsé bet
Királyné körut 10. 1. em. 4. SZ. alatti lakos Galgamácsa

megvásárolja

belterület 238 hrsz_ú . termé szetben Galgamácsa Petõfi utca 99.
szám a|att felvett 1870 m2 alapterületû, ,,kivett |akóhé "Z udvar"
megnevezé sû belterületi ingatlant 5.750.000._ Ft, azaz ötmillió_
hé tszázötv enezer- forint áron.
A Ké pviselõ_testület felhatalmazza a polgármestert a terület
megvásárl á s(ûtoz szüksé ges inté zkedé sek me gté tel é re, valamint
az adásv é telt szerzõ dé s aláir ásár a.

A

jogügylettel kapcsolatos ügyvé di teendõk ellátása
vonatkozásában Dr. Lázár Krisztian ügyvé det (iroda: 2100
Gödöllõ, Dõzsa Gy. u. 69lA) bizza meg. Az ügyvé di
munkadí jat a ké pviselõ-testiilet saját költsé gveté sé nekterhé re
biztosí tja.
Hatá1rdõ: azonrtal
Felelõs: Polgármester

szavazattarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

2. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat költsé gveté sé nek (e|õirányzatainak)
módosí tása

Ecker Tamás polgármester: Röviden ismerteti az elõterjeszté st é s költsé gveté s
val amint mó do

s

í tott elõir

ány

eredeti,

zatainak s aroksz ámait.

Rózsai Piroska Eva alpolgármester: Röviden ismerteti

a

módosí tás szüksé gessé gé t.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Té tlé koztatja a Tisztelt Ké pviselõ{esti.iletet, hogy a módosí tást
rendelet formáj ában kell elfogadni.
Ecker Tamás polgármester: Mivel megvitatást követõen é szrevé telnem törté nt, ké ri, hogy aki
egy eté rt a módo sí tás sal az ké zfel emelé s sel j el ezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhan1,Lag,
tartózkodással a következõ rendeletet alkotta:
6/2018. 0X.10.) sz. önkormánvzati

7

igen,

0 nem,

0

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Ké pviselõ-testiilete
önkormányzat 2l20I8. (III.13.) szám,,l

a

az

2078 é vi

költsógveté srõlszólórendeletmellé kleté tmódosí tja:
A költsé gveté si rendelet bevé teli módosí tott elõtré nyzata:
520.460.462,_Ft é s a kiadási módosí tott elõí rányzata:
520.460.462,_Ft fõ összegekkel az í rásos elõterjeszté s
szerinti j ogcí menké nt módosulnak,

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyh an gú , el|enszav azat

3.

né lkül

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat 4t2Oí 3 (VI.20) számú Galgamácsa KÖzsé g
Önkormányzat Vagyonrendeleté nek módosí tása

Ecker Tamás polgármester: Röviden ismerteti az elõterjeszté st é s a módosí tás szÜksé gessé gé t.
Elmondja, hogy a Ké pviselõ_testület korabbi dönté sé nek megfelelõen megtÖrté nt a
Galgamácsa belterület 712 ktsz-ú hrsz ingatlan é rté kbecslé se,továbbá a nemzeti vagYorrrÓl
szõ|õ 2011. é vi CXCVL törvé ny 14. §. (2)bekezdé se alapján aMagyar Államot megilletõ
elõvásárlási jogaról a Magyar Állam lemondott, amelyrõl szÓlÓ nyilatkozatot megkÜldte az
önkormányzat ré szé re.A Ké pviselõ-testiilet korábbi dönté se alapján, amennyiben aZ
önkormányzatú gy dönt, hogy é rté kesí tia fenti ingatlant, abban az esetben az Önkormányzat

vagyonrendeleté nek

1.

forgalomké pes vagyont

számú mellé kleté t szüksé ges módosí tani

ár gy

ak közé szüksé ges

b

é s az

ingatlant a

esorolni.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Tájé koztaí jaa Tisztelt Ké pviselõ-testtiletet, hogy a módosí tást
rendelet formáj aban kell elfogadni.
Ecker Tamás polgármester: Mivel további é szrevé tel nem törté nt, ké ri, hogy aki egyeté rt a
módo sí tás s aI az ké zfel emelé ssel j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Kepviselõ-testülete egyhanú lag,
tartózkodással a következõ rendeletet alkotta:
7i2018. (IX.10.) sz. önkormánvzati

7

igen,

0

nem, 0

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Ké pviselõ-testülete a Nemzeti
Vagyonról szõIõ 2OII- é vi CXCVI. törvé ny alapján

4l2OI3 (VI.20.) számí Galgamácsa
önkormán yzat y agy

Közsé g
onrendeleté t az elõterj es zté s szeint

módosí tja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,el|enszavazatné lkül

megnevezé sûo Új egé szsé gház
é pí té sé revonatkozó pá|yázathoz kapcsolódó bí ráló bizottság Összeté telé rõl

4. Dönté s a PM_EUALAPELLATAS 2017179

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselÕ-testiiletet a
rvr_nuempELLATAS 20I7l'79 megnevezé sú , ú j egé szsé 8Í ;É én pí té sé revonatkozó
pályázathoz kapcsolód õ biráIõ bizottságösszeté telé rõl Ké pviselÕ-testÜleti dÖnté s szÜksé ges.

A bí ráló bí zottságösszetótelé re az alábbi javaslatot terjeszti elõ:
Jogi szaké rtelemmel rendelkezõ szemé ly:

Mogyorósi Márta, jegyzõ

Közheszerzé si szaké rtelemmel rendelkezõ szemé ly: dr. Garancsy Georgina felelÕs akkreditált
közb eszerzé si szaktanács adó

Mûszakiszaké rtelemmelrendelkezõszemé Iy: MagyarMihály
pé nzigytszaké rtelemmel rendelkezõ

szemé ly: Rózsai

Piroska Eva, alpolgármester

Rózsai Piroska É vaalpolgármester: Elfogadja a felké ré st.
Mogyorósi Márta jegyzõ: Elfogadja a felké ré st.

polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a
pM_EUALApELLATAS 2O17l79 megnevezé sû, ú j egé szsé fl:ré .zé pí té sé revonatkozó
pályí aathoz kapcsoló dó biráIõ bizottság összeté telé re vonatkozó javaslat elfogadásával az

Ecker Tamás

ké zfelemelé ssel j elezze.

Galgarnácsa KÖzsé g Örrkorn-rányzat Ké pVisclÕ-testÜletc egyhangÚlag,
tarlózkodással a kóvetk ez(i haí ároz,atot hozta:
7012018. flX.10.) sz. önkormányzati

7 igcn, 0

nenr" 0

határozata:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ_testülete

PM_EUALAPELLATAS 20I7l19 megnevezé sû,

a
új

re vonatkozó p áIy ázat eseté b en, kapcsol ódó
közbeszerzé si eljárás során eljárõ bí rálõ btzottság né gy tagból
á1l. Figyelemmel a Kbt. 27. § (3) bekezdé sé re,a Ké pviselõtestiilet az alábbi szemé lyek delegálásaról dönt;

e gé szsé ghé né pí té sé

Jogi szaké rtelemmel rendelkezõ szemé ly:
Márta, jegyzõ
kõzbeszerzé si szaké rtelemmel rendelkezõ
Garancsy Georgina
fel el ó s akkredi tált kõ zb eszer zé si sz aktan ác s adó

Mogyorósi

szemé ly: dr.

