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Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkormányzat Ké pviselõ-testületé nek 2018. október 10-é n
16:00 órakor Galgamácsa Közsóg Önkormányzatának hivatalos helyisé gé ben tartott
rendkí vüli ülé sé rõl.
Jelen vannak:

Ecker Tamás pol gármester
Rózsai Piroska É vaalpolgármester
dr. Kovács Sándor ké pviselõ
},/.õricz Máté ké pviselõ

Holló Pé ter ké pviselõ
Mogyorósi Márta jegyzõ
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testrileti tagokat, külön köszönti Mogyorósi
Márta jegyzõt. Megállapí tja, hogy a testi.ilet haté rozatkepes, mivel 5 fõ ké pviselõ jelent meg.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Szavazásrabocsátja a napirendi pontot az alábbi eredmé nnyel:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen,
szav azattal, 0 tartõ zkod

ás

s

al

el fo g adj

a a napirendi

po

0

nem

nto t.

N4pirendi pontok:

1. A KEHOP-5.2.9-16-2017-00167 azonosí tószámû,,Epületenergetikai
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m e gn evez

fejleszté sek
energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányz atánaW'
é sû p ály ázath oz kapcs oló d ó szaké rtõ k kiválasztás a.

2. A KEHOP

zámû,,lí pületenergetikai fej leszté s ek
megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának"
m e gn evez ó sû p á|y ázathoz kapcs o ló d ó proj ektm enedzs eri feladatok ellátás a
-5.2.9 -16 -2017 -X0167 azonosí tós

3. A KEHOP-5.2.9-16-2017-001,67

azonosí tószámû,,lí pületenergetikai fejleszté sek
megú j uló energiával kombinálva Galgamács a Közs é g Önko rmányz atának"
m e gn evez é sû pálry ázath oz kapcsolódó plusz önré sz vállalás a

4.

Galgamácsai Hé tszí nvirágÓvodával kapcsolatos fenntartói dönté sek

5.

Termé szetben nyú jtott szociális cé Iú tûzifával kapcsolatos rendelet megalkotása

6. PM_EUALAPELLATAS}LL7I79 azonosí tószámû,,'Ú1 egé szsé güryi központ
lé trehozása Galgamácsán azonosí tószámû pályázathoz kapcsolódó, mûszaki
ellenõr kiválasztása

Napirendek táreyalása:
-5.2.g-t6-2017-00167 azonosí tószámû,,Epületenergetikai fejleszté sek
megú j uló energiával kombin álva G algamács a Közs é g Önkormány zatánaP'
m e gnevezé sû p á|y ázath oz kap cs oló d ó szaké rtõk kiválasztás a.

1. A KEHQP

Ecker Tamás polgármester: Tájekoztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy zárõ szakaszához

é rkezl,k a KEHOP-5.2.9-16-2017-00161 azonosí tószámú ,,Epületenergetikai fejleszté sek
megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának" megnevezé sû
pályázat 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 alpolgármester: Minden szerdán rendszeresen ré szt yesz a kooperációs
megbeszé lé seken.

Mó

cz}y'ráté ké pviselõ: Szé pen haladnak a munkálatok, egyedüli a

mûvelõdé sihaz melletti

szemé t-lerakat zavatja, ké ri, hogy mielõbb inté zkedjek annak megszünteté sé rÕl.

Ecker Tamás polgármester: Je|ezni fogja a kivitelezõ felé . A mûszaki átadásra várhatóan
október 2. felé ben kerül sor. Tá$é koztatla a Ké pviselõ-testületet, hogy az elnyert, a KEHOP5.2.9-16-2011-00161 azonositõszámú ,,Epületenergetikai fejleszté sek megú julÓ energiával
kombinálva Galgamácsa Közsé g Ónkormányzatának" megnevezé sû pályÍ uathoz
kapcsolódóan, a ké pviselõ-testtilet 2018. szeptember 9-i ülé sé nfelhí vás kiktildé sé rõl döntött a
páIyázatban elõirt zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat, továbbá a megvalósult állapotot
rögzitõ hiteles é pületenergetikai tanú sí tvány elké szí té sé revonatkozõan. A munkák vé gzé sé re
a szaké rtõk megbí zása kötelezõ. A felhí vásra 3 db arajánlat é rkezett, melyet a bizottság
elõzetesen é rté kelt. Röviden ismerteti abizottságs jegyzõkõnyv megállapí tásait.
Áraján|at tárgya: Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é pileteinek energetikai korszenisí té si
munkáihoz é s a KEHOP 5.2.9. pályé aati felté telek teljesí té sé hezszüksé ges zárõ beszámoló é s
szaké rtõi ny|atkozat, továbbá a megvalósult állapotot rögzitõ hiteles é pületenergetikai
tanú sí tvány elké szí té sé re

