Galgamácsa Község Önkormányzat
Képviselő-testület
2020. február 27-én tartott
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
26/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

2020. évi Közbeszerzési szabályzat és terv

27/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

PM_KEREKPARUT_2018/51 hirdetmény
nélküli
nyílt
közbeszerzési
eljárás
ajánlattételi felhívása

28/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

PM_EUALAPELLATAS_2017/79
többlettámogatás iránti igény benyújtása

2/2020. (II.27.) számú önk. rendelet:

2020. évi költségvetés elfogadása

29/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi
Társulás
küldöttgyűlésén, társulási ülésein történő
önkormányzati képviselet ellátása

30/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

PM_EUALAPELLATAS_2017/79”
azonosítószámú „Új egészségügyi központ
létrehozása Galgamácsán – új épület
építése-”
megnevezésű
projekthez
kapcsolódó,
napelemek
üzembe
helyezéséhez
kapcsolódó
döntések
meghozatala

31/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

Magyar
Falu
Program
keretében
meghirdetett,
„Kistelepülések
járda
építésének,
felújításának
anyagtámogatása”
tárgyú
nyertes
pályázathoz kapcsolódó építőanyagok
beszerzéséhez kapcsolódó árajánlat kérés

32/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

Magyar
Falu
Program
keretében
meghirdetett,
„Kistelepülések
járda
építésének,
felújításának
anyagtámogatása”
tárgyú
nyertes
pályázathoz
kapcsolódó
kiviteléshez,
építési tevékenységhez árajánlat kérés

33/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

Magyar
Falu
Program
keretében
meghirdetett,
„Önkormányzati
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
tárgyú pályázat benyújtása

34/2020. (II.27.) számú önk. határozat:

Pintér Ferenc e.v. megbízása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-én
18:05 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Móricz Máté alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Mészárosné Kardos Szilvia képviselő
Mogyorósi Márta jegyző

Kovácsné Szőke Szilvia jegyzőkönyvvezető

Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, külön köszönti Mogyorósi
Márta jegyzőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelent meg.
Megállapítja, hogy Kovács Béla alpolgármester, Dr. Kovács Sándor és Holló Péter képviselő
nem jelent meg, az ülés megkezdéséig távolmaradásukat nem jelezték. Ismerteti a napirendi
pontokat.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontot az alábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és tervének módosítása
2. PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút
hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárást megindító dokumentumok jóváhagyása
3. PM PM_EUALAPELLATAS_2017/79” azonosítószámú „Új egészségügyi
központ létrehozása Galgamácsán – új épület építése-” megnevezésű projekthez
kapcsolódón többlettámogatás igénybevételéhez kapcsolódó döntések
meghozatala
4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
5. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Társulás küldöttgyűlésén, társulási ülésein történő
önkormányzati képviselet ellátása
6. PM_EUALAPELLATAS_2017/79” azonosítószámú „Új egészségügyi központ
létrehozása Galgamácsán – új épület építése-” megnevezésű projekthez
kapcsolódó, napelemek üzembe helyezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
7. Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” tárgyú nyertes
pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala
8. Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” tárgyú pályázat
benyújtása
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Napirend tárgyalása:

1. Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának és tervének módosítása
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy módosult a közbeszerzési
törvény és ennek megfelelően szükségessé vált az önkormányzat szabályzatának módosítása
is. A korábbiakban ismertette a változás főbb pontjait, a tervezetet elektronikusan
megküldésre került a Képviselő-testület tagjainak.
A jelenlévők megtárgyalták a tervezetet és mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek
után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a szabályzat módosításával az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
26/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jelen döntésével elfogadja Galgamácsa Község
Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatát és tervét.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
2. PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút
hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárást megindító dokumentumok jóváhagyása
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Képviselő-testületi
egyeztetéseket
követően
a
közbeszerzési
szakértő
véglegesítette
a
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút hálózatának
fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító
dokumentumokat, melyek az ülést megelőzően elektronikusan is megküldésre került.
A jelenlévők megtárgyalták a tervezetet és mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek
után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a dokumentumok elfogadásával és az eljárás
megindításával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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27/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
elfogadja
PM_KEREKPARUT_2018/51
azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút hálózatának
fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó, a Kbt. 115.
§ alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a kapcsolódó
dokumentációt. Jelen döntésével egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az önkormányzat
korábbi, 3/2020. (II.21.) sz. önkormányzati határozatában
megjelölt gazdasági szereplők részére küldje meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
3. PM_EUALAPELLATAS_2017/79” azonosítószámú „Új egészségügyi központ
létrehozása Galgamácsán – új épület építése-” megnevezésű projekthez
kapcsolódón
többlettámogatás
igénybevételéhez
kapcsolódó
döntések
meghozatala
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy az önkormányzat nevében
eljárva hivatalos jelzés került továbbításra a pénzügyminisztériumba, (2019.11.24. napján)
kelt, hogy a tárgyi projekt megvalósításához többletforrás biztosítására van szükség
A Pénzügyminisztérium tájékoztatta Hivatalunkat, hogy Varga Mihály Miniszter Úr 2019.
március 13-án elfogadta a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás felhasználásának
eljárásrendjének módosítását, mely tartalmazza a támogatott projektek számára megítélhető
többletforrás igénylésének kereteit és a támogatás feltételeit. Ennek értelmében a
kompenzációs források esetében az önkormányzat többlet támogatási igényre vonatkozó
kérelme abban az esetben javasolható támogatásra, amennyiben megfelel a jogszabályban
foglalt feltételeknek.
Móricz Máté alpolgármester: Mi okozta a nem várt többletköltséget?
Ecker Tamás polgármester: Az Orvosi rendelő munkái során a kivitelező rögtön a kivitelezés
elején problémákba ütközött a magas talajvízszint miatt. Ugyan az előzetes szakvélemény
alapján számítottunk a jelenségre, arra azonban mégsem, hogy ilyen extrém mértékben fog
megjelenni a talajvíz. Felelős kivitelezőként írásos megrendelői jóváhagyás nélkül megkezdte
a vákuumkutas talajvízszivattyúzási munkákat, hogy az épület alapozási munkái szakszerűen
megvalósíthatóak legyenek. Ezek a munkák mind időben, mind költségben jelentős terheket
róttak a kivitelezőre. Az udvari térkő burkolat kialakítása előtt sajnos ugyanezzel a
problémával szembesültünk, ismét szivattyúzási munkálatok elvégzése szükséges, hogy a
burkolat alapozása szakszerűen elkészíthető legyen. Ennek hiányában félő, hogy a burkolat
megsüllyed, károsodhat. A korábbi jó „megrendelői” kapcsolatra való tekintettel a kivitelező
már magára vállalt bizonyos többletköltségeket, azonban ezen projekt keretében többet sajnos
már nem áll módjában.
Kovács Krisztián képviselő: Mekkora a felmerült többletköltség? Kell e biztosítani ehhez
önerőt és ha igen akkor ekkora összeget?
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Ecker Tamás polgármester: A felmerült többletköltség 12.990.000-forint, melynek 5 %-át kell
önerőként biztosítania az önkormányzatnak.
A jelenlévők megtárgyalták a napirendi pontot és mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt
ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a többlettámogatás megigénylésével az
kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
28/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy
a
PM_EUALAPELLATAS_2017/79”
azonosítószámú „Új egészségügyi központ létrehozása
Galgamácsán – új épület építése-” megnevezésű projekthez
kapcsolódón 12.340.500- forintos többlettás iránti igényt nyújt
be tekintettel a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás
felhasználásának eljárásrendjének módosítására, mely lehetővé
teszi a támogatott projektek számára megítélhető többletforrás
igénylésének lehetőségét.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a
Közreműködő Szervezet a fenti projekthez kapcsolódóan
biztosítja a 12.340.500- forintos forrást többlettámogatásként,
abban az esetben az önkormányzat a szükséges 5.00% önerőt,
azaz 649.500- forintot az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Ecker Tamás polgármester: Röviden ismerteti a 2020. évi költségvetés sarokszámait és sorok
mögötti tartalmakat. Elmondja, hogy a testületi ülést megelőzően a pénzügyi bizottság
megtárgyalta a költségvetés tervezetet.
Mogyorósi Márta jegyző: Elmondja, hogy a tervezés alapja a tavalyi évben befolyt bevételek
(állami támogatások, különböző nemű adók és egyéb bevételek), valamint a tervszerű tavalyi
évi és várható kiadásokat tartalmazza. Megjegyzi, hogy az önkormányzat gazdálkodása
kiegyensúlyozott, a bevételek fedezik a kiadásokat.
Ecker Tamás polgármester: Felkérte a jelenlévőket, mivel egyetértettek és további
kérdésük, érdemi hozzászólásuk nem volt, aki egyetért a korábbi bizottsági egyeztetés és a
beterjesztés szerinti 2020. évi költségvetés elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze.

