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Márta jegyzõt. Megállapí tja, hogy a testület határozatké pes, mivel 6 fõ ké pviselõ jelent meg.
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Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testtilete egyhangú lag, 6 igen,
szav azattal, 0 tartõ zkodás s al

el fo g adj
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Napirendek táreyalása:

1. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi
feladatain ak 2017 . é vi ellátásáról ké szült órté kelé s kiegé szí té se

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy az 561201,8.(VII. 9.)
számlt önkormányz ati határozattal elfogadott gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatok
2OI1, é vi ellátásáról szõIõ beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi é s
Igazság§gyiFõosztá|yahiányosnak

ta|álta, é sjavaslatot tett annak kiegé szí té sé re.

Ennek alapján elké szí tettük a beszámoló kiegé szí té sé at megküldött elÕterjeszté s szerint.
Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy a rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyre

jogosult gyermekek száma települé sünkön folyamatosan csökken. Mí g 2010-20í 3. között
minden é vben 50 fo körül volt, 2Ol4-ben 42 fõ,2015-ben 30 fõ, 20I6-ban 35 fõ volt a
jogosultak száma. Ennek oka a gyermeklé tszám csökkené se, a gyermekeket nevelõ családok
any agi

körülmé nyeinek

j

ar,ulása.

Rózsai Piroska Eva alpolgármester:

A

rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyhez
kapcsolódó kiadásokat a központi költsé gveté s té dtette, az önkormányzatot terhelõ kiadás
nem volt.

Ecker Tamás polgármester A gyermekjólé ti é s családsegitõ szolgáltatást a" Önko.mányzat
társulás kereté ben biztosí tja, szolgáItatõ tnté zmé nya Veresegyház Kisté rsé gEsé ly Szociális
Alapellátási Központ (2II3 Erdõkertes Fõ ú t 51.) A települé sünkön dolgozõ 1 fo szakember
heti 1,5 napot tartózkodik Galgamácsán, az ügyfé lfogadást a Közsé gháza é pületé benlartja.
Munkaidejé nek további ré szé benmás települé st lát 91, illetve megbeszé lé seken,
é rtekezleteken vesz ré szt Munkanapokon kdzis helyzetben telefonos kapcsolattartást
biztosí t. Az Esé ly Szociális Alapellátási Központ Galgamácsa tekinteté ben az Aszód Járási
Gyermekjólé ti Központtal mûködik együtt a gyermekek vé delembe vé telé vel,ideiglenes
elhelyezé sé vel, nevelé sbe vé telé vel,családba fogadásával kapcsolatos ügyekben. A családok
gondozását az Esé ly S zo ciális Al ap ell átási Központ munkatársa v é gzi.
gyermekvé delmi jelzõrendszer jól mûködik: A jelzé sek az egé szsé ,gugyi szolgáltatóktól,
foké nt a vé dõnõtõl, továbbá az oktatási tnté zmé nyektõl é s a gyámhivataltól é rkeztek. Az
inté zmé nyeka felmerülõ problé mák megoldásában is együttmûködnek.

A

Az Esé ly Szociális Alapellátási Központ tevé kenysé gé t,fe|adataí nak e|látását megfelelõnek
tarlla a Ké pviselõ-testület. Az önkormányzati hivatallal folyamatos az egyittmûködé s az
ügyfelek segí té sé ben.

Mivel több ké rdé sé shozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátja é s felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület elfogadja az
Önkormányzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatainak 2017. é ví ellátásáról ké szült
é rté kelé s ki e gé szí té s é t az ké zfel em el

é ss

el j e\ezze.

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testiilete egyhangú lag,6 igen, 0 nem, 0
tartõzko dással a követk ezõ határ o zatot hozta:

Galgarnácsa Közst,g Örrkorrnállyzat Ké p,isclii-testülete a
gyerrnekjólé ti é s gyennekvé delnli fbladatok 2017. é vi
ell1rtásárói ké szült beszár-ncllti kiegószí tósé t a7,
el õterj

eszté s szerint eltbgaclj a.

Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav

azatl arány : egyhangú , ellenszavazat né lkül

2.

