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Nemzeti

JEGYZÕKÖNYV
Ké szült: Galgamácsa Közsé gi Önkormányzat Ké pviselõ-testületé nek 2018. november 6án 16:00 órakor Galgamácsa Közsé g Önkormányzatának hivatalos helyisé gé bentartott
ülé sé rõl.
Jelen vannak:

Ecker Tamás polgármester
Rózsai Piroska É va alpolgármester

Kovács Bé la alpolgármester
}/rõricz Máté ké pviselõ

Holló Pé ter ké pviselõ
Mogyorósi

}i/rárta

jegyzõ

Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, külön kÖszÖnti Mogyorósi
Martu jegyzõt. Megállapí tja, hogy a testtilet határozatké pes, mivel 5 fõ ké pviselÕ jelent meg.
Ismerteti a napirendi pontokat.
Szavazásrabocsátja a napirendi pontot az alábbi eredmé rrnyel:
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1. Galgamácsa

0188 hrsz.-ú ingatlan vé teli szándé kának megvitatása

Ecker Tamás polgármest er: Tálé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy Varga Lász!Õ Úr, vé teli
szándé kot jelentett be a Galgamácsa 0188 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, Ké relmé ben leí rta,
hogy a megvásárolni kí vánt ingatlan erdõ, besorolású , 4,3] AK é rté kûé s 0,8916 ha nagYságú
teÁiet. Az ingallan IlI hányadban az önkormányzat tulajdona é s a Pálhegyen helyezkedik el.
Mivel ez az erdõ közvetlen szomszé dos Varga ú r 0187 hrsz. é s 08Il4 hrsz.-u ingatlanaival,
ezé rtbí rtokösszevonási cé llal vásárolná meg ezt az ingatlantVé telárké ntfelajánlott 891.600,- Ft.-ot, ami megfelelne 204.000,- Ft. / AK é rté knek.
Javaslata 1 Millió Ft é rté kbentörté nõ é rté kesí té s.

yarga Lászlõ ajánlattevõ telefonon törté nt felhí vásra került, szóban elfogadta
önkormányzat

j

aZ

avaslatát.

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátj a az alábbi j avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület Varga LászlÕnak eladja

a

Galgamácsa 0188 hrsz.-ú ingatlan 1.000.000,- forintos áron, az ké zfelemelé ssel jelezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangÚlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
9412018. (XI.06.) sz. önkormányzati

határozat:

a Közs é g Önkormán yzat Kepvi selõ -testül ete
dönt Galgamácsa külterület 0188 Ltrsz,ú , erdõ
megnevezé sû, 4.37 AK é rté kû,0,8916 ha nagyságú
Galgamács

ingatlan eladásáról Varga Lász|õ András 1014 Budapest,
Úri ú t 38, 2. em. 3. ajtõszám alatti lakos ré szé re
1.000,000 Ft, azaz Egymillió forintos áron.

Ké pviselõ-testület felbatalmazza a polgármester a
vonatkozó adásvé teli szerzõdé s aláir ására.

A

Hatáidõ: azotlrtal
Felelõs: polgármester
szav azati ar é ny: e gyhan gú , ellenszav azat né lkül

2. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat é s a Dunakeszi Tankerületi Központ

közötti

VagyonkezeIé si Szerzõdé s tervezetet megvitatása
Ecker Tamás polgármester Tájé koztatja aKé pviselõ-testületet, hogy a Dunakeszi TankerÜleti
központ felülvizsgálta az é rvé nybenlé võ vagy.onkezelé si szerzõdé seit. Tekintettel az
idõközben bekövetkezett jogszabáJryivá|tozásokra, Önkormányzatut,tkré szé re megküldte az Új
vagyonkezelé si megállapodás tewezeté t, melyet elektronikusan továbbí tottunk a Tisztelt
Ké pvi selõ -testtilet r é szé re. Röviden i smerteti az elõzmé nyeket.