Mûszakiszaké rtelemmelrendelkezõszemé 7y: Magyar
Mihály
Pé nzûgyiszaké rtelemmel rendelkezõ
Piroska Eva, alpolgármester

szemé 7y: Rózsai

határidõ: azonna1
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ell en

s

z

avaz at né lk ü1

5. Dönté s a pM EUALAPELLATAS 2017179 megnevezé sÛ, Új
vonatkozó pá|yázathoz kapcsolódó mûszaki ellenõri
é pí té sé re

egé szsé gház
tevé kenysé g

ellátás ára von atkozó aj án|atté teli felhí vás me gküldé s é rõ l.

Ecker Tamás polgármest er Tájé koztatja a Ké pviseló- testiiletet PM EUALAPELLATAS 2017l19 megnevezé sû, ú j egé szsé ghé tzé pí té sé revonatkozó pá|yázathoz
kapcsolódóan mûszaki ellenõr megbí zásaszüksé ges. A kiválasztási eljaráshoz ajÍ n|atté telí
felhí vás megküldé se szüksé ges. Javasolja, hogy a Ké pviselõ-testület az alábbt gazdasági
szereplõk

r é szé e
r

küldj e meg az

aj ánl

atké ré st:

MEBE Bt.2225 üllõ, Berkes András u.64., Medvedovszky Bé la ügyvezetó
mebebt@monornet.hu
Vektor-Bau Kft ., 223 0 Gyömrõ, Eötvös u. 38., Vincze János igyvezetõ
vektorb au@t- online.hu
GTM Speciál Kft.., 2230 Gyömró, Kölcsey u. 15., Spaits Miklós ügyvezetõ
spaits.miklos@gmail. com

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt a PM_EUALAPELLATAS 2017179 megnevezé sÛ, Új
egé szsé ghé zé pí té sé revonatkozó páIyázathoz kapcsolódó mûszaki ellenõri tevé kenysé g
el|átásáravonatkozó

aján|atté teli felhí vás megküldé s é rõI az ké zfelemelé ssel jelezze.

Galgarr-rácsa Közsóg

tarlózkodással

a

nern, 0
Ölrkorrr"rárryzat Ké pViselõ-testülete egyhangú lag, 7 igen, 0

kijvctk czõ határozatot hozta:
7112018. (IX.10) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ_testülete

a

PMEUALAPELLATAS-2OI1l79azonosí tószámú

é zatboz kapcsolódó, mûszaki ellenõri tevé kenysé gellátása
ií rgyában, a vonatkozõ jogszabályok alapján fe1hatalmazza a
poigármestert, hogy az ajárlatté teli felhí vást az alábbi gazdaságs
szereplõk ré szé reküldje meg
pá]ly

MEBE Bt.2225 Üllõ, Berkes András u.64., Medvedovszky
Bé la ügyvezetõ
mebebt@monornet.hu
Vektor-Bau Kft,2230 Gyömró, Eötvös u. 38., Vincze János
ügyvezetõ
vektorbau@t-online.hu
GTM Speciál Kft.,2230 Gyömrõ, Kölcsey u. 15,, Spaits Miklós
ügyvezetõ
spaits.miklos@grnail. com
határidõ: azonnal
felelõs: polgármester
szav az att ar ány : e gyh

6. Dönté s

a

an

gú , e\l enszav azat né l kül

PM_EUALAPELLATAS 2017179 megnevezé sÛ, Új

egé szsé gház

vonatkozó aj ánlatté teli felhí vásának elfo gadásáról, valamint gazdasági
é pí té sé re
szereplõk r é szé retörté nõ megküldé sé rõl

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a Ké pviselõ- testiiletet PM_EUALAPELLATAS 20l,7l7g megnevezé sû, ú j egé szsé gház é pí té serevonatkozó PálYázathoz
kapcsolódóan, -az é pité svonatkozásában- a Ké pviselõtestiiletnek jóvá kell hagynia a
kõzbeszerzé si eljárás megindí tásához szüksé ges ajánlatté teli felhí vást. Ezen felÜl dÖnteni
szüksé ges arról, hogy mely gazdasági szereplõk ré szé rekerüljön megkÜldé sre a felhí vás.
Elõzetesen, elektronikus ú ton megküldé sre került az qántatté teli felhí vást tervezete a Tisztelt
ké pviselõk té szé re.

A korábbi egyezteté sek során felmerült, hogy kizárõIagolyan gazdaság szerePlÕ kerÜljÖn
felké ré sre,aki a megadott határidõn belül meg is tudja é pí teniaz egé szsé gháLzat.

ré szé rekerüljörr
Ja,asolia, hogy az ajánlatté teli t-elhí vás az alábbi gazdasági szereplõk
rr-regküldé sre:

'

Bástya Millenium Zrt.
Czirákí utca 26-32.
postací m: 1615 Budapest,

cí m: 1163

Budapest,

pf. 199., cé gjegyzé kszí m:01-10-

048319, adõszám: 25t2í 254_2_42, tel: 06lI_253_02_67 fax:
06lI_253_0268 e_mail cí m: info@bastyamillenium.hu,
kabinet@bastyamillenium.hu, ké pviseletre jogosult: Tomasek
Andrea vezé igazgató, sághy zsanett vezé ngazgató helyettes,
Varga Tibor

v

ezé igazgató helyettes

cí m: II93

Hufer-Bau kft.

Budapest, Könyvkötõ

utca

22.

postací m: 1193 Budapest, Könyvkötõ utca 22., cé gtregyzé kszám:
_09 _,7 4
0 1 _09_6956 24, adõszám: 126267 04_2_43, tel 06 l 20_3 4I
e_mail cí m: huferbaukft@gmail.com, kópviseletre jogosult: ifi .
Hubert Ferenc igyvezetõ,

cí m: 1155

Fauna-Duó Kft.

Budapest, Rekettye

ltca49.

postací m: 1155 Budapest, Rekettye utca 49. cé gegyzé kszám:
0I_09_665023, adõszé tm 12319020_2_42, tel: 06lI_260_0025
fax: 06lt-260-0025 e-mail cí m:faunaduokft@gmail,com,
ké pvi s eletre j o go sult : Gesztey-Nagy György,igyv ezetõ

Vala-Baukft

cí m: 1108 Budapest,

Mádi utca 198. 4. emelet

23.

postací m: 1108 Budapest, Mádi utca 198. 4, emelet 23,
cé gtregyzé kszám: 0 1 -09-203 3 29, adõszám: 25 1 603 83 -2-42, telr:

e-mail cí m:

valabaukft@gmail,com
ké pviseletre j o gosult: Y ar ga Lászlõ igyv ezeí õ

06-30-280-9851

R.S.Z. Epí tõipari Kft.

cí m: II47

Budapest,

Öv

utca

16IlA

postací m: 1147 Budapest, Öv ú ca 1611A, cé gegyzé kszám: 0109-291572, adõszám:I068183l,2-42, tel: 06130,853-1112 email cí m: szucs.karol y @rszkft .hu
ké pviseletre jogosult: Szûcs Károly Ákos ügyvezetõ

a jelenlé võket, aki egyeté rt
Felké ri
PM_EUALAPELLATAS 2OI7ng megnevezé sû, Új egé szsé ghé aé pí té sé revonatkozó
aján|atté teli felhí vásának elfogadásáról, valamint gazdaságí szereplÕk ré szé retÖrté nõ

Ecker Tamás polgármester:

megküldé s é v eI az ké zfelemelé ssel j elezze.