AzÉ Ántett é pületek: Polgármesteri Hivatal -2183 Galgamácsa, Petõfi u, 105. -HRSZ.245.,
Mú velõdé si Hé n - 2183 Galgamácsa, Petõfi u. I7. - HRSZ. 35114., Orvosi Rendelõ - 2183
Galgamácsa, Egresi u.7. - HRSZ. 229lL
Ajánl,attárgya:
. Megvalósult állapotra vonatkozó hiteles energetikai minõsé gtanú sí tvány ké szí té se
. Teljes é pületegyüttesre vonatkozó hiteles energetikai minósé gtanú sí tvány elké szí té se
, Zarõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat elké szí té se

Teljesí té s:

A

dokumentáció elké szí té sé nekvárható ideje: a Kivitelezé s befejezé sé t követõ
munkanapon belül, Tervdokumentáció szállitása: a teljesí té s igazo|ás aláí rását követõen
munkanapon, belül 2 pé Idányban nyomtatva + digitálisan is átadva (*.pdf; CD)
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Beé rkezett ajánlatok:

a)

Né v: L&L Szerkezettervezõ Kft., Cí m: 6000 Kecskemé t, Pusztaszer u. 3,, Email:
lerantszilvia@gmail.com, Ké pviseIõ: Lé rfult Viktória, Adószám: 23751563-2-03,
Vállalási ár:220.000 Ft + ÁFA, azazbruttõ 219 400Ft

b)

É SKInnovációs Kft., Cí m: 2000 Szentendre, Mandula u.I4/A,Email:
iroda@epiteszem.hu, Ké pviselõ : Kmács Pé ter, Adószám: 1 467 37 33 -2-13,
Vállalási ár: 200.000- forint +ÁFA, azazbruttõ 254.000 Ft

c)

Né v: Energiatudás Innovációs Kft., Cí m: 6795 Bordány, Bartók B, u. 5., e-mail
cí m: energiatudas@gmail.com, Ké pviselõ: Pusztai István, adõszé tm I4755105-206, Y áIí alásl ár : 225 .000-forint+ÁF A, azazbruttó 28 5 .7 50 F t

Elmondja, hogy a bizottság ahatáidõbenbeé rkezõ ajánlatokat megvizsgálta, é s nem é szlelt
bennük hiá.r;r Jt, az qánlatokat megfelelõnek talá|ta. A bizottság kizárõ okokat a
Cé ginformációs é s az Elektronikus Cé geljé trásban Közremûködõ Szolgálattól leké rhetõ
adatokból, a Bevándorlási é s Menekülttigyi Hivatal honlapján, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
honlapján, a NAV köztartozásmentes adõzõk nyilvántartásában, a Közbeszerzé si Hatóság
eltiltott qánlattevõk, kizárt ajánlattevõk é s szerzõdé sszegé sek nyilvántartásában, valamint a
GVH versenyfelügyeleti eljárásokat é rdembenlezé rõ dönté seket tarlalmazõ nylví ntartásban
eI|enõizte, é s megállapí totta, hogy egyik ajánlattevõ sem áll a kizárõ okok hatálya alatt, A
Bizottság é rté keltea benyú jtott ajánlatokat (a pontozó tábla a jegyzõkönyv mellé kleté t
ké pezi). Az é rté kelé siszempontokra figyelemmel legkedvezõbbnek É SKInnovációs Kft.
CÍ m: 2000 Szentendre, Mandula u. I4/A ajánlata tekinthetõ. A bizottság tagtrai kijelentik,
hogy az ajánlatokat megvizsgálták, é s valamennyit teljesnek, valamint szakmailag
megfelelõnek találták.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Elmondja, hogy a nettó ajánlati árakat figyelembe vé ve a nyertes
qánlat szerinti szerzõdé sek teljesí té sé hezrendelkezé sre áll az anyagi fedezet. Ismerteti, hogy
egyik ajánlat sem tartalmaz az ajánlatté teli felhí vásban, ill. a közbeszerzé si
dokumentumokban meghaté rozott jogi felté telektõl elté rõ nyllatkozatot vagy vállalást. Az
Önkormányzat, mint ajánlatké rõ a legalacsonyabb összegú átajé nlatot benyú jtó szewezettel
kí ván majd szerzõdé st kötni. Az árajánlatokat, beé rkezé süket követõen a lehetõ legrövidebb
határidõben kell elbí rálnia a Ké pviselõ-testtiletnek.
Ecker Tamás polgármester: A bizottság mindhárom ajánlatot é rvé nyesnek találja. A bizottság
megvizsgáIla az ajánlatokat az arán5i.alanul alacsony ár vonatkozásában, é s nem taláIla
szüksé gesnek az indokláské ré st. A bizottság az alábbi dönté si javaslatot terjesztette elõ:

A dönté shozõ állapitsa meg, hogy
1.) é rvé nyesajánlatot tett :
d) Né v: L&L Szerkezettervezõ Kft., Cí m: 6000 Kecskemé t, Pusztaszer u" 3., Email:
lerantszilvia@gmall.com, Ké pviseIõ: Lé ránt Viktória, Adószám: 23751563-2-03,
Vállalási ár:220.000 Ft + ÁFA, azazbruttõ 27g 400Ft

e)

ESK Innovációs Kft., Cí m: 2000 Szentendre, Mandula u.I4lA,Email:
Ké pvis elõ : Krnács P é ter, Adó szám : I 467
Vállalási ár: 200.000- forint +ÁFA, azazbruttõ 254.000 Ft

ir o da@epiteszem. hu,

0

3733

-2 - 1 3,

Né v: Energiatudás Innovációs Kft., Cí m: 6795 Bordány, Bartók B. u. 5. , e_mail

cí m:energiatudas@gmail.com, Ké pviselõ: Pusztai István, adõszám: I4755105-206, Y áIlalási n : 225 .000-forint+ÁF A, azaz bruttó 28 5 .7 50 F t

2.) Legjobb ajánlatotnyú jtó szewezet; ESK Innovációs Kft., Cí m: 2000 Szentendre,
Mandula u. I4lA, Email: iroda@epiteszem.hu, Ké pviselõ: Krnács Pé tel Adószám:
14673733-2-13,Yállalási ár: 200.000- forint +ÁFA, azazbruttõ 254.000 Ft
3.) Az eljárás eredmé nyes.

Holló Pé ter ké pviselõ: Mi az ajánlattevõ konkré t feladata?
Ecker Tamás polgármester: Zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat, továbbá a megvalósult
állapotot rögzí tõ hiteles é pületenergetikai tanú sí tvány elké szí té se,megvalósult állapotra
vonatkozó hiteles energetikai minõsé gtanú sí tványelké szí té se(páIyázathoz), teljes
é pületegyüttesre vonatkozó hiteles energetikai minõsé gtanú sí tványelké szí té se(ké sõbbi
esetleges adásvé telhez,bé rbeadáshoz,pályázatokhoz való felhasználásra). Ezen felül palyazat
elõí rása szerinti zárõbeszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat elké szí té setovábbá akivitelezé s alatt
szüksé g eseté n kapcsolattartás a kivitelezõvel é s a mûszaki ellenõrrel annak biztosí tása
é rdeké ben, hogy a beruházás megvalósí tott mûszaki l'artalma megegyezzen a páIyázatban
benyú jtásra került mûszaki tartalommal, é s í gy a vállalt indikátorok a fenntartási idõszakban
tarthatók legyenek.

Dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Mi alapján dönt majd az õttkormányzat?

Ecker Tamás polgármester: Az önkormányzat, mint ajánlatké rõ a legalacsonyabb összegû
árajánlatot benyujtó szervezetí el kí ván mqd szerzõdé st kötni. Az árqánlatokat, beé rkezé süket
követõen a lehetõ legrövidebb határidõben bí rálja el az önkormán5rzat. A fent ismertetett
cé gek qé nlatait abizottság elõzetesen megvizsgálta

é s javaslatát a testrilet elé terjesztette.

Rózsai Piroska alpolgármester: A pé nzij'gyi fedezetet az önkormányzatnakkell

biztosí tani?

Ecker Tamás polgármester: A pályázatban elsziámolható költsé gké nt jelenik meg, a pontos
elszámolási szabályokat a közrernûködõ szervezettel kötött együttmûködé si megállapodás
ré szl ete s en tattalmazza.