Dönté s a Magyar Államkincstár áltaI elõí rt szabályzatokrót

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy

a

Magyar

Államkincstár az ellenõrzé si tervnek megfelelõen áttekintette az önkormányzat é rvé nyben
lé võ szabályzatait é s ennek megfelelõen ajánlásokat fogalmazottmeg, hogy a Ké pviselõtestÜletnek milyen módosí tásokat szüksé ges vé grehajtani a fent emlí tett dokumentumok
vonatkozásában. Jegyzõasszony elké szí tette a szabályzatok aktualizáltváltozatait átvezetve
az Államkincstár által javasolt módosí tásokat, melyek a Ké pviselõ-testület ré szé re
elektronikus formában megküldé sre kerültek. Felké ri Mogyorósi Márta jegyzõasszonyt,
hogy ismertesse a ré szleteket.

Mogyorósi Márta jegyzõ: Ismerteti a napirendet az elõteqeszté s szerint.

-

Belsõ Ellenõrzé si terv elfogadása

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátja az alábbij avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt azzal, hogy a Ké pviselõ-testület elfogadja a Vincent
Auditor Kft által ké szí tettStraté giai ellenõrzé si tervet az ké zfelemelé ssel j e|ezze.
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
1

10/2018. (XII.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormán y zat Ké pvis elõ-testtil ete a
Vincent Auditor Kft. által ké szitett Straté giai ellenõrzé si
tervé t 2019-2022 é vekre vonatkozóan a mellé klet szerint
elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs : polgrármest
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat

né lkül

er,

jegyzõ

-

Belsõ Ellenõrzé si ajánlat elfogadása

Galgamácsa Közsóg ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangûlag,6 igen, 0 nem, 0
tarlózkodással a követk ezõ határozatot hozta,,
11

1/2018. (XII.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete a

Vincent Auditor Kft. által ké szí tettbelsõ ellenõrzé sre
vonatkozó q ánlatát a mel l é kl et

elfogadja. Egyeté rt az
el

l

enõri

z

erinti r é szletezetts é g gel
önkormányzat a három

endõ terül ettel é s annak

s

z

ár aj

ánlatáv al

:

- Galgamácsai Hé tszinvirág Óvoda
-

mûködé sé nek,
lé tszámgazdálkodásának e||enõrzé se: 160.000 Ft + ÁFA
é rté kben,
Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal konyha
mûködé sé nek, gazdálkodásának ellenõrzé se: 240.000 Ft
+ Ápa é rté kben
Galgamácsa Közsé g Önkormányzata vonatkozásában a
gé pjármûhasznáIat ellenõrzé se: 80.000 Ft + Ár'e
é rté kben

Határidõ: azonna|
Felelõ

s

:

polgármest er, jegyzõ

szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat né lkül

-

Munkamegosztás megállapodás elfogadása

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-testülete egyhangú lag,6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta:
1

1212018. CXII.O3.) sz. önkormánvzati

Gal gamács a Köz

sé

határozat:

g Önkormán y zat Ké pviselõ -testiilete a

mellé kelt munkamegosztási megállapodás szerint
szabáIyozza a munkamegosztás é s felelõssé gvállalás
rendjé t.

Hatá/.dõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lktil

- SZMSZ

kiegé szí té sea kormányzati funkciókkal

Galgamácsa Közsé g Önkorrnányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú la g, 6 igen,O nem, 0
tartõzko dáss al a következõ rendel etet al kotta
:

9/20

1

8. í XII.03.) sz. önkormányzati

rendelet:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete
az Szervezeti é s Mûködé si Szabályzatról szóló 4l20I4.

(X.27.) sz. önkormányzati rendelet módosí tását
mellé klet szerint elfogadj

a

a.

Hatáidõ: azonnal
Felelõs

:

polgármest er, jegyzõ

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

- Kiadások

ké szpé nzben törté nõ teljesí té sé nekeseteirõI

Galgamácsa Közsé g ÖnkormányzatKé pviselõ-teshilete egyhangú lag,6 igen, 0 nem, 0
tartõzko dással a következõ rendeletet alkotta:
10/2018. (XII.03.) sz. önkormányzati

rendelet:

Gal gamács a Közsé g Önkormán y zat Ké pví selõ -testülete a

mellé klet szerint elfogadja

a

kiadások ké szpé nzben

törté nõ teljesí té sé nekeseteirõl szóló rendeletet.
Hatát'rdõ: azonnal
Felelõ s : polgármest er, jegyzõ

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

3.

