Galgamácsa Község Önkormányzat
Képviselő-testület

2020. 03. 26. napján tartott
rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

38/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

PM_KEREKPARUT_2018/51
azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút
hálózatának fejlesztése és korszerűsítése
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást
eredményének ismertetése és a szükséges
döntések meghozatala

39/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

PM_KEREKPARUT_2018/51
azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút
hálózatának fejlesztése és korszerűsítése
pályázathoz kapcsolódó építési munkák
végrehajtására irányuló szerződés megkötése

40/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

Korábbi döntések pontosítása
111/2019. (XI. 27.) önk. hat., valamint a
112/2019. (XI.27.) önk. hat.

41/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

Játszótér helyszín módosítása Leader VP619.2.1.-36-3-17

42/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

Támfal megépítése új orvosi rendelő és
művelődési ház között

43/2020. (III.26.) számú önk. határozat:

901/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítése

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26-án
10:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Kovács Béla alpolgármester
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 5 fő képviselő jelent meg.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontot az alábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja a napirendi pontot.

Napirendi pont:
1. PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa község kerékpárút
hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárást eredményének ismertetése és a szükséges döntések meghozatala
2. 111/2019. (XI. 27.) sz., valamint a 112/2019. (XI.27.) sz. önkormányzati
határozatot felülvizsgálata
3. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, keretén belül meghirdetett, Galga-mente és
Térsége Leader Egyesület-Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra
alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök című pályázat
megvalósítási helyszínének módosítása
4. Támfal elem vásárlása
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Napirend tárgyalása:

1. PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa község
kerékpárút hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárást eredményének ismertetése és a szükséges
döntések meghozatala
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Képviselő-testület
döntésének megfelelően lezajlott a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. A
Bírálóbizottság által megküldött jegyzőkönyv alapján ismerteti, hogy az ajánlattételi felhívás
2020.03.02. napján került az EKR-en keresztül megküldésre az ajánlattételre felkért 5 (öt)
gazdasági szereplő részére. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.03.12 14:00) a
fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt ajánlat érkezett.

GREEN-GOES Kft.

2030 Érd Bádogos Utca 57

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

1133 Budapest Váci Út 76

KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Kft.

1144 Budapest Csertő Utca 6-8. 4/111.

KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

3135 Szécsényfelfalu HRSZ: 350/4

SWIETELSKY Építő Kft.