Móricz Máté ké pviselõ: Utólag fogja akkor megkapni apé nzt az õnkormányzat?

Ecker Tamás polgármester: A páIyé aat utófinanszí rozású , de elõlegké nt lehí vtuk már a
támogatást. A pé nzigyi fedezet az õnkormányzat számláján rendelkezé sre á1l.
Felké ri a jelenlé võket, aki egyet4'l,Í r, hogy a Ké pviselõ-testület a fenti projekthez kapcsolódó a
pályázatban elõirt zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyilatkozat, továbbá a megvalósult állapotot
rögzitõ hiteles é pületenergetikai tanú sí tvány elké szí té sé revonatkozó, feladatokkal a
legkedvezõbb vállalási áru cé getbizza meg, ké ri, hogy az ké zfelemelé ssel jelezze,
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testtilete egyhangú lag,5 igen, 0 nem, 0
tartõzkodássalakövetkezõhatározatothozta:

85/2018. (X.10.) sz. önkormányzati

határozat:

Gal gamács a Közs é g Önkormányzata Ké pvi selõ -tesftilete

a

KEHOP-5.2.9-16-2017-00167 azonosí tószámú
,,Epületenergetikai fejleszté sek megú juló energiával
kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának"
megnev ezé sû p ály ázathoz kapcso 1ó dó an, a p ály ázatb an
elõí rt zárõ beszámoló é s szaké rtõi nyllatkozat, tové hbá a
megvalósult állapotot rögzí tõ hiteles é pületenergetikai

tanú sí tvány elké szí té sé re
vonatkozó,

-

hatáidõig

beé rkezett- ajánlatok közül a legkedvezõbb vállalási árat
adõ, BSrc Innovációs Kft., Cí m: 2O0O Szentendre,
Mandula u. I4lA, Email: iroda@epiteszem.hu,
Ké pviselõ: Krnács Pé ter, Adószám: 14673733-2-13,
bizza meg az árajánlatban megjelölt 200.000- forint
+ÁFA, azazbruttõ 254.000 Ft áron.

A

Ké pviselõ-testület felhatalmazza a polgármester a
vonatkozó szerzõdé s a|áirására. A pé nzigyi fedezetet
IKT-20I7 - 106-11-00027195
azonositõszámû,
Támogatási szerzõdé sben megjelölt felté telek szeint, az

elnyert támogatásból biztosí tj a.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szav azatí ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat

né lktil

2. A

KEHOP-5.2.9-16-201,7-001,67 azonosí tó§zámû,,Epületenergetikai fejleszté sek

megú jutó energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatánaP'
megnevezé sû pály ázathoz kapcsolódó proj ektmenedzseri feladatok ellátás a

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatla a Ké pviselõ-testületet, hogy zárõ szakaszához
é rkezí ka KEHOP-5.2.9-16-2017-00167 azonositõszámú ,,Epületenergetikai fejleszté sek
megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának" megnevezé sû
páIyázat 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 alpolgármester: Minden szerdán rendszeresen ré szt vesz a kooperációs
megbeszé lé seken.

Mõ czMáté

ké pviselõ: Szé pen haladnak a munkálatok, egyedüli a mûvelõdé sthaz melletti
szemé t-lerakat zavarja, ké ri, hogy mielõbb inté zkedjek annak megszünteté sé rõl,

Ecker Tamás polgármester: Jelezni fogja a kivitelezõ felé . A mûszaki áí adásra várhatóan
október 2. felé ben kerül sor, azonban addig fontos feladat, hogy a Ké pviselõ-testület
me gbí zást adj on a proj ektmenedz

s

eri fel adatok e||átásár

a.

Móricz Máté ké pviselõ: Eddig nem volt erre szüksé g? Ki látta el eddig ezeket a feladatokat?

Ki fog|a fizetni

ezt a költsé get.

Rózsai Piroska alpolgármester: Úgy tudja, hogy a pályé uati konstrukció tarta\maz
projektmenedzseri dtlazást, ezt nem az önkormányzat saját költsé gveté sé bõl kell ftzetni,
hanem a támo gatási keret terhé re elszámolható.