Tájé koztatás az aktuális pá|yázatokról

Ecker Tamás polgármester Té qé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy lehetõsé g a Települé sek

felszí ni csapadé kví z-elvezetõ lé tesí tmé nyeinekfejleszté se, a települé si ví zgazõálkodás
korszerûsí té sé nektámogatása Pest megye tenileté n (PM_CSApvÍ zcezo_2018)
megnevezé sû pályázat benyú jtására. A Ké pviselõ-testület ré szé remegküldé sre került a
pályé lzati kií rás. Röviden ismerteti, hogy a támogatás cé lja a csapadé kvizek rendezett é s
kárté tel né lküli elvezeté se vagy helyben hasznositása, a települé sek árviz-, belviz- é s helyi
vizkár veszé lyeztetettsé gé nek csökkenté se, a további kömyezeti káresemé nyek megelõzé se
é rdeké ben Pest megye települé seinek beltenileti csapadé kví z-gazdálkodási rendszeré nek
kialakí tása, korszerûsí té se,a belterületen áthú zõdõ ví zfolyások é s belví zcsatornák, be|vizelvezetõ rendszerek rendezé se é s a települé sek belterületé nek vé delme a külterületeken
keletkezett vtzek káros hatásaitól. A páIyázat alapvetõen belterületen megvalósuló
fejleszté seket támogat, de a beltenilet vé delme külterületi beavatkozások támogatását is
indokolhatja.

Kovács Bé la alpolgármester: Kinek a fulajdonában lé võ lé tesí tmé nyekettámogat apályé zat?

Ecker Tamás polgármester: A PályázatiKií rás önkormányzati tulajdonban lé võ ingatlanokon
megvalósí tandó beruházásokat támogat. A pályázattal é rintett flejleszté si teniletbe kizárõlag
abban az esetben vonhatók be állami tulajdonú ingatlanok, Lta azok a települé s vagy
települé sré sz vizgazdálkodási rendszeré nek szerves ré szé tké pezí k,vagy meg}tatározõ
szerepet töltenek be a települé s vagy települé sré sz csapadé kví z- gazdálkodásában.
Amennyiben a tervezett fejleszté s nem önkormányzati, hanem magántulajdonban lé võ
ingatlant is é rint, ú gy a Támogatási Szerzõdé s megköté sé nek felté tele az é rintett ingatlan
önkormányzati tulajdonba vé tele, vagy az ingatlanon az önkormányzat szolgalmi jogának
biztosí tása.

Kovács Bé la alpolgármester: Javasolja, hogy a maximális támogatást pályazza meg az
õnkormányzat.

Ecker Tamás polgármester: Tekintve, hogy rövid a rendelkezé sre álló idõ a benyú jtáshoz ós
nem tudunk addig vizjogi lé tesí té siengedé lyt szerezni a fejleszté ssel é rintett mûvek kapcsán,
javasolja, hogy a már meglé võ arkok eseté ben azok felûjitására pályé zzon az önkormányzat,
melyhez atewezõ elmondása alapján nem szüksé ges ví zjogi lé tesí té siengedé ly.

Kovács Bé la alpolgármester: Támogatla, ví szont párhuzamosan el kell indí tani az egé sz
települé sre kiterjedõ ví zjogi lé tesí té siengedé ly megszerzé sé t é s elké szí tteté sé t.
Ecker Tamás polgármester: Egyeté rt az alpolgármester ú r javaslatával.

Mõ

czMáté ké pviselõ: Közut illeté keseivel is szüksé ges egyeztetni?

Ecker Tamás polgármester: A kijelölt szakaszok között van Magyar Közú t NZrt. órintettsé g,
igy apályázaton csak a Pest MegyeiIgazgatõság jõváhagyásával, esetlegesen tulajdonosi
hozzájárulásával tudunk elindulni, sikeresen pá|yáznt. Atervezett felú jí tási szakaszokaz
alábbi utakat é rinti:

.
.
.