(1)
nemzeti köznevelé srõl" szõIõ 2011. é vi CXC. törvé ny (a továbbiakban: Nkt.) 74. §
bekezdé se alapján 2OI3. január 1-jé tõl az áLl,am gondoskodtk - az Óvodai nevelé s, a
nevelhetÕ,
nemzetisé gh ez hrtozõk óvodai nevelé se, a többi gyermekkel, tanulóval egYÜtt
oktatható iajátos nevelé si igé nl.ú gyermekek óvodai nevelé se kivé telé vel - a kÖznevelé si
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a Klebelsb erg Iní é zmé nyfenntartó KÖzPontrÓl szóló
zo)tzotz. (vIL2,7.) Korm. rendelet 3.§ (1) bek. c) pontjában az á|lami köznevelé si kÖzfeladat
ellátásában fenntartóké nt té szt vevõ szervké nt 2013. január 1-ei hatállYal a KIK-et (ké sõbbi
megnevezé ssel KLIK) jelölte ki. A 2O2|2OI2. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jé n

A

hatá|yát veszti.

,,Az áIlamiköznevelé si közfeladat ellátásában fenntartóké ntré szt vevõ szervekrõl, valamint a
Klebelsberg Központról" szóló 13412016, (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a kÖznevelé si

inté zmé nyek ferrntartásával é s mú ködteté sé vel kapcsolatos feladatok ellátása cé ljábÓl a KLIKbõl a területi szervei 201].január l-jé vel kiválnak, é s a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017.január 1-jé tõl Klebelsberg
Központ né ven mûködik tovább. Az Átvevõ illeté kessé gi köré be tartozõ kÖznevelé si
inté )mé nyekferrntartói jogai é s kötelezettsé gei tekintetóben 2017, január l-jé tõl a KLIK
jogutódja az Atvevõ Dunakeszi Tankerületi Központ lett.

Az Nkt. 2017.januar 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdé se alapján a tankerÜleti kÖzpont
álta| fenntartott köznevelé si inté zmé nyfeladatainak ellátását szo|gálÕ, telepÜlé si
önkormányzati tulajdonú ingatlan é s ingó vagyonra vonatkozóan a tankerÜleti kÖzpontot

ingyenes vagyonkezelõi jog illeti meg mindaddig, arrrí g a köznevelé si közfeladat a tankerületi
kozpont resiaa törté nõ ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik. Az Nkt. 99lG. § (1)
bekezdé se é rtelmé ben a tankerületi központ által fenntartott, települé si Önkormányzat á|ta|
mûködtetett köznevelé si inté zmé ny76. §-ban megltatározott mûkÖdteté sé velkapcsolatos
jogviszonyokból származó jogok é s kötelezettsé gek a tankerületi központot 2017. január 1jé tõl illetik meg, illetve terhelik.

Az Nkt. 99lH. § (1) bekezdé se szerint 2016. december 31-é n települé si Önkormányzat

áLtaL

mûködtetett köznevelé si irrré zmé ny köznevelé si feladatainak ellátását szolgáIÓ mindazon
települé si önkormányzati vagyon é s vagyoni é rté kûjog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017, január 1-jé n a területileg illeté kes tankerületi központ ingyenes vagyortkezelé sé bekerÜl.
(A köznevelé si feladat e||átását biztosí tó vagyon alatt az ellátott köznevelé si fe|adathoz
kapcsolódó valamennyi jogot é s kötelezettsé get, valamint ingó é s ingatlan vagyont is é rteni
kell.)
Felek az Nkt, ggllH. § (3) bekezdé se alapján egyidejûleg átadás-átvé teli megállapodást kÖtnek,
melyben meghatározzák az Átvevõ ingyenes vagyonkezelé sé be kerülõ ingó é s ingatlan
vagyonelemek köré t. Felek rõgzí ttk, hogy Galgamácsán, 2013. február 22. napján már
Vagyonkez elõi szerzõdé st kötöttek a jelen szerzõdé sben rögzí tett ingatlanok egyes ré szeinek
Átvevõ jogelõdje, a Klebelsberg Inté zmé nyfenntartó Központ vagyonkezelõi joga
é rvé nyesí té seé rdeké ben,amely szerzõdé stjelen okiratban a Dunakeszi Tankerületi Központ
jogutódlása é rdeké benerõsí tenek meg, módosí tanak é s egysé ges szerkezetbe foglalják.

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátj a az alábbi j avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testtilet elfogadja az Új vagyonkezelé si
szerzõdé st, az ké zfelemelé ssel je7ezze,
.

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangûlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózko dás s al a követk ezõ határ ozatot ho zta
:

öFkormánvzati határozat:
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviseló-testülete
jelen dönté sé vel elfogadja a Dunakes.zi Tankerületi
Központ é s Galgamácsa Közsé g Onkormányzata
közötti, egysé ges szerkezetbe foglalt vagyonkezelé si
szerzõdé st,
95/20 1 8. (XI.06.) sz.