4

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, az alábbi rendeletet alkotta:
2/2020. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet:
Galgamácsa Község Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 2020. évi költségvetését elfogadja
és a mellékelt rendeletet alkotja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
5. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Társulás küldöttgyűlésén, társulási ülésein történő
önkormányzati képviselet ellátása
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés tárgya szerinti Társulás ülésein
célszerű, ha a polgármester látja el az Önkormányzat Képviseletét, ezért javasolja a 91/ 2019
(X.28.) számú önkormányzati határozat módosítását.
A jelenlévők megtárgyalták egyetértettek a módosítással, mivel érdemi hozzászólás nem
történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
29/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jelen döntésével módosítja a 91/ 2019 (X.28.) számú
önkormányzati határozatát és Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Társulás küldöttgyűlésén, illetve a
társulási ülésein Gagamácsa Község Önkormányzatának
képviseletét Ecker Tamás polgármester látja el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
6. PM_EUALAPELLATAS_2017/79” azonosítószámú „Új egészségügyi központ
létrehozása Galgamácsán – új épület építése-” megnevezésű projekthez
kapcsolódó, napelemek üzembe helyezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az épület használatbavételi engedélyének
megszerzéséhez szükséges, hogy bizonyos mértékben biztosítsa a tulajdonos a megújuló
energiaforrást.
Ehhez minimális mértékben napelemek felszerelése szükséges, mely
installálásához meg is kérte a szükséges ajánlatokat. A teljes körű lebonyolítást
(engedélyeztetést, felszerelés, üzembe helyezés) csak az egyik cég vállalta.
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Kovács Krisztián képviselő: Mekkora teljesítmény felszerelése szükséges?
Ecker Tamás polgármester: A használatba vételi engedélyhez minimálisan 2,8 kWp
teljesítményű napelemes rendszer telepítése szükséges a tervező számításai alapján.
Természetesen nagyobb inverterrel kérjük kialakítani a rendszert, hogy a későbbiekben
bővíthető legyen.
Móricz Máté képviselő: Ez kötelező?
Ecker Tamás polgármester: Igen, a hatályos jogi szabályozás értlemében közintézmény
esetében kötelező egy bizonyos százalékban a megújulóenergia.
A jelenlévők megtárgyalták a napirendi pontot, mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt
ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a napelemek telepítésével az
kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
30/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
PM_EUALAPELLATAS_2017/79” azonosítószámú „Új
egészségügyi központ létrehozása Galgamácsán – új
épület építése-” megnevezésű projekthez kapcsolódó 2,8
kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésével VIP
Electric Kft- t (Székhely: 2183 Galgamácsa, Kiskút u.
11., Adószám: 23915596-2-13, Cégjegyzékszám: 13 09
177083) bízza meg az árajánlatban megjelölt nettó
1.338.147 Ft vállalási áron.
Jelen döntésével a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
7. Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” tárgyú nyertes
pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy az önkormányzat
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Kistelepülések járda
építésének, felújításának anyagtámogatása” tárgyú felhívásra benyújtott pályázata pozitív
elbírásálban részesült. Az elnyert mintegy 5.000.000-foritnyi támogatást a közreműködő
szervezet át is utalta. Tabán utcai járda építéséhez kapcsolódó anyagtámogatásról van szó.
Móricz Máté: A munkadíjat majd az Önkormányzatnak kell hozzátennie?
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Ecker Tamás polgármester: igen. Erre vonatkozóan még nem kértünk be ajánlatokat. Első
lépésként meg kell megnevezni azokat a vállalkozókat, akiktől ajánlatot kérünk, külön
pályázathoz kapcsolódó anyagköltség biztosításához, külön pedig a munkadíj
vonatkozásában.
Az előzetes testületi egyetetést követően az alábbigazdasági szereplőket javasolja felkérni az
ajánlattételhez:
1. Avdtruck Kft. 2183 Galgamácsa, Petőfi út 78. adószám: 23437010-2-13,
cégjegyzékszám: 13-09-148614
2. IMI-999 Kft. 2192 Hévízgyörk, Ady E. U. 14. adószám: 13193386-2-13,
cégjegyzékszám: 13-09-097411
3. Klenk József ev. 2181 Iklad, Felsőmajor 095/15 hrsz adószám: 73257648-2-33
A jelenlévők megtárgyalták a napirendi pontot és mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt
ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a fenti pályázathoz kapcsolódóan az
ajánlattételi felhívás kiküldésére a fenti cégek részére az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
31/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett,
„Kistelepülések
járda
építésének,
felújításának anyagtámogatása” tárgyú nyertes pályázathoz
kapcsolódó építőanyagok beszerzéséhez kapcsolódóan az
alábbi gazdasági szereplőktől kér árajánlatot:
1. Avdtruck Kft. 2183 Galgamácsa, Petőfi út 78. adószám:
23437010-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-148614
2. IMI-999 Kft. 2192 Hévízgyörk, Ady E. U. 14. adószám:
13193386-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-097411
3. Klenk József ev. 2181 Iklad, Felsőmajor 095/15 hrsz
adószám: 73257648-2-33
Jelen döntésével egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármester az ajánlatok kiküldésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
Ecker Tamás, polgármester: Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a fenti pályázathoz
kapcsolódóan, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívás a fenti cégek részére
kerüljön szintén kiküldésre az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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32/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett,
„Kistelepülések
járda
építésének,
felújításának anyagtámogatása” tárgyú nyertes pályázathoz
kapcsolódó kiviteléshez, építési tevékenységhez az alábbi
gazdasági szereplőktől kér árajánlatot:
1. Avdtruck Kft. 2183 Galgamácsa, Petőfi út 78. adószám:
23437010-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-148614
2. IMI-999 Kft. 2192 Hévízgyörk, Ady E. U. 14. adószám:
13193386-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-097411
3. Klenk József ev. 2181 Iklad, Felsőmajor 095/15 hrsz
adószám: 73257648-2-33
Jelen döntésével egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármester az ajánlatok kiküldésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt

8. Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” tárgyú pályázat
benyújtása
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Miniszterelnökség által a
Magyar Falu Program keretében meghirdetésre fog kerülni az „Önkormányzati tulajdonban
lévő út-, hídépítés/felújítás” hasonlóan a tavalyi felhíváshoz. A pályázatok benyújtására
2020. április 8-tól 2020. május 8-ig van lehetőség az 5000 fő alatti települési önkormányzatok
számára. A maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió Ft, a támogatás intenzitása
100%-os. A kiírás célja önkormányzatok tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása,
nem csak bel-, hanem külterületen is!
A projekt keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd
burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő
leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása támogatott. Ezen felül kizárólag
önkormányzati tulajdonban lévő hidak építésére, felújítására, korszerűsítésére van lehetőség.
Döntenünk szükséges a pályázat benyújtásáról, a közreműködő szakemberek kiválasztására
irányuló eljárás megindításáról.
A jelenlévők megtárgyalták a napirendi pontot és mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt
ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a fenti pályázat benyújtásával a Kéri utca,
valamint a Posta utca vonatkozásában az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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33/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett,
„Önkormányzati
tulajdonban
lévő
út-,
hídépítés/felújítás” megnevezésű MFP-ÖTU/2020. kódszámú
pályázat benyújtásáról, mely keretén belül
a Galgamácsa Kéri utca (Galgamácsa belterület 321 hrsz)
a Galgamácsa Posta utca (Galgamácsa belterület 44 hrsz) nagy
forgalmú, belterületi utak felújítását kívánják megújítani.
A pályázat benyújtásához kapcsolódó költségeket az
önkormányzat a 2020 évi költségvetésnek terhére biztosítja.
Jelen döntésével egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a pályázati anyag összeállításával és
benyújtásával.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a fenti pályázat tervezési szakértői feladatok
ellátására irányuló felhívásra egy darab érvényes ajánlat érkezett be, Pintér Ferenc egyéni
vállalkozótól. Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a fenti pályázathoz kapcsolódóan,
egyetért azzal, a tervezési feladatok ellátásával Pintér Ferenc ev. kerüljön megbízásra, az
kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
34/2020. (II.27.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a
Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett,
„Önkormányzati
tulajdonban
lévő
út-,
hídépítés/felújítás” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, tervezői
feladatok ellátásával Pintér Ferenc egyéni vállalkozót (cím:
5100 Jászberény, Ostoros u. 11.) bízza meg az árajánlatban
megjelölt vállalási áron.
Jelen döntésével egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a vonatkozó megállapodás megkötésével.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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