Ecker Tamás polgármester: Igen, jól tudja az alpolgármester asszony, annyival szeretné
kiegé szí teni, hogy ez összeg másra nem fordí tható, ha nem használja fel az önkormányzat,
akkor vissza kell fizetni. Az eddigi, projekttel kapcsolatos teendõket jegyzõ asszony látta el,
munkaidõn kí vül. Ez a feladat már március vé gé nelkezdõdött é s nem fejezõdik be
októberben, hanem a fenntartási idõszak vé gé ig(5 é v) projektjelenté seket kell ké szí teni.
Javasolja, hogy az önkormányzat õtbizza meg a projektmenedzseri feladatok ellátásával.
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testület a KEHOP-5.2.9-16-201700167 azonosí tószámû pályé nat kapcsán Mogyorósi Mártátbizza meg a projekt menedzseri
feladatokellátásával,azké zf elemelé ssel jelezze.

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

0 nem,

0

tartózkodással a követk ezõ haté trozatot hozta:
86/2018. (X.10.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testülete
KEHOP-5. 2,9 -l 6-20 I1 -00I 67
azonosí tõszámû
,, Epületenergetikai fej l eszté sek megú j ul ó energi ával kombinálva
Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának" megnevezé sû
p á|y.(aathoz kap csoló dó proj ektmenedzs eri fel adatok ell átásával
az Onkormányzat jegyzõjé t, Mogyorósi }i4ártát bí zza meg. A
feladat dijazását a kapcsolódó IKT-20I7-106-I1-00027I95
azonositõszámú támogatási szerzõdé s 1. számû mellé kleté ben
me gj elölt ö s szegb en ttatár ozza meg a Ké pvi s elõ -te stül et.
Jelen dönté sé vel a Ké pviselõ-testület utasí tja a polgármestert a
vonatkozó megállapodás elké szí té sé re ós aláir ásár a.
Apé t:,;;iügyi fedezetet az Ké pviselõ-testület az Önkormányzat a

Nemzeti Fejleszté si Miniszté rium Környezeti

és

Energiahaté konysági Operatí v Pro gramok Ir ányí tõ Ható ságával
kötött IKT-2017-106-11-00027I95 iktatószámú támogatási
szerzõdé s 1. számll
mellé kleté benmegjelölt,
Projektmenedzsment szemé lyi jellegû ráfordí tása megnevezé sû
összeg terhé re biztosí tja.
határidõ: azonnal
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : egyhan gú , ellenszav azat

né lkül

3. A

KEHOP-5.2.9-16-2017-00167 azonosí tószámû,oEpületenergetikai fejleszté sek
megú juló energiával kombinálva Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának"

m e gn evez

é

sû p áIy ázath oz kapcs oló d ó plusz önré sz vállalás a

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, az energetIkai pályázatnál
100.'/43,- Ft költsé gveté si kiilönbözet adódott, mivel a kivitelezõ ennyivel kevesebb
összegrõl adott számlát. Azonban a pályé uati pé nzzel pontosan szüksé ges elszámolni. Az
elté ré stjavasolja önkormányzati önerõbe betenni. A dönté shez szüksé ges a testület
hozzájárulása.

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testtilet a KEHOP-5.2.9-16-201700167 azonosí tószámú pályé aat kapcsán a pályazat elszámolásához szüksé ges 100.743 Ft
önré szbiztosí tásáttámogatja,azké zf elemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhan gûIag,

5 igen, 0 nem,

0

tartõ zko dáss al a követk ezõ határ ozatot hozta:

8712018. (X. 10.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testülete
KEHOP-5.

2.9 -I 6-2011 -00I 67

azonosí tószámú
fejleszté
sek
megú
juló
energiával
kombinálva
".Epületenergetikai
Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának" megnevezé sú
pályázathoz kapcsolódó 100.743 Ft önré szt az önkormányzat
vállalja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
sz av az ati at ány :

4.

e

gyhan gú , ell enszav azat

n é 1 kü

l

Galgamácsai Hé tszí nvirágÓvodával kapcsolatos fenntartói dönté sek

Ecker Tamás polgármester: Felké rte Mogyorósi Márta jegyzõt ismertesse az õvodához
kapcsolódó dönté sre váró elõterjeszté st.
Mog},orósi Márta jegyzõ: Tátlé koztatja a jelenlé võket, hogy a Nemzeti Köznevelé si Törvé ny
201I. é vi CXC. törvé ny 83. § (2) bekezdé se alapján a fenntartó megJtatározza az adott
nevelé si é vben indí tható óvodai csoportok sztmtát, továbbá,é rté keli, jõvé hagyja a nevelé sioktatási inté zmé nypedagógiai programjában megltatározott feladatok vé grehajtását, a
pedagógiai-szakmai munka eredmé nyessé gé t,illetve ellrenõrzi a pedagógiai programot, a
házir endet, valamint az SZMSZ-t,