2I02j. ú t 33+050 - 33+350 km sz. kõzõtt mindké t oldalon (jobb oldalon fedett árok,

bal oldalon burkolt arok)
2102 - 2III2 - 21317 j. utak csomópontja (Egresi ú t - Petõfi utca - Vasú t utca)
21317 j. í Lt 0+000 - 0+151 km sz. között (Vasú t utca a Né medi patakig)

Mivel több ké rdé sé sltozzászõlás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátj a az alábbij avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a Települé sek felszí ni
csapadé kví z-elvezetõ lé tesí tmé nyeinekfejleszté se, a települé si ví zgazdálkodás
korszenisí té sé nektámogatása Pest megye területé n (PM_CSAPVÍ ZC\Z0_2018)
me gnev ezé sû p ály ázat

b

enyú j tás áv al az ké zfelem el

éss

el j elezze.

Galgatr-rácsa KÖzsé g Önkorrlányzat Ké pvisclõ-tcstülete ogyhangú lag. 6 igen. 0 nern.
0
tartózkodással a kör,ctk ezõ határozatot hozta:

Galgamácsa közsé g Önkormán yzat ké pviselõ-testülete
dönt a Települé sek felszí ni csapadé kví z-elvezetõ
l é tesí tmé nyeinekfej leszté s e, a tel epül é s i v í zgazd,álkodás
korszení sí té sé nek
támogatása Pest megye területé n
(PM_CSAPVÍ ZCLZ0_2018) -"g.r".r"ré rû páIyázat
benyú jtásárõl, a pályázathoz szüksé ges 5.00%-os önerõt
a 2019. é vi költsé gveté sé nek terhé re biztosí tj a.
A Ké pviselõ-testület utasí tja a polgármestert a pályé aati
anyag összeállí tására, a szüksé ges engedé lyek
megszerzé sé re,valamint a kapcsolódó dokumentumok
aláirására.

Hatáidõ: azowtal
Felelõs: polgármester

szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testtilet a Települé sek felszí ni
csapadé kví z-elvezetõ lé tesí tmé nyeinekfejleszté se, a települé si vizgazdálkod,ás
korszerûsí té sé nektámogatása Pest megye tenileté n (PM_CSAPVÍ ZGAZD_2018)
megnevezé sû pályáaat benyú jtásához kapcsolódó a tervezé si feladatok ellátásával pinté r
F

erenc e gyé ni v állalko zõ bí zza meg az ké zfelemel é s sel j elezze.

GalgamácsaKõzsé gÖnkormányzatKé pviselõ-testi.ilete
tartõzko dáss al a következõ határ ozatot hozta:
1

egyhangú Iag,6 igen, 0 nem, 0

1412018. (XII.03.) sz. önkormánvzati

Gal gamács

határozat:

a Közs é g Önkormán y zat Ké pvi selõ-testülete

Települé sek
felszí ni
csapadé kví z-elvezetõ
é tesí tmé nyeinekfej l eszté se, a tel epülé s i v í zgazd,álkodás
korszení sí té sé nektámogatása Pest megye területé n
(PM_CSAPvÍ zCnzO ZotS! -"grr"rr"ré rû pályázat
benyú jtásához kapcsolódó a tervezé si feladatok
ellátásával Pinté r Ferenc egyé ni vállalkozõtbizzameg az
é rajánlatban megj elölt bruttó 450. O00-forintos vállalási
l

í tron.

A Ké pviselõ-testiilet utasí tja a polgármestert

a vonatkozó
egyiittmûködé si megállapo dás elké szí té sér e é s aláir ásár a.

Határj'dõ: azonnal
Felelõs: polgármester

szavazatiaré ny:egyhangú ,ellenszavazatné lkül

Gtrlgarnácsa KÖzsé g Önkomálryzat Ké pviselõ-testülete egyhangú lag. 6 igerr, 0 nern. 0
tartózkodással a követk ez,õ 7latároz,atot hozta:
11

5/2018. (XrI.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

a közs é g Önkorman yzat ké pvi s el õ -testiil ete
dönt a települé s egé szé té rintõ felszí ni csapadé kví z
elvezetõ rendszer megfervezteté sé rõl, továbbá a
kapcsolódó vizjogi lé tesí té siengedé lyezé si eljárás
megindí tásáról. A feladat ellátásával Pinté r Ferenc
Gal gamács

egyé ni vállalkozót bí zza meg.