JeIen dönté sé vel
p ol

a

Ké pviselõ-testület utasí tja a

gármestert a szerzõ dé s a|áí r ásár a.

Ké pviselõ-testtilet felhatalmazza a polgármester a
vonatkozó adásvé teli szerzõdé s a|í ú rásé ra.

A

Határidõ: azornal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,e|Ienszavazatné lkül

3. Tájé koztatás a PM_EUALAPELLATAS 2017179 azonosí tószámÛ, 'Ú1
egé szsé güryi központ lé trehozása Galgamácsán" megnevezé sû pályázat
megvalósí tásáról

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy a szabá|yszetûen
lefolytatott közbeszerzé si eljarást követõen 2018. november 8. napján kerÜl Sor a

kivitelezé shez kapcsolódó szervezé s aláí rásra. A pá|yazat kötelezõ eleme egy mûszaki ellenõr
megbizása, akivel a hé ten szinté n megkötötte az önkormányzat a váIlalkozási szerzõdé st.
November 8. napján kerül majd sor az alapkõ-leté telre, melyre közel 30 vendé get hí vtunk
meg, ezt követõen november 12. napján meg is kezdõdhetnek, a munkáltok. Ennek költsé gé t
az önkormányzatnak kell biztosí tani, nem ré sze az elnyert támogatásnak. A reprezentációs
költsé gek valamint az alapkõ é s a kapcsolódó kapszula költsé ge terhelné az Önkormányzat
költsé gveté sé t

Mi ahe|yzetafahé azal,használni

Kovács Bé la, alpolgármester:

fogiák aberuházás során?

Ecker Tamás polgármester: Igen, felvonulási é pületké nt szeretné hasznosí tani az é piJletet,
amennyiben a Testület bé rbe adja azt akivitelezõ ré szé re.

Rózsai Piroska., alpolgármester: Támogatja a bé rbeadást, a befolyt bevé tel az

epûIet

felú jí tására lehetne fordí tani. Hogy állnak a munkálatok?

Ecker Tamás polgármester: A Kivitelezõ szakszerûen lekefiti a munkaterületet, a buszmegállÓ
átmenetileg áthelyezé sre kerül. A jövõ hé t folyamán kezdõdnek az alapozási munkálatok.

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem bangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bo csátj a

az alí hbt j avaslatot

:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület afaháa é pület bé rbeadásával, a
buszmegálló ideiglenes áthelyezé sé vel továbbá az alapkõ-leté telhez kapcsolódó költsé gek
ftnanszirozásával.azké zf e|emelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózko dás sal a követk ezõ határ o zatot ho zta :
96/2018. (XI.06.) sz. öskormánvzati határozat:
Gal gamács a Kö zsé g Önkormán y zat Ké pvi selõ -testülete
dönt az alapkõleté telhez kapcsolódó reprezentációs
költsé gek biztosí tásáról, melyet 2018. é vi
költsé gveté sé nek terhé re biztosí t.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szavazatiarányegyhangú ,ellenszavazatné lkül
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangÚIag, 5 igen, 0 nem, 0
tartó zko dás s al a kö vetk ezõ határ o zatot ho zta:
9712018.

(§.06.)

sz. önkormánvzati

határozat:

Gal gamács a Kö z sé g Önkormán yzat Kepvi s elõ-testülete
jelen dönté sé vel az egé szsé ghé né pí té sé hezkapcsolódó
munkálatok miatt a dönt a jelenlegi buszmegálló
áthe|yezé sé rõl, melynek költsé gé t a 2018. é vi

költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja.

Hatá/'dõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szavazatiarány;egyhangú ,e|Ienszavazatné lkül
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot bozta,.
98/2018. (XI.06.) sz. önkormányzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormán yzat Ké pviselõ-testülete
jelen dönté sé vel az egé szsé gház é pí té sé nekidõszakára a
kivitelezõ ré szé rebé rbe adja a Galgamácsa, Vasú t ltca2
szám alatti, ,,fú láz" ingatlant. A Ké pviselõ-testület
felké ri a polgármestert a bé rleti megállapodás alûrására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

4.

P ály ázati lehetõsé gek ismerteté se

Ké pviselõ-testületet a jelenlegi pályázatt
lenne lehetõsé g, mely benyú jtása
lehetõsé gekrõl. Jelen helyzetben az ú j bölcsõde é pí té sé re

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja

a

várhatóan 2019. márciusában lesz mód.