A pedagógiai program módosí tott jóváhagyása szüksé ges a benyú jtott mellé klet szerint, mivel
az Óvodai Nevelé s Országos Alapprogram megváltozott. Szüksé ges mé g egy dönté s a
20l8/2019-es é v csoportszámáról (Galgamácsa 3, Vácegres 1 fõ), az õvodai pedagógus
lé tszámról (Galgamácsa 7, Yácegres 2 õ), nevelé si munkát segí tõk (dadák), illretve az
asszisztensi álláshely számé nõl (1 í ö).

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võ ké pviselõket, aki egyeté rt a ké t dönté sre varó
elõterj eszté s s el, az ké zfel emelé ss el j elezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag,
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
88/2018. (X. 10.) sz. önkormányzati

5 igen, 0 nem,

0

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzata Ké pviselõ-testülete az
ONAP változásai miatt elfogadja az óvodai pedagõgtai program
módosí tását.
határidõ: azonrlal
felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangûlug,
tartó zko dás

s

5 igen, 0 nem,

0

al a követk ezõ határ o zatot ho zta:
89/2018. (X. 10.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Ör,lkormányzata Ké pviselõ-teshilete a
Galgamácsai Hé tszí nvirág Óvoda é s a Vácegresi Mesevár
Tagóvodájában indí tható óvodai csoportok száma a 20l8l2al9as nevelé si é vre vonatkozóan a következõké ppen került
meghatározásra:
- Galgamácsaitaginté zmé ny:3 csoport
- Vácegresi taginté zmé ny:1 csoport
Az óvodapedagógus álláshelyek száma a 20l8l20l9-as nevelé si
é vre vonatk ozõan a következõké ppen kerül megh atáxozásra:

A

Galgamácsai taginté zmé ny: 7 fõ
Vácegresi taginté zmé ny: 2 fõ

nevelõi munkát közvetlenül segí tõ álláshelyek száma a
20l8l20l9-es nevelé si é vre vonatkozóan a következõké ppen

került me gfiatár o zásr a,.

A

Galgamácsai taginté zmé ny: 3 fõ
Vácegresitaginté zmé ny: 1 fõ

pedagógiai asszisztens álláshelyek száma tekintettel
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testtileté nek
5312016. (VIII.23.) szí lttlú ltatátozata - a 20l8l2019-es nevelé si
é vre vonatk ozõan a következõké ppen került meghatározásra:

-

Galgamácsai taginté zmé ny: I fõ
határidõ: azonrta]'
felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat

né lkül

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete, 5 igen,
tartózkodással, a következõ határozatot hozta:

0

nem szayazattal, 0

90/2018. (X. 10.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Ké pviselõ-testülete ú gy
döntött, hogy az Óvodavezetõ beszámolõját a
2011l18. é vi tané vrõl elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
S

zav azati ar ány : e gyh an gú , e||enszav azat nem vo

5.

lt

Termé szetben nyú jtott szociális cé lû tûzifával kapcsolatos rendelet megalkotása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatta a jelenlé võket, hogy idé n is szüksé ges a szociális
cé lû tuzifa kiosztására vonatkozó rendelet megalkotása. A települé s rászoruló lakossága 96
m3 támogatásban ré szesül. Javasolja a családban é lõkné l az egy í öre esõ jövedelem ne haladja
meg az öregsé gi nyugdlj legkisebb összegé nek 300 oÁ-át: 85.500 Ft-ot, az egyedi| é lõkné l a
450 oÁ-ot a 128.250 Ft-ot. A ké relem beadási határidejé re 2018. december 3. napját javasolja.
Galgamácsa Közsé g Ké pviselõ-testülete egyeté rtett a javaslatokkal.