1016 Budapest Mészáros Utca 13.

A Bizottság által jegyzőkönyv a Képviselő-testület részére megküldésre került. Ismerti a főbb
megállapításokat. Javasolja, hogy Galgamácsa Község Önkormányzata Ajánlatkérő által
indított, „Galgamácsa kerékpárút hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
során a Képviselő-testület határozatával fogadja el az eljárás eredményére vonatkozóan a
Bírálóbizottság döntési javaslatát, illetve az előkészített összegzését.
A jelenlévők megtárgyalták a Bizottság megállapításait, továbbá az elkészített összegzést és
mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki
egyetért a Bizottság által javasolt döntés meghozatalával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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38/2020. (III.26.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Ajánlatkérő által indított, „Galgamácsa
kerékpárút hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Képviselőtestület jelen határozatával elfogadja az eljárás eredményére vonatkozóan a
Bírálóbizottság döntési javaslatát, illetve az előkészített összegzést, melyre való
tekintettel az alábbi döntés született:
Az Ajánlatkérő a GREEN-GOES Kft. (2030 Érd Bádogos Utca 57.) Ajánlattevő
AJÁNLATÁT ÉRVÉNYESNEK MINŐSÍTI tekintettel arra, hogy az megfelel az
ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a
szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest
Váci Út 76) Ajánlattevő AJÁNLATÁT ÉRVÉNYESNEK MINŐSÍTI tekintettel arra,
hogy az megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott
feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok
nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő a KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu
HRSZ: 350/4) ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel
ÉRVÉNYTELENNEK nyilvánítja, mivel a hiánypótlási felhívás/felvilágosítás kérés
3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 pontjában kérteket ajánlattevő a megadott HATÁRIDŐIG NEM
TELJESÍTETTE.
Az Ajánlatkérő a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135 Szécsényfelfalu
HRSZ: 350/4) Ajánlattevő AJÁNLATÁT ÉRVÉNYESNEK MINŐSÍTI tekintettel
arra, hogy az megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott
feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok
nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő a SWIETELSKY Építő Kft. (1016 Budapest Mészáros Utca 13.)
Ajánlattevő AJÁNLATÁT ÉRVÉNYESNEK MINŐSÍTI tekintettel arra, hogy az
megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a GREEN-GOES Kft. (2030
Érd Bádogos Utca 57.) ajánlattevőt nyilvánítja A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYT
MEGJELENÍTŐ (LEGKEDVEZŐBB) AJÁNLATOT ADÓ AJÁNLATTEVŐnek.
Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás
nyertesének a GREEN-GOES Kft. (2030 Érd Bádogos Utca 57.) Ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró ok nem áll fenn, Ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban
meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül.
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével rendelkezik,
azt biztosítja.
A Képviselő-testület elfogadja a „Galgamácsa kerékpárút hálózatának fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán készített „írásbeli összegzést” a dokumentum
megfelelő és kiküldhető.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
39/2020. (III.26.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Ajánlatkérő által indított,
„Galgamácsa kerékpárút hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárás során a Képviselő-testület jelen határozatával elfogadja az eljárás
eredményére vonatkozóan a Bírálóbizottság döntési javaslatát. Jelen
döntésével a PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú, Galgamácsa
község kerékpárút hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz
kapcsolódó, építési munkák ellátásával a GREEN-GOES Kft-t bízza meg
(2030 Érd Bádogos Utca 57.) az árajánlatban megjelölt nettó 72.589. 267forintos vállalási áron, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásban
meghatározott bírálati szempontok alapján a GREEN-GOES Kft ajánlata
minősült a legkedvezőbbnek.
Jelen döntéssel a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. A szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselőtestület PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Támogatási
szerződéseben biztosított támogatás terhére biztosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
2. 111/2019. (XI. 27.) sz., valamint a 112/2019. (XI.27.) sz. önkormányzati
határozatot felülvizsgálata
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy az ingatlan cserével
megbízott ügyvéd javasolta, hogy az Képviselő-testület vizsgálja felül a korábbi, 111/2019.
(XI. 27.) és 112/2019. (XI.27.) számú önkormányzati határozatokat. Szakember javaslatára, az
előterjesztésben megküldött határozati javaslatot terjeszti elő.
A jelenlévők megtárgyalták az előterjesztés, mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek
után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a módosítással az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
40/2020. (III.26.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Galgamácsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 111/2019. (XI. 27.) sz., valamint a
112/2019. (XI.27.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi, és
helyette az alábbi határozatot hozza.
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A képviselőtestület hozzájárul a Galgamácsa belterület 350. hrsz. alatti,
természetben a 2183 Galgamácsa, Petőfi u. 16. sz. alatti ingatlanból a 2020.
február 25. napján kelt 86/2019. munkaszámú telekalakítási dokumentáció
szerinti mindösszesen 1000 m2 alapterületű ingatlanrésznek, valamint a 2020.
február 25. napján kelt 8/2020. munkaszámú telekalakítási dokumentáció szerinti
telekhatár-rendezés folytán a változási vázrajzon rögzítettek szerint a Galgamácsa
belterület 427 hrsz. alatt felvett ingatlan 1586 m2 területre növelt ingatlan
adásvétellel vegyes csereszerződésének létrejöttéhez.
A Galgamácsa belterület 350. hrsz. ingatlan 1000 m2 területű ingatlanrészének
forgalmi értéke 2.000.000.-Ft (kettőmillió forint), míg a létrejövő 1586 m2
alapterületű Galgamácsa belterület 427 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke szintén
2.000.000.-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel vegyes
csereszerződés aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
3. VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, keretén belül meghirdetett, Galga-mente és
Térsége Leader Egyesület-Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas
fejlesztések, települést bemutató eszközök című pályázat megvalósítási
helyszínének módosítása
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, a Vidékfejlesztési Program
Galga-mente és Térsége Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-36-317 kódszámú, keretén belül meghirdetett, Galga-mente és Térsége Leader EgyesületSzabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató
eszközök című felhívás alapján Galgamácsa Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő
pályázatot nyújtott be játszótér építés vonatkozásában. A Közreműködő szerv döntése nyomán
az önkormányzat támogatásban részesült. A megvalósítási helyszín vonatkozásában az
önkormányzat változásbejelentési kérelmet szükséges benyújtani, mivel az eredetileg megjelölt
helyszín (Galgamácsa, belterület 119/4 hrsz) alkalmatlanná vált a beruházás megvalósítására,
mivel a legutóbbi felhőszakadás során a hirtelen lezúduló csapadék elmosta a területet. A fenti
projekt keretén belül megvalósuló játszótér építésre kijelölt új helyszín (Galgamácsa belterület
351/7 hrsz) az eredetileg kijelölt helyszíntől mintegy 20 méterre található., a település
vonatkozásában kiemelt terül el, mely ár és belvízvédelmi szempontból előnyös helyen
található.
Az előterjesztésben megküldött határozati javaslatot terjeszti elő.
A jelenlévők megtárgyalták az előterjesztés, mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek
után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért az új játszótéri helyszínnel az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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41/2020. (III.26.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vidékfejlesztési
Program Galga-mente és Térsége Leader Egyesület működési területére
meghirdetett, VP6-19.2.1.-36-3-17 kódszámú, keretén belül meghirdetett, Galgamente és Térsége Leader Egyesület-Szabadidős tevékenységekre és
tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök című felhívás
alapján elnyert játszótér megvalósítási helyszínét jelen döntésével módosítja, Az
új megvalósítási helyszín Galgamácsa belterület 351/7 hrsz.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a változásbejelentés benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
4. Támfal elem vásárlásra
Ecker Tamás polgármester: ismerteti a Képviselő-testülettel, a korábbi megbeszélések és
tervek alapján megkezdődhet a művelődési ház és az új orvosi rendelő közötti támfal
megépítése. A szükséges rézsükövekre a legkedvezőbb ajánlat a Rozsályi Mész Mészgyártó és
Kereskedelmi Kft.-től érkezett. 672 db rézsűkő, szállítással, raklaphasználati díjjal nettó
647.646-forintba kerülne.
Az előterjesztésben megküldött árajánlatot és határozati javaslatot terjeszti elő.
A jelenlévők megtárgyalták az előterjesztés, mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek
után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a rézsükövek megvásárlásával az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
42/2020. (III.26.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, dönt a művelődési ház
és új orvosi rendelő közötti támfal megépítéséről. A szükséges 672 db rézsü
elemet, a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó, Rozsályi Mész Mészgyártó és
Kereskedelmi Kft.-től vásárolja meg az árajánlatban megjelölt nettó 647.646forintos áron.
A Képviselő-testület a részükövek elhelyezésével, a támfal megépítésével,
valamint a kapcsolódó földmunkával a AVD Truck Kft-t bízza meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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