Kovács Bé la alpolgármester: Támo gatja, de vé lemé nye szerint óvoda é pí té sreis szÜksé g
1enne.

Móricz Máté ké pviselõ: Bicikli ú tpályazattal kapcsolatban van fejlemé ny?
Ecker Tamás polgármester: Hiánypótlásra várjuk a felhí vást, egyelõre többet nem tudunk. A
tervek elké szültek, az engedé lyezé sieljárás folyamatban van. Várhatóan január vé gé relesz
engedé ly. Információi szerint november vé gé nfog megjelenni a felszí ni csapadé kví z
elvezeté sé re vonatkozõ pályázati kií rás. Vé lemé nyeszerint erre mindenké ppen fel kellene
ké szülnie az önkormán yzatnak.

5. Pé nzügyi tá!é koztatõ ismerteté se,
feladatok megvitatása

^

költsé gveté si

é v zárásával

kapcsolatos

Ecker Tamás polgármester: Felké ri Rózsai Piroska Eva alpolgármestert, hogy tájé koztassa a
jelenlé võket az aktuáIis pé nzügyekrõl é s az é vzárással kapcsolatos feladatokról.
Rózsai Piroska É vaalpolgármester: Elmondja, hogy a szociális keret eddigi felhasználása
lehetõvé teszi, hogy az idei é vben szé lesebb körben tudjanak plusz juttatásokat biztosí tani a
jogosultak ré szé re.

Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy az elõzõ é vek hagyományához hûen idé n is
é ljenek lehetõsé ggel é s döntsõn az önkormányzat az ldõsek ré szé retartós é lelmiszer csomag
biztosí tásárõt. Az elõzõ é vekben a75 é v feletti lakosoknak ré szesültek 5.000-forint é rté kben a
i
csomagokbõL Az idei é vben akár minden 70 é v feletti kaphatna 5.000-forint é rté kí csomagot,
melyet a
az
ö
nkormányzatnak,
mely számí tásai szerint mintegy 1.200.000- forintba kerülne
szociális keret terhé re biztosí tana az önkormányzat.

Móricz Máté : Minden é vben meg voltak elógedve az idõsek a csomagok tartalmával,
javasolja, hogy az idei é vben is a Marcsek Csuda csemege Kft. bí zzák meg a csomagok
összeállí tásával.

Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy helyi Coop ABC-IõI is ké rjenek be árajé nlatot a
csomagok elké szí té sé re-amennyiben azt a cé gbe tudja vállalni- A Marcsek Csuda Csemege
igyvezetõje jelezte, hogy az idei é vben is meg tudja oldani. hogy nagykeráron biztosí tja a
csomagok tarta\mát é s össze is állí tja dí jmentesen - ezzel támogatva önkormányzatot-

Móricz Máté : Nem gondolja, hogy

a Coop

jobb árakat

é s jobb

termé keket tudna qé nlati.

Rózsai Piroska, alpolgármester: Egyeté rt az elõzõ felveté ssel. Vé lemé nyeszerint, Iátva a
tava|yi csomag tartalmát, mé g a Metró áruhé aban vásárolt árukkal sem tudna a hivatal jobb
ár -

é rté kar átyû csomagot

ö

s

szeállí tani.

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem
bocsátj a az alí hbij avaslatot:

Ltangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a fentiek szerinti ajándé kcsomag vásárlásával az
ké zfelemelé ssel jelezze.
0
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem,
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta,.

99/2018. (XI.06.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete a
70 é v feletti, galgamácsai állandó lakhellyel rendelkezõ
lako sok r é szere 5 0 Oo_forint/fo karácsonyi csomag, tartó s
é lelmiszer vásár|ásától döntött, összesen 1,200,000 Ft
é rté kben,melyet az önkormányzat a 2018, é vi
.

költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí t,

ké pviselõ-testiilet utasí tja a polgármestert, hogy
amennyiben a Csuda Csemege Kft.-adja a legkedvezõbb

A

qánlatot, abban az esetben kösse meg a cé g
ügyvezetõjé vel amegállapodástacsomagok
összeállí tásara.