A

pé nzügy fedezetet az önkormányzat 2019. é vi

költsé gveté sé nek terhé re biztosí tja.

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

4, Hó eltakarí tással kapcsolatos feladatok,

teendõk

Ecker Tamás polgármester: Té tlé koztatjaa Ké pviselõ-testületet a hóeltak aú tás é s
sí kosságmentesí té s tárgyában idé n is több cé get megkeresett arajánlat ké ré skapcsán, de az
Ülé s kezdeté ig kizárõlag a galgamácsai szé khelyú AVD Truck Kft, nyú jtott be ajánlatot é s
v állalta a települé sen a hóeltakarí tást.
Az erdõkertesi, veresegyházi va|amint a domonyi ajé nlattevõk telefonos nyllatkozata alapján
tulterheltsé g miatt nem tudják vállalni a feladatot.
Kovács Bé la alpolgármester: Tavaly nagyon jó munkát vé gzett a cé g, nem volt panasz.
S í ko s s ágmente s í tõ arry aggal rendel kezik az ö
nkormány z at?
Ecker Tamás polgármester: Igen,

1 tonnát

raktároztunk be.

RÓzsai Piroska É vaalpolgármester: Támogatja, hogy helyi váIlalkozõ vé gezze a
sí kosságmentesté st.

Mivel

tÖbb ké rdós é shozzászõlás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármest er szavazásra

bocsád a az alábbijavaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testület a sí kosságmentesí té si feladatok
ellátásával az galgamácsai szé khelrí AVD Truck Kft-tbizzamegazké zfelemelé ssel jelezze.

Galgamácsa Közsé g Örlkorulrit-iyzat Ké pviselõ-testülcte egyhangú lag, 6 igen. 0 neIn. 0
tarlózkodás sal a k ö vetk ez(l határ o z,ato t lrozta
:

11

6/201 8.

(XII.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete
2018. december 1. napjától 2019, február 28. napjáig
terjedõ idõszakban a települé s a sí kosságmentesí té si
feladatainak ellátásával
a Cg.13-09-148614
cé glegyzé kszámú AVD Truck Kft.-t (szé khely: 2183
Galgamácsa, Petõfi utca 78. adõszám: 23431010-2-13,
ké pviseli: Dudás Attila ügyvezetõ) bizzameg.
A Ké pviselõ-testület utasí tja a polgármestert a vonatkozó
megállapodás elké szí té sé reé s aláirására. A pé nzügyi
fedezetet az önkormí nyzat 2019. é vi költsé gveté sé nek
terhé re biztosí tja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szav azati ar ány : e gyhan gú , ellenszav azat

5.

né lkül

Falukarácsony

Ecker Tamás polgiármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testtiletet, hogy javaban folynak az
elõké születek a falukarácsony rendezé se kapcsán. 100 liter forralt borral é s virslivel látjuk
vendé gül a lakosságot. Ezen felül a rászorultak ré szé remeleg é lelemmel ké szülünk. Az
általános iskolás é s óvodás gyermekek ré szé recsokoládé val, mandarinnal é s szaloncukorral
ké szülünk.

Kovács Bé la alpolgármester: János atyával egyeztetett az õnkormányzata?
Ecker Tamás polgármester: Termé szetesen igen, nagyon lelkesen ké szül õ is.
Rózsai Piroska Eva alpolgármester: A rászorultak té szé rea melegé tkezé st az õnkormányzat a
szociális keret terhé re finanszí rozza. Az óvodások é s az általános iskolások ré szé reaté Iapõ
csomagok összeállí tásra kerültek.
Ecker Tamás polgármester: Folyamatban. Milyen összegig mehet el az önkormányzat?

Mõt''czMáté : i000-1200 forintból szé p csomagot lehet összeállí tani.
Rózsai Piroska Eva alpolgármester: Támogatja.
Kovács Bé la alpolgármester: Támogatja.