Gzrlgarnácsa Közsóg Önkonnányzat Ké pviselõ-testületc egyharrgú lag, 7 igerr,
tartózkodással a kijvetk ezõ llaí ároz,atot hozta:

0

trenl, 0

7212018.(lX.1,0.\sz.õnkormánvzatihatározatz
Galgamácsa közsé g Önkormányzata ké pviselõ-testiilete ú gy dönt, hogy

é s vé dõnõi szo|gálat
PM_EUALAPELLATAS 20I1l19 azonosí tószámú

elfogadja

a ,,orvosi

rendelõ

é pí té se"a

pá|yázalhoz

a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó hirdetmé ny né lküli nyÍ lt
közbeszerzé si eljárás ajánlatté teli felhí vását, valamint a dokumentációt.
Jelen dönté sé vel egyidejûleg felhatalmazza a po|gármestert, hogy az
ajánlatté teli felhí vást az alábbt gazdasági szereplõk ré szé reküldje meg:

kapcsolódÓ,

'

cí m: 1163

Bástya Millenium Zrt.
32.

Budapest, Cziráki ltca 26-

pf. I99,,

cé gegyzé kszám: 01-10-048319,
adõszám: 25121254-2-42, tel: 061 1 -253,02-67 fax 06l í -253-0268 e-maí I
info@bastyamillenium.hu, kabinet@bastyamillenium,hu,
clm:
ké pviseletre jogosult: Tomasek Andrea vezé rigazgatõ, Sághy Zsanett
v ezé igazgató helyettes, Varga Tibor v ezé igazgató helyettes

postací m: 1615 Budapest,

.

cí m: 1 193 Budapest, Könyvkõtõ utca22.
Hufer-Bau kft,
postací m: 1193 Budapest, Könyvkötõ utca 22., cé gtregyzé kszám:01-09695624, adõszám: 12626704-2-43, tel: 06120-34I-09-74 e-mail cí m:
huferbaukft@gmail.com ké pviseletre jogosult: ifi. Hubert Ferenc
igyvezetõ,

.

Fauna-Duó Kft.

cí m: 1 155 Budapest,

Rekettye utca 49.

postací m: 1155 Budapest, Rekettye utca 49. cé gegyzé kszám: 01-0966 5023, adõszám: I23 I9O20 -2-42, tel 06 l 1 -260 -0025 fax 06 l I -260 -0025
e-mail cí m: faunaduokft @gmail.com ké pviseletre jogosult: Gesztey-Nagy
György,ügyvezetõ

.

cí m: 1108 Budapest, Mádi utca 198. 4. emeleí 23.
Vala-Bau kft
postací m: 1108 Budapest, Mádi utca 198. 4. emelet 23. cé gegyzé kszé tm:
0 1 -09-203 3 29, aõõszí rrt 25 I 603 83 -2-42, tel: 06 -3 0 -28 0-9 8 5 1 e-mail cí m:
val ab aukft @ gmail. com ké pvi sel etre j o go sult : Y ar ga Lászlõ ii;gyv ezetõ

.

cí m: 1147 Budapest, Öv utca 161/4
R.S.Z. É pí tõipari Kft.
utca 1611A., cé gegyzé kszé rn:01-09Öv
Budapest,
II47
postací m:
2975]2, adõszám:I068183I-2-42, tel: 06/30-853-1112 e-mail cí m:
szuc

s.

karol y @r szkft .hu

ké pviseletre jogosult: Szûcs Karoly Ákos ügyvezetõ

hatái'dõ: azonnal
felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,e|Ienszavazatné lkül

7. PM_KEREKPARUT

2

0t8 pályázat megvitatása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy lehetõsé g nyÍ It az
Önkormányzati keré kpárut fejleszté s támogatásé ra, mely kereté n belül a belterületi
a miniszté rium nyertes pályazat eseté n. A pályázat
t
keré kpárutak é pí té sé támogatja
megnevezé se, Keré kpárutak lé tesí té sé nek,felú jí tásának é s korszerûsí té sé nektámogatása Pest
megye területé n (PM_KEREKPARUT_20 1 8)

A

pályázatok benyú jtása 2018. szeptember 24. 8:00-tól, 2018. október 24.24:00-ig
lehetsé ges. APályázati Kií rás cé lja a Pest megyei települé si önkormányzatok területé n a helyi

hivatásforgalmi, közlekedé si cé lú keré kpárutak lé tesí té sé nek,felú jí tásának é s
korszerûsí té sé nektámogatása. illetve a települé sek keré kpáros barát fejleszté seinek
támogatása, a megye keré kpáros közlekedé si infrastruktûrájé nak bõví té se, a
meglé võ keré kpárut-hálõzatokboz való csatlakozás biztosí tása, a már meglé võ elemek
hálõzatba szervezé se. A távlati cé l a keré kpé lrozás, mint környezetbarát közlekedé si mód
terjedé sé nek ösztönzé se a lakosság köré ben, a hivatásforgalmú keré kpáros közlekedé s
forgalmának a növelé se.
Támogatás mé rté kePest megye teljes tenileté n az adóerõ-kópessé g fiiggvé nyé ben75-95oÁ. A
támogatás intenzitásának maximális mé rté kefiigg a Pályí uõ egy lakosra jutó adóerõ
ké pessé gé tõl.A Támogatás összege: minimum 20 millió forint - maximum 200 millió forint.

Kovács Bé la alpolgármester: Hol tudnánk eztkivitelezni?
Ecker Tamás polgármester: Alapvetõ cé l,hogy az egé sz települé st belevonjuk a fejleszté sbe,
de elsõ ütemben a Gyõgyszertár utca- Vasú t utca- Petõfi utca nyomvonalon indí tanánk a
fejleszté st.
lrÁõi'cz}i4áté ké pviselõ: Korábban szó volt szó a Kossuth L. utca bevonásáról is.

Ecker Tamás polgármester: Igen, egyeztetett mátr a Magyar Közú t Zrt 1l|eté kes vezetõivel, de
jelenlegi állapot szerint az önkormányzatnak számos olyan vállalást kellene megvalósí tani
saját forrásból, mely meghaladja a jelenleg rendelkezé sre álló költsé gveté si keretet.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testiilet pályázatot nyú jtson be a
felú jí tásának é s korszení sí té sé nektámogatása Pest megye
Keré kpárutak lé tesí té sé nek,
terül eté n megnevezé sû felhí vásr a az ké zfelemelé ss el 1 elezze.

Io

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangolag,
tartó zko

d ás s

7

igen,

0 nem,

0

al a köv etk ezõ hatátr o z atot ho zta:
7312018. ûX.10.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkonnányzata Ké pviselõ_testtilete dönt
felú jí tásának é s
Keré kpárutak lé tesí té sé nek,
a
pest
megye területé n
korszení sí té sé nektámogatása
megnevezé sû PM_KEREKPARUT 2018 azonositõszámû
p áIy izat b enyú j tás áró l.

A

pályázat benyú jtásához szüksé ges 4999 358 -foint azaz
né gymilli ó -kllencszé uki l encvenkil enc ez erhé romszé uötvennyolc forint önerõt az Önkormányzat a
költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja.

Az

önkormányzat jelen dönté sé vel egyidejûleg utasí tja a
polgármestert a pályázati anyag összeállí tásával é s a pályázat
benyú jtásával. A benyú jtás során felmerült költsógeket az
önkormán yzat 20

I8

.