Határidõ: azornal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül
Ecker Tamás, polgármester: Ismerteti, hogy a szociális ttzifatámogatás kereté n belÜl megí té lt
tgzelõ megé rkezett é s az óvoda udvarában került deponálásra. Minden é vben sok ké relem
é rkezlk, javasolja,továbbitizelõanyagbeszerzé sé t.

Mõ

cz Máté ké pviselõ : Támo gatj a további, legalább 20 m3 tûzifa v ásárlását.

Kovács Bé la, alpolgármester: Vé lemé nyeszerint vásároljon az önkormányzatlega|ább 30 m3t.

Rózsai piroska, alpolgármester: Támogatja Kovács Bé la alpolgármester javaslatát, hiszen a
tavalyi é vben is akadt jó pár olyanké relem, melyre nem tudtak tûzifát biztosí tani.

Mivel több ké rdós é shozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocs átj a

az alábbi j avaslatot

:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt,további tú zifavásárlásával azké zfe|emelé ssel jelezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
1

00/20 1 8. (XI.06.) sz.

Gal gamács

a

Közsé

önkormánvzati

határozat:

g önkormán yzat Ké pvis elõ _testülete

egyedi elbí rálásra adható cé lra 30 erdei m3 fuvar tûzí fa
vásárlásáról dönt, melyet az önkormányzat a 2018, é vi
költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí t.

,

Hataridõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szav azati ar ány : e gyhangú , e|lenszav azat

né lkül

Kovács Bé la alpolgármester: Javasolja a falukarácsony kereté ben a rászoru|Õk melegé tellel
való ellátását.
Rózsai piroska, alpolgármester: Támogatja a javaslatot. Továbbá minden rászorulÓ, a
*"d"""é "y"" f"llé põ gyermek ré szé rebiztosí tson az önkormányzat 3.000-forint/fõ hideg
é lelmiszer csomagot.
Ecker Tamás, polgármester: Jó gondolatnak tartja, ezen felül a gyermekek ré szé remandarin
é s narancs beszerzé sé tis javasolja,

Kovács Bé la alpolgármester: Támo gatla apolgármester ú r javaslatát.
Mivel több ké rdó s é s hozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármestet szavazásra
bocsátj a az alábbi j avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, a rászorulók karácsonyi melegé tkezteté sé velaZ
ké zfelemelé ssel j elezze.
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangÚ|ag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határ ozatot hozta:
101/2018. (XI.06.) sz. önkormánvzati
Gal gamács a Köz

sé

határozat:

g Önkormán yzat Ké pvtselõ -testülete a

Falukarácsony rendezvé nyen a szociálisan rászorultak
melegé tkezteté sé nek bí ztosí tásárõl dönt, melyet az
örkormányzat a 2018. é vi költsé gveté s szociális
kereté nek terhé re biztosí t.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, a rászonllõ gyermekeknek karácsonyi é lelmiszercsomag
é s gyümölcs biztosí tás ávaI az ké zfelemelé ssel jelezze,
0 nem, 0
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen,
tartózkodással a követk ezõ haí tnozatot hozí a:

102/2018. (XI.06.) sz. önkormánvzati

határozat:

Kepviselõ_testi.ilete a
Falukarácsony rendezvé nyen a fellé põ, szociálisan
rászoruLt gyermekek ré szere é lelmiszercsomag
biztosí tásáról dönt 3.000 forint/fo é rté ben,_ összesen
100.000-forint é rté kben- melyet az önkormányzat a
2018. é vi költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí t
Galgamácsa Közsé g önkormányzat

Galgamácsa Közsé g önkormányzat Ké pviselõ_testtilete a
Falukarácsony rendezvé nyen a fellé põ, szociálisan
rászorult gyermekek ré szé regyümölcs biztosí tásáról dönt
maximum 100.000-forint é rté kben- melyet az
önkormányzat a 2018. é vi költsé gveté s szociális
kereté nek terhé re biztosí t

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

6.

Temetõ kapu é s kerí té sfelú jí tása

Ecker Tamás polgármest er: Té 1é koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy a temetõ kedté sen lé võ
fa bodtás erõsen megrongálódott, annak cseré je vált szüksé gessé . Meglátásunk szerint fé m
kedté s elemek felhelyezé se hosszú távon olcsóbb é s dekoratí vabb lenne, mint a mostani
megoldás. Az ü nagykapu, az ú j kiskapu, valamint a kedté s elemek legyártása é s felszerelé se
nagyságrenditeg SO0,000- forintba kerülne az önkormányzatnak. Ha errÕl idé n dÖnt a testÜlet,
ukko, az anyagot megvásárolhatná mé g ebben az é vben az önkormÍ tnyzat, a munkadí j egY
ré sze pedig ajövõ é vi öltsé gveté st terhelné .
Kovács Bé la alpolgármester:

Ki

vé gezné a kivitelezé st?