Ecker Tamás polgármester: Felké ri a jelenlé võ ké pviselõket, aki egyeté rt a ké t dönté sre váró
rendelettel, az ké zfelemel é ss el j elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testi,ilete egyhangllag,5 igen,
tartõzkodással a következõ rendeletet alkotta:
8/2018. (X.10.) sz. önkormánvzati

0 nem,

0

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormán yzata Ké pviselõtestülete a termé szetben nffitott szociális cé lú
tûzifa támogatás jogosultsági felté teleirõl a
mellé kelt rendeletet alkod a.
Határidõ : ké relem benyú jtására : 20 I8. december 3.
Felelõs : polgiármest er, jegyzõ

S

zav azati ar ány : egyhan gú , ellenszav azat nem vo
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6. PM_EUALAPELLATAS 2017t79 azonosí tó§zámû,'Ú1 egé szsé güryi központ
lé trehozása Galgamácsán azonosí tószámû pá|yázathoz kapcsolódó, mûszaki
ellenõr kiválasztása

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a

Ké pviselõ-testületet, hogy
PM_EUALAPELLATAS 2017 megnevezé sû pályázathoz kapcsolódóan a ké pviselõ-testület
2018. szeptember 9-i ülé sé n-az önkormányzat vonatkozó szabályzatának megfelelõen-

felhí vás kiküldé sé rõl döntött a pá|yazatban elõí rt mûszaki ellenõri feladatok ellátására
vonatkozóan. A feladat elvé gzé sé rea mûszaki ellenõr megbí zása kötelezõ. A felhí vásra 3 db
é rajánlat é rkezett. Röviden ismerteti a felhí vás lartalmát.

Árajánlat té rgya: PM_EUALAPELLATAS 2017179 azonositõszámú , 'Ú1 egé szsé gügyi
központ lé trehozása Galgamácsán azonosí tõszámú pályázathoz kapcsolódó mûszaki ellenõri
feladatok ellátása

Röviden ismerteti a beé rkezett ajánlatokat:
Beé rkezett ajánlatok:

a) Né v: GTM

Speciál Kft., cí m: 223a Gyömrõ, Kölcseyu. 15. ú gyvezetõ: Spaits Miklós,
e-mail: spaits.miklos@gmail.com, adószám 24193445-2-13, vállalási ár: I.663.'700forint

b) Né v: MBterv Epité szKft., cí m: 2225Ûllõ,Berkes utca64.igyvezetõ: Medvedovszky
Bé la, adõszám: 23818729-2-13 vállalási ár: 1.800.000- forint

c)

Né v: Vektor -Bau Epí tõipari Kft. cí m: 2230 Gyömrõ, Eötvös
János vállalási ár : 2.032.000-forint

u. 38. ügyvezetõ:

Yí ncze

A Ké pviselõ-testtilet az qé nlatokat megfelelõnek
az Elektronikus Cé geljrárásban Közremûködõ

taláIta, kizarõ okokat a Cé ginformációs é s
Szolgálattól leké rhetõ adatokból, a Bevándorlási

é s Menektiltiigyi Hivatal honlapján, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján, a NAV
kõztartozásmentes adõzõk nyilvántartásában, a Közbeszerzé si Hatóság eltiltott ajánlattevõk,

kizárt ajánlattevõk é s

szerzõdé sszegé sek nyilvántartásában, valamint a GVH
versenyfelügyeleti eljárásokat é rdemben lezárõ dönté seket tartalmazõ nyilvántartásban
ellenõrizte, é s megállapitotta, hogy egyik ajánlattevõ sem á11 akizé rõ okok hatálya alatt.

Az

é rté kelé siszempontokra figyelemmel legkedvezõbbnek GTM Speciál Kft.,
Gyömrõ, Kölcsey u. 1 5. ûgyvezetõ: Spaits Miklós) ajánlata tekinthetõ.

(

cim: 2230

A

Ké pviselõ-testiilet tagjai kijelentik, hogy az ajánlatokat megvizsgálták, é s valamerrnyit
teljesnek, valamint szakmailag megfelelõnek találták.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Elmondja, hogy a nettó ajánlati árakat figyelembe vé ve a nyertes
ajánlat szerinti szerzõdé sek teljesí té sé hezrendelkezé sre áll az anyagi fedezet, tekintettel arra,
ho gy p ály ázati támo gatásb ó 1 kel l a fel ad ato t ftnanszir ozni.
Ismerteti, hogy egyik ajánlat sem tartalmaz az ajánlatté teli felhí vásban, meghatározott jog1
felté t el ektõ l elté rõ nytlatko zatot vagy vál l al ást.
Az önkormányzat, mint ajánlatké rõ a legalacsonyabb összegû árajánlatot benyú jtó
szewezettel kí ván majd szerzõdé st kötni.

It

Ecker Tamás polgármester: A Ké pviselõ-testület mindhárom ajánlatot é rvé nyesnektalálta.