é vi költsé gveté s é nek terhé re bizto sí tj a.

határidõ: azonna|
felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

8. pM_KEREKpARUT 2018 Keré kpárú tpá|yázat benyú jtásához kapcsolódó
terv ezõi aj ánlatok megvitatása

Ecker Tamás polgármester: A PM_KEREKPARUT 2018 Keré kpárut páIyázat benyú jtásához
kapcsolódó an-tervezõ bevonása is szüksé ges. Tekintettel a rendelkezé sre állÓ rövid hatátidõre,
vaiamint a feladat komplexitására, elõzetesen már megké rte az ajánlatokat, valamint
továbbí tott a a tisztelt ké pviselõk ré szé reelektronikus ú ton.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a Keré kpárutak lé tesí té sé nek,
felú jí tásának é s korszerûsí té sé nektámogatása Pest megye területé n megnevezé sû felhí váshoz
kapósolódó tervezé si feladatok tekinteté ben megbí zza az qánlattevõt, az ké zfelemelé ssel
jelezze.

tI

Galgalnácsa Közsé g Önkonrrányzat Ké pviselõ-testülete egyharlgú lag,
tirrlózkocl ással a kö r,etk ezõ hatát

o

7

igerr,

0

trem. 0

zatot lrozt a

7412018. (IX.10.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgarnácsa Közsé g Önkonnányzata Ké pviselõ-testülete döntcjtt
a Keré kpárutak lótesí té sé nek,felú jí tásának é s korszerûsí té sé nek
tarnogatása Pest megye területé n megnevezé sû
PM KEREKPARUT_20IS azonosí tószámú pályázat

benyú jtásáról, nrely kereté n belül a Galgamácsa, Petõfi utca
t vánja megvalósí tarri.
teljes hosszában keré kpárut megé pí té sé kí
A pályázat benyú jtásához engedólyezé sre alkalmas mûszaki
tervdokumentáció elké szí té seszüksé ges, mellyel a Ké pviselõtestület Pinté r Ferenc egyé ni vállalkozót (cí m: 5100 Jászberé ny,
Ostoros utca 11.) bizza fiIeg, az árajánlatban megjelölt
1.650.000,- forirrt +ÁFA vállalási áron, a csatolt árajánlatban
foglaltak szerint.
határidõ: azonnal
felelõs : polgárrnester
sz av az ati ar ány :

9

.

eg

A KEHOP

yh an

gú , eII ens zav azat

n é1

kül

-5.2.g -16 -2017 -00167 azono sí tó s zámû,,lí pületenergetikai

fej

leszté sek

Közs é g Önko rmány zatának)'

megú j uló energiával kombinálva Galgamácsa
m e gnevez é sû p á|y ázathoz kap cso ló dó szaké rtõk kiv álasztá

s

a

Ecker Tamás polgármester: Tqé koztatja a Ké pviselõ-testiiletet, hogy zárõ szakaszú loz
é rkezlk a KEHOP -5.2.9-16-2017-00167 azonosí tószámú ,,Epületenergetikai fejleszté sek
megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának" megnevezé sû
pá|yázat megvalósí tása. A vállalt feladatok, a kapcsolódó Támogatási Szerzõdé snek
megfelelõen alakulnak. A kivitelezõ é s a mûszaki ellenõr heti rendszeressé ggel beszámol az
elvé gzett munkáról.

Rózsai Piroska Eva alpolgármester: Minden szerdán rendszeresen ré szt vesz a kooperációs
megbeszé lé seken.

Móricz Máté ké pviselõ: Szé pen haladnak a munkálatok, egyedüli a mûvelõdé sihaz melletti
szemé t-lerakat zavaqa, ké ri, hogy mielõbb inté zkedjek annak megszünteté sé rõl.

Ecker Tamás polgármester: Jelezni fogja a kivitelezõ felé . A mûszaki átadásra varhatóan
október 2. fe|é ben kerül sor. Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy az elnyert, a KEHOP5,2.9-16-2017-00167 azonosí tószámú ,,Epületenergetikai fejleszté sek megú juló energiával
kombinálva Galgamácsa Közsé g Onkormányzatának" megnevezé sû pá|yázathoz
kapcsolódóan, felhí vást szüksé ges kiküldeni a páIyázatban elõí rt zárõ beszámoló é s szaké rtõi
nyllatkozat, továbbá a megvalósult állapotot rõgzí tõ hiteles é pületenergetikai tanú sí tvány
elké s zí té s é re. A munkák v é gzé sé r e a szaké rtõk me gbizás a kö tel ezõ.
t2

Az

aZaZ
ajánlattevõknek nyilatkozni szüksé ges arról, hogy a feladat ellátására alkalmasak,
jogosultsággal
rendelkezõ
az alú lmassági követé lmé nyeknek megfelelõ

rendelkeznek
szakemberre1.

Kovács Bé la alpolgármester: Mi az ajánlattevõ konkré t fe|adata?
Ecker Tamás polgármester: Zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat, továbbá a megvalÓsult
állapotot rögzitõ hiteles é pületenergetikai tanú sí tványelké szí té se,megvalÓsult állaPotra
vonatkozó hiteles energetikai minõsé gtanú sí tvány elké szí té se(pályázathoz), teljes
(ké sõbbi
é pületegytittesre vonatkozó hiteles energetikai minõsé gtanú sí tvány elké szí té se
esetleges adásvé telhe z,bé rbeadáshoz, pá|yí zatokhoz való felhaszntú ásra).

Ezen felül pályazat elõí rása szerinti zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyllatkozat elké szí té se
továbbá a kivitelezé s alatt szüksé g eseté n kapcsolattartás a kivite|ezõvel é s a mú szaki
ellenõrrel annak biztosí tása é rdeké ben, hogy a benlhÉ zás megvalÓsí tott mûszaki tartalma
megegyezzen a páIyázatban benyú jtásra került mûszaki tartalommal, é s igy a vállalt
indikátorok a fenntartási idõszakban tarthatók legyenek,
Dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Mi alapján dönt majd az õnkormé nyzat?

önkormányzat, mint ajánlatké rõ a legalacsonyabb Összegú
árqánlatoIbenyú jtó szervezettel kí ván mqd szerzõdé st kötni. Az árajánlatokat, beé rkezé sÜket
követõen a lehetõ legrövidebb határidõben biráIja el az Õttkormányzat. Ismerteti a
projektmenedzsment valamint akõzbeszerzé st szaké rtõi feladatok ellátására felké rt 3-3 cé g

Ecker Tamás polgármest

er,.

Az

nevé t.

biztosí tani?

Ecker Tamás polgármester: A páIyázatban elszámolható költsé gké nt jelenik meg, a Pontos
elszámolási szabályokat a közremûködõ szervezette| kötött együttmûkÖdé si megállaPodás
ré s z1 ete

s

en tartaImazza.

MóiczMáté ké pviselõ: Utólag fogja akkor megkapni apé nzt az önkormányzat?
Ecker Tamás polgármester: A pá|yázat utó finanszirozásll, de elõlegké nt lehí vttrk már
támogatást. A pé nzügyifedezet az önkormányzat szÍ mlálán rendelkezé sre áll.

a

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a fenti projekthez kaPcsolódó
fent ré szlet ezett fe|adatok kapcsán ajánIatté teli felhí vást küldjön ki a megjelÖlt cé gek ré szere,
ké ri, hogy az ké zfelemelé ssel jelezze.