Ecker Tamás polgármester: Helyi lakos, Kovács József vállalta a szakmunka elvé gzé sé t.A
felszerelé s soré n azönkormányzat közmunkáhanré sztvevõ alkalmazottjai segí tené nek.
Rózsai piroska, alpolgármester: Jelenleg fenyõ deszka bodtja a bqárati ré szt, ami igencsak
elkorhadt é s cseré re é rett. Ha belekalkuláljuk, hogy 5 liter |azur közel 20.000-forint a
szüksé ges deszka gyalulva, mé retre vágva közel 290.000 forint. Ehhez hozzá jÖnne
fel cs av aro z ás munkad t1 a, nagyj ábó l u gyanott tartana az õnkormány zat.

Móricz Máté : Igen é s nem vé gleges megoldás, ugyanis ezt minden 5. é vben el lehetne
vé geztetni.

Mivel több ké rdé sé shozzászólás nemhangzott el felké ri a jelenlé võket, aki
a temetõ

kedté s felú j í tás ával az ké zfelemel é s s el j e|ezze.

egyeté rt, hogy

nem, 0
Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatol hozta,.

iatározat:
103/2018. (XI.06.) sz.
=önkormányzati Ké pviselõ_testülete
ö
nkormányzat
Kö
zsé
g
Galgamácsa
jelen dönté sé vel dönt a temetõ kedté sé nekfelú jí tásáról.
A felú jí tás kereté n belül a jelenlegi faburkolat helyett vas
elemek kerülnek felhelyezé sre. A felú jí táshoz
kapcsolódóan ú j bejárati kapu, valamint ú j kis kapu kerü1
beé pí té sre.A szüksé ges vasanyagot az önkormányzat
vásárolja meg, a Ljvií drezé sselKovács József, 2183
Galgamácsa, Petõfi utca 38 szám alatti lakost bizzameg,
A szüksé ges vasanyag fedezeté t az önkormányzat a
2OI8. é vi költsé gveté s terhé re biztosí tja,
A munkadí j felé t az önkormányzat a 2018, é vi
költsé gveté sé bõl, a fennmaradó összeget pedig a 2019,
é vi költsé gveté sé bõ1 biztosí tj a.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,e|lenszavazatné lktil

Móricz Máté ké pviselõ: Javasolja, hogy plusz parkolÓ kialakí tása cé lszerû lenne a

temetõ

felsõ ré szé n.

Holló pé ter ké pviselõ: Szerinte egyszení bb lenne a közlekedé s, ha

egyirányú sí tva

körbejárható lenne a temetõ.

}/'õi.czMáté ké pviselõ: Jelzi, hogy a temetõ fáinak metszé sé tis szüksé ges elvé gezni, mivel
megnõttek, van amelyik dupla törzsû is. Veszé lyessé válhatnak a sí rok é psé gé re
"t.g;rugy.a
né zve.
Kovács Bé la alpolgármester: Örökzöldek

telepí té sé tis é rdemes lenne megfontolni-

Ecker Tamás polgármester: Javasol egy helyszí ni bejarást.

Rózsai piroska Eva alpolgármester: Sí rhelymegvá|tások ügyé ben is é rdemes volna lé Pni,
sajnos sokan nem foglalkoztak mé g vele.

Javasolja a Ké pviselõ-testiilet, hogy a sí rhelyrnegváltások ügyé ben az é intetteknek figyelem
felhí vást küldj ön az önkormányzat.

7.

Egyebek

7.1.