A Ké pviselõ-testtilet megvizsgáIja az ajánlatokat az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában,
é s nem taláIja szüksé gesnek az indokláské ré st. Az alábbi dönté sijavaslatot terjesztette elõ:
A Ké pviselõ-testület állapí tsa meg, hogy

1.

é rvé nyesajánlatot tett

:

a) Né v: GTM Speciál Kft.,

cí m: 2230 Gyömrõ, Kölcsey u. 15. igyvezetõ: Spaits
e-mail:spaits.miklos@gmail.com,adószám:24193445-2-13,
vállalási ár: L663 .7 0O-forint

Miklós,

b)

Né v: MBterv Epité szKft., cí m: 2225ÛIlõ,Berkes utca64.igyvezetõ:
Medvedovszky Bé la, adõszám: 23818729-2-13 váIlalási ár: 1.800.000- forint

c)

Né v: Vektor -Bau Epí tõipari Kft. cí m: 2230 Gyömrõ, Eötvös
Y incze János vállalási é r: 2.032.)OO-forint

2. Az

u. 38. igyvezetõ:

eljárás eredmé nyes.

Dr. Kovács Sándor ké pviselõ: Mi alapjan dönt majd az önkormányzat?

Ecker Tamás polgármester: Az önkormányzat, mint ajánlatké rõ a legalacsonyabb összegû
ár aj

ánlatot

b

enyú j tó szerv ezettel kí ván maj d szer zõ

d é

st kö tni.

Az

árajánlatokat, beé rkezé süket követõen a lehetõ legrövidebb határidõben bí rálj a e| az
önkormányzat. A fent ismertetett cé gek ajánlatait a bizottság elõzetesen megvizsgálta é s
javaslatát a testtilet elé terjesztette.

Rózsai Piroska alpolgármester: A pé nzijgyifedezetel az önkormányzatnakkell

biztosí tani?

Ecker Tamás polgármester: A pályázatban elszámolható költsé gké nt jelenik meg, a pontos
elszámolási szabáIyokat akõzremûködõ szewezettel kötött együttmûködé si megállapodás
Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a fenti projekthez kapcsolódó, a
pályázatban elõí rtmûszaki ellenõri feladatokkal a legkedvezõbb vállalási árû cé getbí zzameg,
ké ri, hogy az ké zfelemelé ssel jelezze.

12

Galgarnácsa Közsóg Önkorrnárryzat Ké pviselõ-testülete egyhangÚlag, 5 igen. 0 ncr'T. 0
tarlózkodással a kör,etk ezõ határozatot hozta:
9

1/20 1 8. (X.

1

0.) sz. önkormányzati

határozat:

yzata Ké pvr selõ -tes tül ete
PM EUALAPELLATAS 20I]l19 azonosí tószámú , 'Uj
egé szsé gügyi központ Lé trehozása Galgamácsán

Gal gamács a Köz sé g Önkormán

azonositõszé rrtú páIyázathoz kapcsolódóan,

a

pályí zatban elõí rt mûszaki ellenõri feladatok ellátására, hatándõtg beé rkezett- ajanlatok közül a legkedvezõbb
vállalási árat adõ, GTM Speciál Kft., cí m: 2230 Gyõmrõ,
e-mail:
Kölcsey u. 15. igyvezetõ: Spaits Miklós,
spaits.miklos@gmail.com, adószám: 241,93445-2,I3,
meg az árajánlatban megjelölt bruttó 1.663.700- Ft árorr.

A

Ké pviselõ-testület felhata|mazza a polgármester a
vonatkozó szerzõdé s aláirására. A pé nzügyi fedezetet

PM_EUALAPELLATAS

2017l79

szerzõdé sszámú ,
Támogatási szerzõclé sben megj elölt felté telek szerint, az
elnyer1 támo gatásbó1 biztosí tj a.
Határidõ: azonrral
Felelõs: polgármester

szav azati arány:

e

gyhan gú , ell enszavazat né lkül

Ecker Tamás polgármester: Megköszönte

a Ké pviselõ-testület munkáját é s az ülé st 19:30

órakor bezí tqa.

K.m.f.

f,,ffi\
§N

',

Ecker Tamás
polgármester
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1.

EckerTamás

2.

Mogyorósi

polgármester

Márta jegrzõ

Ké pviselõk:

1. Kovács Bé la alpolgármester

2.

Rózsai Piroska alpolgármester

3. Holló Pé ter
4.

Dr. Kovács Sándor

5. MaczõBertalan
6. Móricz
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