13

7 igen, 0

nern,

0

Galgamácsa I<özsé g Ör1korrnányzata I<é pviseló_testülete

a

Galganrácsa Közsé g Önkorrnányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag,
tartózkodással a követk ezõ határozittot hozta:

2.9-16,2011-00167

azonosí tószámú
.,É pületenergetikai fej 1eszté sek rnegú j uló energiával kombinálva
Galgamácsa Közsé g önkormányzatának" megnevezé sû
páIyázaí hoz kapcsolódóan ajánlatté teli felhí vás kiküldé sé rõ1

KEHOP-S.

dönt az alábbiak szerint:
Gal gamács a Közs

é

g Önkormán yzata Ké pviselõ _testül ete utasí tj a

polgármester1, hogy a t'enti pályázathoz kapcsoló, a
pá|yázalban elõifi zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat,
tovabbá a megvalósult állapotot rõgzitõ hiteles é pületenergetikai
tanú sí tványelké szí té sé reajánlatté teli felhí vás kiküldé sé rÕl dÖnt
az alábbi gazdasági szereplók ré szé re.

a

Né v: L&L Szerkezettervezõ Kft.
Cí m: 6000 Kecskemé t, Pusztaszer u. 3.
Emai1 : 1erantszilvia@Enai1. com
Ké pviselõ: Lé ránt Viktória
Adószám: 237 51 563 -2-03

Xé v: ESK Innovációs Kft.
Cí rn: 2000 Szentendre. Mandula u. 14lA
Email : iroda@epiteszem.hu
Ké pviselõ: Krnács Pé ter
Adószám: 1467 37 33 -2-13

Né v: Energiatudás Innovációs Kft.
Cí m: 6795 Bordány, Barlók B. u. 5.
e-mail cí m: energiatudas@gmail. com
Ké pviselõ: Pusztai István
adószám: l47 5 5105-2-06
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
sz av

azati ar ány,. e gyh

an g

ú , ell ens z av azat

n é 1k ü

1

14

10.

Közsé gháza karbantartási munkálatai

redõnYÖk
Ecker Tamás polgármester: A nyí lászáró csere a pályázat ré szé rtké pezt,azortban a
mind
energetikai,
mind
hogy
t up"rotoáo tok é s redõnysí n nem. Javasolja,
".
szempontok figyelembevé telé velaz önkormányzat Ké PviselÕ-testÜlete
biztonsagtechnikai
engedé |yezze azutcafronti ablakokon lé võ 5 db redõny cseré jé t.

Móricz Máté ké pviselõ: Mennyibe kerülne ez redõnyönké nt?
Ecker Tamás polgármester: 60- 65 ezer forint, mely tartalmazza az alumí nium redõnyÖket, az
alumí nium redõny-sí neket, a redõny-tengelyt, valamint afdlhûzõ automatát é s a munkadí jat.
Rózsai Piroska Eva alpolgármester: Támogatja

a

javaslatot,

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azza|, hogy a Ké pviselÕ-testÜlet megrendelje a fenti
munkát, az ké zfelemelé s sel jelezze.

7

0 nem,

0

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ_testülete

a

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testi.ilete egyhangulag,
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
7612018. ûX.10.) sz. önkormánvzati

biztonságtechnikai

és

igen,

határozat:

é pületenergetikai szempontok

figyelembevé telé vel a galgatlácsai közsé ghé a petõft u. oldali
homlokzati oldalára 6 db redõny lecseré lé sé rõldönt 315.000_
forintos áron.

A

szüksé ges pé nzigyi fonást

önkormányz

a ké pviselõ testtilet

az

at 2018. é vi költsé gveté sé nek terhé re biztositj a.

hatí Ádõ azonnal
felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,e|lenszavazatné lkül
11.

Galgamácsa szüreti felvonulás szewezé sé hez kapcsolódó költsé gek megvitatása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztaí ja a Ké pviselõ-testiiletet, hogy a korábbi é vekhez
hasonlóan az idei é vben is zajlanak a szüreti felvonuláshoz é s bálhoz kaPcsolÓdó
elõké születek, Röviden ismerteti a programot. Idé n is sokan ké szÜlnek é s munkájukkal
támogatják arendezvé nyt. Az önkormányzatnak a zenekai költsé get, a hangosí tás kÖltsé geit,
vatamint a vendé glátás költsé geit kellene ftnanszirozn| Ez elmú lt é vekhez hasonlóan
Galgamács a Iflûságáffi Alapí tvány is kiveszi a ré szé tnemcsak a szewezé sbÕl, hanem a
költsé gek flnanszí rozásából is. Javasolja, hogy 200.000 forinttal támogassa az Önkormán5rzat
az a|apí tvány szüreti költsé geit.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azza|, hogy a Ké pviselÕ-teshilet 2018. é vi
költsé gveté sé nekterhé re biztositla a szüreti báIhoz é s felvonuláshoz szÜksé ges pé nzÜgyi
forrást, az ké zfelemelé ssel je7ezze.
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Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag,

7

l,gen,

0 nem,

0

tarlózkodással a követk ezõ haí ározatot hozta:
77120 18.

flX.l

0.) sz. ön,kormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ_testülete dönt a

2018. é vi szüreti felvonulás

megrendezé sé rõl é s

megszervezé sé rõI, me|yhez a szüksé ges pé nzügyi fedezetet az
önkormányzat 2OI8. é vi költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja. A
dönté snek megfelelõen a zenekaÁ költsé gek, a hangosí tás
költsé geit, valamint a vendé glátás költsé geit az önkormányzat
20 1 8. é vi költsé gveté sé nek terhé re kerül fi nan szir ozásta.
A korábbi é veknek megfelelõen, a szüreti felvonulást
Galgamácsa Iflú ságáé rt Alapí tvánnyal együttmûködé sben
kí vánja megszervezni, melynek mûködé sé t 200.000_ forinttal
támo gatja az önkormány zat.
Jelen dönté sé vel a ké pviseló-testület utasí tja a polgármestert
szüreti felvonulás é s bál megszervezé sé re, továbbá az a|apitvány
r é szere törté nõ támo gatás átutalásár õl.
határidõ: azonnal
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , el|enszav azat

12.

né lkiil

szóló dÖnté s
Galgamácsa belterûlet 7l2 hrsz_ú hrsz ingatlan é rté kesí té sé rõl
gv
itatá
s
a
m
e
lt
lek
fe
é
te
m eghozatala, szerzõ dé s es

Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Ké pviselõ-testiileti ülé seken kõzel egy é vtizede
té ma a Galgamácsa belterület 7l2 fusz-ú hrsz ingatlan é rté kesí té se.A korábbi Ké pviselÕtesttilet döntött már az ingatlan é rté kesí té sé rõl,azonban a dönté s nem kerÜlt vé grehajtásra. Az
ú j Ké pviselõ-testtilethez a20I4. é vi önkormányzati választásokat kÖvetõen dr. Kovács Sandor
ismé telten benyú jtotta ké relmé t,mely a rógi plé bánia é pületé nekmegvásé trlására irányult.
Ké relmé benelõadta, hogy tekintelte| az 1995. é vben kötött bé rleti szerzõõé sere, mé g 30 é vig
lakhat az é pületben ané lkiil, hogy egy forint bé rleti dí jat is kellene ftzetní e az Önkormányzat
számára. Ké relmé ben elõadta, hogy a korábban kötött bé rleti szerzõdé s szerint az
önkormányzatnak ki kell javí taní a tetõt, mivel a fent hivatkozott szerzõdé s szerint a nagyobb
felú jí tásimunkálatok az önkormányzatfeladatát ké pezik. Amerrnyiben az ÖnkormÍ nyzatnem
köIt az ingatlanra, az - a beázás é s a vizesedé s miatt - hamarosan lakhatatlanná válik.
Tekintve, hogy mûemlé k jellegû ingatlanról van szó, a felú jí táskizárõlag a mûemlé kvé delmi
hivatal hozzitláruIásával törté nhet. Figyelembe vé ve, hogy az önkormányzat nincs 20 millió
forintja az é pület tetõszerkezeté nek teljes cseré jé re, fé Iõ, hogy a magfár é pÜlet sorsára
juthatna ré gi parókia é pülete is. Nem é ri egyet a ré gs parókiai é pületé nekeladásával, de
pillanatnyilag nem lát más lehetõsé get az é pi\et áIlagának megóvásara. Kizé rõlag abban az
esetben támogatja dr. Kovács Sándor vé teli ké relmé t,amennyiben nem üzleti - tovább
é rté kesí té siszándé Id<a!- akarja megvenni az ingatlarf..
Az é pületet a falu 30 é vig ú gy sem tudná hasznosí tani, addig viszont több tí zmillió forintot
kellene állagmegóvásra fordí tani, melyek miatt más, nagyon fontos infrastrukturális é s egyé b
más jellegú fejleszté sek hiú sulnának meg a települé sen.
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Meg kell õriznünk a mú lt é rté keit,de gondolnunk kell a települé sünk jÖvõé re is. Dr. Kovács
Sándor az ingatlantnem viszi el a települé srõl,
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Tehát a Ké pviselõ-testület felhata|mazta a polgármestert, hogy
a parõkia ügyé ben eljárjon, é n felajánlottam azt, hogy hozok üglvé det. dr. Jakab János
ügyvé d urat, aki ingatlanokkal foglalkozik é s megí rja az adás-vé teli szerzõdé st. Ez el is
ké szült, amit átküldtem a polgármester ú rnak é s a Ké pviselõknek. Ez egyelÕre egy elÕzetes
váz, amibe a Ké pviselõ-testtilet javaslatait bele lehet tenni. Termé szetesen a vé teli
szándókomat fenntartom é s ú gy alakultak az anyagi dolgaim, hogy elõre láthatõlag december
31-ig ki tudom flzetnt a 25 millió forintot az önkormányzaí ré szere, vagy szÜksé g eseté n tÖbb
ré szletben már elõbb is.

Ecker Tamás polgármester: Van

itt

nálunk

a

szeruõdé s tervezetbõl, igyekezttink
áttanulmányozni é s több alkalommal megvitatni a testületi tagokkal, dené zzú kmost át Újból,
eg},utt é s é rtelmezzijk azt a verziõt, amely már tartalmazza a Ké pviselÕ-testiilet által javasolt
változtatásokat. A lé nyeges változás, hogy akkor a mi meglátásunk szerint ne haszonszerzé si
szempont legyen amegltatározõ, tehát hogy bizonyos határidõn belül ne é rté kesí thessetovább
a vevõ.

Szeretné m kihangsú lyozni, hogy mát az elõzõ testiilet döntött az é pilet eladásáról, de ez
technikai okok miatt idáig nem valósult meg. Az ú jonnan megalakult testi,ilet 2015 Õta
folyamatosan tárgyalja az ingatlan eladásának felté teleit, polgármesterké nt jeleztem, hogy

kí zárõlag akkor tud az önkormányzat dönté st hozni, amennyiben a megválasztott ké pviselõk
minde gyik e támo gatj a az í ngatlan el adás át.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Nem a tovább é rté kesté sa cé l. Igen a korabbi testület döntött
már az eladásról, de aválasztás miatt elakadt ahatátrozat valahol.

Ecker Tamás polgármester: Igen, de szeretné nk, ha ez í rásban is rögzí tve lenne.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Termé szetesen, ennek semmi akadáIya.

Ecker Tamás polgármester: A 6. pontban lenne annyi változás, hogy nem adjuk oda
eredetit aMagyar Állum lemondó nyilatkozatából, csak annak másolatát.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ:

Eint

ezhátrányosan engem?

Ecker Tamás polgármester: Nem, de nem is adhatjuk át mivel az önkormányzatnak küldte
meg é s kötelesek vagyunk a hiteles iratokat együtt õizni.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Rendben, jó lesz a másolat nekem.
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a Váci Járási Hivatal
Ecker Tamás polgármester: A 8. pontban csak helyesbí té sre van szüksé g
q ré sz, amit ké rÜnk
helyett a Gödöllõi az illeté kes floldhivatal. Illetve a 14. pontban szerepel
olvass el.

dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Akkor, ha jól é rte\mezem, az ingatlrant 5 é ven belÜl nem
joga van é s
adhatom el, vagy amennyiben eladom akkor az önkormányzatnak elÕvásárlási
ugyanannyié rt vásárolja vissza, mint amennyé rt é nvettem meg.
Jõ, ezelfogadható számomra, nem szándé kozom eladni,

Mõ

czMáté ké pviseló: Ez azé rt fontos, mert, ha veled törté nne valami ez idõ alatt, akkor

biztosí té kaz önkormányzatré szé re, mert í gy öröklõdik

tovább.

nem
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Ez igy é rthetõ, bogy tisztán lássatok nyilatkozom, hogY
üzleti cé lból veszem meg, itt akarok maradni. Bár számya kelt hí r a faluban, hogY nYugdí jba
fogok
megyek é s eladó a praxis, nyilatkozom, hogy ez ltem igaz. Maradok Galgamácsán, itt
lakni, kevesebbet fogok rendelni ez igaz, de helyettesí té ssel folyamatos é s zavartalan a
jelenlegi rendelÕvel
rendelé s. Sõt amint megé pül az ûj egé szsé ghé n,nekem terveim vannak a
is.

MõiczMáté ké pviselõ: Számolnunk kdrl azza| is, hogy

nem

jó fé nyben kerÜl feltÜnteté sre

a

közvé lemé nyben ez az adásvé tel. De van már több korábbi pé lda arra, hogY a telePÜlé s hosszú
távû gazdasági é rdekeit né zve, nehé z dönté seket is meg kell hozni. Lásd a ré gi gyõgYszertár
é pületé nek felú jí tása is jó dönté s volt.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Szerintem ez í gy tiszta, á{átbatõ lesz. Megengeditek nekem,
hogy több ré szletben fizessem ki, vagy egy összegben szeretné tek? Szeretné m elõreláthatólag
3 ré szletben utalni.