Mivel több ké rdé sé shozzászõlás nem hangzott el, Ecker Tamás polgármester szavazásra
bocsátja az alábbij avaslatot:

Felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, hogy a Ké pviselõ-testtilet 1200 forint/csomag é rté kbena
galgamácsai inté zmé nyekbe járó óvodás, valamint az általámos iskolás gyermekek ré szé re
mikul ás

cs om

agot aj ándé kozzon az ké zfel emel

éss

el j elezze,

Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testülete egyhangú la g, 6 igen,O nem, 0
tartózko dás s al a követk ezõ határ o z atot hozta:
11

7/20

1

8. (XII.03.) sz. önkormánvzati

Gal gamács a Köz

s

határozat

:

é g Önkormán yzat Ké pvis elõ -testül ete a

galgamácsai tnté zmé nyekbejárõ óvodás, valamint
általános iskolás gyermekek ré szé remikulás csomag
összeállí tásáról dönt. A Ké pviselõ-testület a csomagok
összeállí tásával a Marcsek Csuda Csemege Kft.-t bizza
meg 1 .200 -fointlcsomag összegben.
A pé nzûgyi fedezetet az önkormányzat 2018, é vi
költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí tj a.
}laté tndõ: azonnal

Felelõs: polgármester
szav azati ar ány ; e gyhan gú , ellenszav azat

6.

né lkül

Egyebek

6.1.

Tanácsterem hibajaví tásimunkái

Ecker Tamás polgármester: Tájé koztatja a Ké pviselõ-testületet, hogy az energetikai
korszení sí té sselkapcsolatos projekt lezé lrult. A napelem bõví té smiatt a tanácsteremb e vezetõ
folyosón több helyen vé sni kellet, továbbá az é pilet korábbi vizesedé se é s süllyedé se miatt
több helyen leomlott a vakolat. Az áthidalõk az ajtó folött nem kerületek anno (1960_as
é vekben) beé pí té sre,az ajtõ tokozata meggyengült, funkciój át vesztette, továbbá az é pilet
süllyedé se okán a padló is több helyen megrepedt.
Kovács Bé la alpolgármester: A házasságkötõ terem állapota kritikan aluli, ebben a formában
nem látja el a szánt funkciót. Javasolja a hibák helyreállí tását
Ecker Tamás polgármester: A kõmûvesmunkák elvé gzé srekenilt, helyi munkaerõ ingyenesen
váIlalta a vakolat kijaví tását é s az ajtõk cseré jé t.
Rózsai Piroska Eva alpolgármester: A helyisé gek 35 é ve nem voltak festve, a falakkoszosak,
pené szesek, az eredetí leg fehé r fiiré szporos tapé ta sárga.

Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy a vakolást követõen a helyisé g festé sé rõl is
döntsön

Mõ

a Ké pviselõ-testület.

cz Máté : Javasolja, hogy az önkormányzatl

é pület mindké t elõteré t is festesse

ki

az

önkormányzat.

Rózsai Piroska É vaalpolgármester:

A

falak é s a fodé m állapota miatt lehet. hogy

gipszkartonozni is kell.
Kovács Bé la alpolgármester: Támogatja

a

javaslatot

Ecker Tamás polgiármester: A festé s vonatkozásában Koza Pé ter 2120 Dunakeszi, Barátság
ú tja2I. szé tm alatti egyé ni vállalkozó adta a legkedvezõbb ajánlatot.
Rózsai Piroska Eva alpolgármester: Idõszerû lenne a 2183 Galgamácsa, Gyógyszertár utcai
szociális szüksé glakás tisztasági festé sé tis elvé geztetni.
Ecker Tamás polgármester: Támogatj

a.