Nemzeti Közmûvekkel törté nõ együttmûködé si megállapodás megkÖté se

Ecker Tamás, polgármester Tájé koztatja a Ké pviselõ-testtiletet, hogy a Nemzeti KÖzmûvek
É pviselõje , ui önko.-é nyzatiinté zmé nyek ré szé realacsonyabb áron judja biztosí tani a gáat,
amennyiben az önkormányzat 3 é ves szerzõdé stkõt az NKM-mel. Attekintve az ajánlatot,
10

javasolja, hogy az önkormányzat é ljen a lehetõsé ggel, Eves szinten kÖzel 400.000-forint
megtakarí tás é rhetõ el a közinté zmé nyek tekinteté ben,

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzott el felké ri a jelenlé võket, aki egYeté rt, a
fenti ek

szerinti

szo 1 gáltató váltás

s

al az ké zfelemel é s s el j e|ezze,

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0
krrtõzko dással a követk ezõ határ ozatot hozta:
104/2018. (XI.06.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g önkorman yzat Ké pviselõ_testülete

jelendönté sé velelfogjaaNemzetiKözmú vekgé LZé Lr
cs ökkenté sre vonatkoz õ aj ánlatát.
Felhatalmazza a po\gé rrnestert a Nemzeti közmûvekkel
a szerzõdé s é s a szüksé ges dokumentumok aláí rására,

Határidõ: azornal
Felelõs: polgármester
szav azatí ar ány : e gyhan gú , e|letszav azat

né lkül

7.2.

Jakus Cintia lakásbé rleti ké relmé nekelbí rálása
Ecker Tamás" polgármester: Té 4é koztatjaa Ké pviselõ-testiiletet, hogy az Iskola u. 3. szám
alatti önkormé nyzati lakásbé rleté re, a hivatal saját dolgozója Jakus Cintia adott be ké relmet.
Javasolja a ké relem elfogadását.

Mivel több
fenti ek sz er

ké rdé s

é s hozzászólás nem hangzott el felké ri a jelenlé võket, aki egYeté rt, a

inti szol gáltató váltás

s

aI az ké zfelemel é s s el j elezze.

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pvlselõ-testülete egyhangú lag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ haté trozatot hozta:
105/2018. (XI.06.) sz. önkormánvzati

határozat:

Gal gamács a Köz sé g Önkormán yzat Kepviselõ -testülete
jelen dönté sé vel hozzáiárul az önkormányzati tulajdonú
Iskola u. 3. szám alatti ingatlan bé rbeadásé hoz-Bé rlõnek
kijelöli: Jakus Cintiát (2I"/3 Kartal, Arpád F. ú t 31.)

Ké pvi s el õ _te stül et f elbata\mazza a p o| gárme stert a b é rl eti
szerzõdé s alûrására.

Határidõ: azonrnl
Felelõs: polgármester
szavazatiaré ny:egyhangú ,e|lenszavazatné lkül

11

Ké pviselõ-testület munkáj át é s az ülé st 19:00
órakor bezárja é s tájókoztatja a jelenlé r,õket. hogy rövid szünet után zé lrt ülé ssel folytatják

Eckcr Tamás pol_uárrnestcr: Megköszötlte

a

tovább.
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MEGHlvo
alaPján Galgamácsa
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2o'J,I. é vi CLXXXIX, törvé ny 45. §-a
Önkormá nyzat Ké pviselõ-testületi ü lé sé t
2OL8. november 06. (kedd) 16 órakor

alulí rott polgármester összehí vja.
Az ülé s helye: Galgamácsa Közsé gháza

Napirendi pont:
L. Galgamácsa O18B hrsz-ú ingatlan vé teli szándé kának megvitatása
2. Galgamácsa Közsé g önkormányzat é s a Dunakeszi Tankerületi Központ kÖzÖtti
Vagyonkezelé si Szerzõdé s tervezet megvitatása
3, Tájé koztatás a PM_ EUALAPELLATAS_2017 f79 azonosí tószámú ,,Új egé szsé gÜgyi kÖzpont
lé trehozása G a lga mácsá n" megn evezé sû pályázat megva lósí tásá ról
4. Pályázati lehetõsé gek ismerteté se
5, pé nzügyi tájé koztató ismerteté se, a költsé gveté si é v zárásával kapcsolatos feladatok

6.
7.
8.

9.

megvitatása
Galgamácsa temetõ kerí té s helyreállí tási munkálatai
Egyebek
Temetõ kapu helyreállí tási munkálatai
Zárt ülé s
1,, Galgamácsa, Fekete lstván Általános lskola lnté zmé nyvezetõ vezetõi megbí zatásának
vé lemé nyezé se
Egyebek

Galgamács a, 2O1B. október 30.

.

Telefon: +36(28) 489-002 Fax: +36(28) 579-017 email:polgarmester@galgamacsa.hu, www.galgamacsa.hu

H-2183 Galgamácsa, petõfi Sándor utca 105.