Ecker Tamás polgármester: Ennek nincs akadálya, a szerzõdé sben Í gy kerÜl majd rõgzité sre,
de akkor kerül csak átí rásraa tulajdon amikor a teljes összeg megfizeté sre kerÜl.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Eztermé szetes, ha ez Nektek Í gy megfelel, akkor é n elfogadom
szé pen a lehetõsé get.
é s köszönöm

Rózsai piroska É vaalpolgármester: Azé rt sem okoz problé mát, mert az Önkormányzat a
követhetõs é g é s átláthatóság miatt elkülöní tetten kezeli, kÜlÖn számlán ezt az Összeget.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azza|, hogy a Ké PviselÕtestület é rté kesí tsea Galgamácsa belterüIet 7l2 hrsz-ú hrsz ingatlant, az ké zfelemelé ssel
jeIezze.
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g Önkormányzat ké pviselõ_testül,ete né v szerinti szavazással:
Galgamácsa közsé"Kovács
Bé la - igen, Rózsai Piroska Eva - igen, Holló Pé ter - igen, dr,
Ecká Tamás - igen,
Kovács Sándor -tartõzkodik, Maczó Berlalan - igen, Móricz Máté - igen,
6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a következõ határozatothozta:

78/2018. ûX.10.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ_testülete a
tulajdonát ké pezõ Galgamácsa belterület 7l2 trsz_ú ingatlan
rõl határoz. A Ké pviselõ-testtilet dönté se alapján, a
é rté kesí té sé
tárgyi ingatlant _ jelen határozat mellé kleté tké pezõ
megauapodásban foglaltak szerint _ eladja dr. Kovács Sándor
zt8: Galgamácsa, Iskola utca 6. szé tm alatti lakosnak 25 millió,
azaz huszonötmillió forinto s áron.
A Ké pviselõ-testület dönté se é rtelmé bena teljes vé telárat 2018.
december 31. napjáig meg kell ftzetnie aZ önkormányzat
költsé gveté si számlaszé lmára törté nõ utalással. Amennyiben a
vé telár utolsó ré szlete nem é rkezlk meg az önkormányzat
költsé gveté si szám|ájára, abban az esetben a szerzõdé s
semmissé válik.

Jelen dönté sé vel a

Ké pviselõ_testület felhatalmazza

a

polgármestert a ké pviselõ_testül et áItal j óváhagyott adásvé teli
szerzõdé s aláí rására.
határidõ: azonnal
felelõs: polgármester

szavazatiaré ny:egyhangú ,el|enszavazatné lkül

13. Helyi Egyesület, Klub, Civil társaság támogatása
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a települé sen mûködõ Galgamácsai Polgarõr
Egyesület októberben jóté konysági bált kí van szervezni a Mûvelõdé si bá.zbat melyhez ké ri
Termé szetesen az idei é vben is biztosí tani tudjuk a mûvelÕdé si
az önkormányzattámogatását.
hé u í ngyenes használatát. Javasolja, hogy - é ves támogatási kereten feliJl- az Önkormányzat
80.000- forinttal támogassa az egyesület munkáját. Továbbá ké ri a Tisztelt Ké PviselÕtestiiletet, hogy a települé sen mûködõ Õszirõzsa Nyugdí jas klubot, valamint a Mácsai
Menyecské k civil társaságot

95

-9

5 ezer forinttal támogassa.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testület támogassa a fenti
j elezze.
e gye sül et, klub é s civi l társ as ág támo gatás áv al az ké zf elemel é s s el
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Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pví selõ-testülete egyhangú Iag,7 igen, 0 nem, 0
tartó zko dáss al a követk ezõ határ o zatot hozta:
791201,8. ([X. 1 0.) sz. önkormányzati határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testülete a
Galgamácsai Polgárõr é s Tûzoltó Egyesület munkáját 80.000azaz ny olcv anezeí forinttal támo gatj a.
A Ké pviselõ{estület a Galgamácsai Õszirózsa Nyugdí jas klub
valamint a Mácsai Menyecské k civil társaság mûködé sé t

0 forinttal tí mo gatj a, melyet a fellé pé sek-valamint
a kapcsolódó költsé gek fedezeté re fordí t.

9 5

.

000-9

5 .0 0

Jelen dönté sé vel a Ké pviselõ-testiilet felhatalmazza a
polgármestert a Ké pviselõ-testület által' jóváhagyott
megállapodás a|áirásé ra é s a megállapodás aláirásárára,

hatáidõ: azonrnl
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat né lkül

14. Galgamácsa, Petõfi u. 16. ingatlan megközelí thetõsé gé nek biztosí tása
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Mûvelõdé si baz é pületé nek külsõ szigetelé se
miatt a szomszé dos ingatlan udvara jelentõsen lecsökkent , ez akadályozza a teherautóval valÓ
beállást az udvarra, í gy az önkormányzatnak másik lehetõsé get szüksé ges biztosí tania az
ingatlan tulaj donosának.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testi.ilet a fentiek szerint biztosí tsa
az ingatlanmegközelí t é sé taz ké zfelemelé ssel jelezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pvlselõ-testülete egyhangú |ag,7 igen, 0 nem, 0
tartõ zko dással a követk ezõ határ ozatot hozta:
80/2018. (IX. 1 0.) sz. önkormánvzati határozat:
Tekintettel arra, hogy a - Galgamácsa Közsé g Önkormányzat
inté zmé ny einek energetikai korszenisí té sea KEHOP 5 .2.9 .
kódszámú p ály ánat kereté b en - me gvaló sult Mûvelõ dé si hé a
é pületé nek külsõ szigetelóse a szomszé dos Petõfi

u.16. szám

alatti ingatlan udvarát jelentõsen lecsökkentette, ami teherautó
beállásra a továbbiakban alkalmatlan, ezert Galgamácsa Közsé g
Önkormányz ata az ing atl anb a tö rté nõ zav arta|an b ej í tr ást az
önkormányzat tulaj donát kepezõ szomszódos ingatlanról
biztosí tja.
Ké pvi s el õ -te stül et felhatalmazza a p ol gármestert,
kapcsolódó megállapodást kösse meg.

hatáidõ: azornal
felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,el|enszavazatné lkül
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ho

gy a

15. Daköv Dabas

é s Környé

ke Ví zügyi Kft gördülõ tervé nek elfogadása

Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft
tájé koztatást nyú jtott a gördülõ fejleszté si tervé rõl. Ismerteti a mellé kelt levé l szerinti
ré szleteket.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azza|, hogy a Ké pviselõ-testület elfogadja a Daköv Dabas
é s Környé keYizigyi Kft gördülõ tervé t azké zfe|emelé ssel jelezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKepviselõ-testülete
tartózkodással a követk ezõ hatí rozatot hozta:

egyhangú Iag,7 igen, 0 nem, 0

81/2018. (IX.10.) sz. önkormánvzati

határozat:
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete
elfogadja a Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft gördülõ
fejleszté si tervé t é s felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kapcsolódó meghatalmazást aláirja a 2019-2033. idõtávra szõlõ
gördülõ fejleszté si terv beruházási tervré sz elké szí té sé re
és
Magyar Energetikai é s Közmû-Szabályozási Hivatalhoz törté nõ
benffi tására, ké pviseletre.
határidõ: azowtal
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat né lkül

t6.

Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft taggyûlé si határonatánakmegerõsí té se

Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft
taggyûlé sé n a törzstõke leszáIlitásarõl é s több társasági szerzõdé s módosí tásról is döntött. A
Cé gbí róság hiánypótlási felhí vással é lt, mely szerint az egysé ges társasági szerzõdé s
valamennyi oldalát vagy az összes tag önkormányzat törvé nyes ké pviselõje aláirja vagy
meghatalmazzák az eljárõjogi ké pviselõt erre a technikai feladatra.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testi,ilet a fentiek szerinti eljárõ
j o gi ké pvi s el õ me ghat almaz ás áv al az ké zf elemel é s s el j el ezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testiilete egyhangú lag,7 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
82/2018. fiX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Gal gamács a Közsé g Önkormán yzat Ké pviselõ -testiil ete ú gy
döntött, hogy aDaköv Dabas é s Kömyé ke Ví zügyi Kft
taggyûl é si haté tro zatát a törz stõke l eszállitás áró 1 me gerõ sí ti.
Továbbiakban felhatalmazza a polgármestert, hogy aláí rja az
eljárõjogi kópviselõ meghatalmazását a Daköv Dabas é s

Környé ke Yí zijgyi Kft egysé ges tiársasági szerzõdé s valamennyi
oldalának aláí rására.
haté mdõ: azonnal
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , e||enszav azat né llnil
2I

17. Bursa Hungarica ösztöndí j pá|yázat benyú jtás
Ecker Tamás polgármester: Megké ri Mogyorósi Mé rta jegyzõ asszonyt ismertesse

a

rószleteket.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Ismerteti, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkorm ányzati
Ösztöndí jp ályázat rendszeré ben é vek óta ré szt vesz az önkormányzat. Cé lunk a
felsõoktatásban tanulmányokat folytató galgamácsai fiatalok támogatása. Javasolja az
elõte{ eszté s szerinti csatl akozás t a p ály ázat 20 I 9 . é vi fordulój ához.
Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé vóket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõtestiilet hatalmazza fel a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat alí ú rására azké zfelemelé ssel
jelezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormanyzatKé pviselõ-testülete egyhangú lag,7 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta,.
83/2018. flX. 10.) sz. önkormánvzati határozat:
Galgamácsa Közsé g Önkormán yzat Ké pviselõ-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ö

sztöndí j ren dszer

20 I9

. é v i p ály azati fordul ój áho z.

FelhatalmazzaaPolgármestertacsatlakozásinyilatkozat
aláí rására.
határjl.dõ 2018.10.03.
felelõs: polgármester
szav azati ar ány,.

e

gyhan gú , ellenszav azat né lktil

18. Könyvtár átadásárõldönté s
Ecker Tamás pol gármester

: Ismerte

ti, az elõterjeszté sb en fo gl altakat.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testület hatalmazza fel
polgármestert a könyvtárellátási
jelezze.

a

szo|gáItatás megállapodásának aláirására az ké zfelemelé ssel

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testtilete egyhangú lag,7 igen, 0 nem, 0
tartõzkodássalakövetkezõhatározatothozta:
84/2018. ûX.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Közsé g Önkormán yzat Ké pviselõ -testül ete dönt a
P est Megyei Könyvtár Könyvtárell átási Szol g áItatõ Rendszerhez
20L9. január 1. napjától törté nõ csatlakozásról. Felké ri a
Polgármestert, hogy a szüksé ges megállapodást az illeté kes
Hamvas Bé la Pest Megyei Könyvtánal (Szentendre) kösse meg
a könfi árellátási szolgáltatásr a.
hatáidõ:2018.10.15.
felelõs: polgármester
szav azatl ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat

né lkül
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19.

Egyebek

Ecker Tamás polgármester Tájé koztatja a jelenlé võket az önkormányzattal szemben fennálló
bé rleti dí j é s rezsi tartozások 2018.08.31. állapot szerinti alakulásáról a mellé kelt lista alapján.
Elmondja, hogy a lomtalaní tásról tájé koztató kerül kiküldé sre a lakosságnak, sajnos idei
é vben a hulladé kszállitõ cé gtõl kapott információ szerint nincs rá kilátás, hogy megrendezé sre
kerül a ZöldHí dB.I.G.G. Kft által.
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Jelzi,hogy a Kossuth utcában tapasztalata szerint é letveszé lyes
a

jármûforgalom. Nem lehet tenni valamit aszabá|ylalanul közlekedõkkel?

Ecker Tamás polgármester: Megkeresé ssel é lhetünk a rendõrsé g felé .
dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Szinté n jelzi, hogy

figyelemfelkeltõ, fé nyvisszaverõ jelzé st tenni
Ecker Tamás polgármester: KöszönjiJk

a

azÛitelepihidra cé lszerû lenne valamilyen

balesetveszé ly elkerülé se é rdeké ben.

az é szrevé telt, gondoskodunk róla.

Elmondja, hogy Panoráma lakóteleprõl ké relemmel fordultak az önkormányzatfelé ,me|y
szerint segí tsé get ké rnek a viz elfolyás ftjldmunk áj ának elvé gzé sé ben.
Ké pviselõ-testtilet megvitatja a lehetõsé geket é s utasí tja a polgármestert, hogy ké rjen be
árajánlatot a munka elvé gzé sé re.

Mõ

czMáté ké pviselõ: Javasolja, hogy
nagyobb mé retû csõgöré nyt beszerezni.

a

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

viz elvezetõ árkok takaÁtására cé lszerû lenne
a Ké pviselõ-testiilet munkáját é s az ülé st 19:30

órakor bezárja.

K.m.f.

Ecker Tamás
jegyzõ

polgármester
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MEGHí vÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szólõ 2OIL. é vi CLXXXIX. törvé ny 45. §-a alapján Galgamácsa
Önkormányzat Ké pviselõ-testületi ülé sé t
2OL8. szeptember 10. (hé tfõ) 16 órakor
al u lí rott polgármester összeh í vja.
Az ülé s helye: Galgamácsa Közsé gháza
Napirendi pont:

1.

2.
3.

4.

Galgamácsa Petõfi utca 99. Gm belterület 238 hrsz-ú ingatlan vé teli szándé kának
megvitatása
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat költsé gveté sé nek (elõirányzatainak) módosí tása
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat4/2013 (V|.20) számú Galgamácsa Közsé g
Önkormányzat Vagyonrendeleté nek módosí tása
Dönté s a PM_EUALAPELLATAS _2OL7l79 megnevezé sû, ú j egé szsé gház é pí té sé revonatkozó
pályázathoz kapcsolód ó bí ráló bizottság összeté telé rõl

5.

Dönté s azú jEgé szsé gházé pí té sé hez
kapcsolódó, mûszaki ellenõri feladatok ellátásához
ka pcsolódó felh í vásról
6. Dönté s az ú j egé szsé gház é pí té sé revonatkozó ajánlatté teli felhí vásának elfogadásáról
7. PM_KEREKPARUT_2018 pályázat megvitatása
8. PM_KEREKPARUT_201-8 Keré kpárú t pályázat benyú jtásé hoz kapcsolódó tervezõi ajánlatok
megvitatása
9. ,,É pületenergetikai fejleszté sek megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g
Önkormányzatának" megnevezé sû pályázathoz kapcsolódó szaké rtõk kiválasztása
10. Közsé gháza é pületenergetikai szempontú korszerûsí té se
1 1. Szü reti felvon u lás szervezé sé hez kapcsolódó kö
ltsé gek megvitatása
12. Galgamácsa belterület712 hrsz-ú hrsz ingatlan é rté kesí té sé rõl
szóló dönté s meghozatala,
szerzõdé ses felté telek megvitatása
13. Helyi egyesület, klub, civil társaság támogatása
L4,Petõfi u. 16, ingatlan megközelí thetõsé g biztosí tása
15. Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft. gördülõ fe tervé nek elfogadása
16. Daköv Dabas é s Környé ke Ví zügyi Kft. taggyûlé si határozatának megerõsí té se
]"7. Bursa Hungarica ösztöndí j pályázat benyú jtás
,,i. :i . "1
i
18. Könyvtár átadásáról dö
nté s
]
.,
,'J
19. Egyebek
'::;'1'l
20. Zárt ülé s
Galgamácsa, 20L8. augusztus 30.
Ecker Tamás polgármester
|:

.

1
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