10

Mivcl több ké rclé sé s hozzászólás netn lrangzott el f'elké ri a jelenlé l'Õket, aki

egYeté rt. a

fentiek szerinti a 2183 Galganrácsa. Gyógyszeftár utcai szociális szÜksé glakás helYisé geirlek
tisztasági í 'estósé i.,el az ké zí é lernelé sse1jelezze.
Galgalr-rácsa Közsóg Örrkorrrrárryzat Kt,pviselõ-tcstülete
tartózkodással a kijl,etk ezõ határozatot l-iozta:

egyharrgÚlag, 6 igerr. 0 ncrn. 0

118/2018. (XII.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

Galgamácsa Közsé g Önkonnányzat Ké pviselõ-testülete
21 83 Galgamácsa, Gyógyszertár utcai szociális
szüksé glakás (karbantarlási feladataihoz lartozõ),
helyisé geinek tisztasági festé sé vel Koza Pé ter 2120
Dunakeszi, Barátság ú tja 2r. szám alatti egyé ni
vállalkozót bizza meg az árajánlatban megjelölt bruttó
500.000-forintos áron.
A Ké pviselõ-testület í -elhatalmazza a polgármesteft a
vonatkozó megállapodás elké szí té sé reé s aláí rására. A
pé nzügyi t-edezetet az önkorrnányzat 201 8. é vi
költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí tja
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester
szay azatt arány: egyhangú , ell enszavazat né lkül

Mivel több ké rdé sé s hozzászólás nem hangzott el felké ri a jelenlé võket, aki egyeté rt, a
fentiek szerinti a 2183 Galgamácsa, Petõfi 105 szám alattt gipszkartonozási munkálataival,
valamint a kapcsolódó felületké pzé simunkál atok az ké zfelemelé ssel jelezze.
Galgamácsa Közsé g Önkormányzat Ké pviselõ-testtilete egyhangú lag,6 igen,0 nem, 0
tartózkodással a követk ezõ határozatot hozta,.
1

19/2018. (X[I.03.) sz. önkormánvzati

határozat:

a Közs é g Önkormán yzat Ké pvi selõ-testtil ete
Z7B3 Galgamácsa, Petõfi utca 105, szám alatti
Közsé gház belsõ helyisé geinek gipszkartonozási
munkálataival, valamint a kapcsolódó felületké pzé si
munkálatok elvé gzé sé velKoza Pé ter 2120 Dunakeszi,
Barátság tttja 21. szám alatti egyé ni vállalkozõt bizza
me1 az áraján|atban megjelölt bruttó 1.093.000-forintos

Gal gamács

áron.

A

Ké pviselõ-testtilet felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó megállapodás elké szí té sé reé s aláí rására. A
pé nzigyi fedezetet az önkormányzat 2018. é vi
költsé gveté s szociális kereté nek terhé re biztosí tj a

Hatái'dõ azonnal
Felelõs: polgármester
szavazatiarány:egyhangú ,ellenszavazatné lkül
1,1,

a Ké pr,,iselõ-tcstület rriunkái át ós az ülé st l7:0t')
jelerilé
võket.
hogy rilr,,id sziinct után zárt ülóssel tblyatlák
órakor bezár.ja é s táié koztatja a

Eckcr Tarr.ás polgárrnester: Mcgköszöntc

tor,ább.
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Galgamácsa Közs é g P olgármestere

MEGní vÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló

2O'],'J,.

é vi CLXXXIX. törvé ny 45. §-a alapján Galgamácsa

Önkormányzat Ké pviselõ-testületi ülé sé t

2018. december 3. (hé tfõ) 16 órakor
a lul í rott polgármester összehí vja,

Az ülé s helye: Galgamácsa, Mûvelõdé si ház kisterme

Napirendi pont:
1,. Galgamácsa Közsé g Önkormányzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi feladatainak 2OI7. é vi
ellátásáról ké szült é rté kelé skiegé szí té se
2. Dönté s a Magyar Államkincstár által elõí rt szabályzatokról
3. Tájé koztatás az aktuális pályázatokról
4. Hóeltakarí tással kapcsolatos feladatok, teendõk
5. Falukarácsony
6. Egyebek
7. zárt ülé s kereté n belül
7.1, Bursa Hungarica pályázatok elbí rálása
7 .2. Ké relmek elbí rálása
18:00 órától Közmeghallgatás

a mûvelõdé si ház nagytermé ben

Galgamácsa ,2018. november 26.

Ecker

.

Ta

más polgá rmester

H-2183 Galgamácsa, Petõfi Sándor utca 105. Telefon: +36(28) 489-002 Fax: +36(28) 579-017 emai l : polgarmester@galgamacsa. hu r www.9algamacsa,hu

