Galgamácsa Község Önkormányzat
Képviselő-testület

2020. 07. 14. napján tartott
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

47/2020. (VII.14.) számú önk. határozat:

Talló Zsolt Egresi u. 1. kérelmének megvitatása

48/2020. (VII.14.) számú önk. határozat:

Hideg József 045/2 hrsz ingatlan rendezése

49/2020. (VII.14.) számú önk. határozat:

Önkormányzati ingatlan takarítása, lezárása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-én
18:10 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Kovács Béla alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Holló Péter 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. Tájékoztatás az elmúlt időszakról
2. Kérelmek elbírálása
3. Egyéb aktuális ügyek
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Napirend tárgyalása:

1. Tájékoztatás az elmúlt időszakról
Ecker Tamás polgármester: Megköszöni, a Képviselő-testület vészhelyzet ideje alatti támogató
munkáját, az ülések megtartása nélkül is állandó telefonos kapcsolatban, háttér támogatással
folyamatos volt az ügyintézés.
A polgármesteri döntések meghozatala előzetes egyeztetések alapján a Képviselő-testülettel
egyetértésben történt.

2. Kérelmek elbírálása
2.1. Talló Zsolt kérelme
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy Talló Zsolt, Galgamácsa, Egresi u. 1. szám alatti
lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyet a Képviselő-testület tagjai is
megkaptak.
A Képviselő-testület megvizsgálta a lehetőségeket és tekintettel a temető érintettségére nem
kívánja módosítani a Helyi Építési Szabályzatot.
A kérelemben jelzett korlátozottságot figyelembe véve az önkormányzat ingatlan csere
lehetőségét ajánlja fel Talló Zsolt részére. A csere ajánlat tárgya a Galgamácsa belterület 156
hrsz, ami a természetben a Petőfi utca 54 szám és a közterület közé eső ingatlan. A mellékelt
térkép részleten vastag vonallal körül határolt rész.
Kéri a testületet, aki egyetért a fenti ajánlattétellel az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
47/2020. (VII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Talló Zsolt Galgamácsa, Egresi u. 1. szám alatti lakos
kérelmét a Helyi Építési Szabályzat módosítására,
elutasítja.
Indokolás: A Képviselő-testület azzal indokolja a döntését,
hogy a temetőt érintő védőkorlátozások szükségesek,
illetve a HÉSZ módosítás jelentős anyagi terhet róna az
önkormányzatra, melyet a jelenlegi nehéz helyzetben nem
tud felvállalni.
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Galgamácsa Község Önkormányzata azonban egyezségi
ajánlatot tesz Kérelmező részére, ingatlan csere
formájában.
A felajánlott ingatlan Galgamácsa, Petőfi u. 156 hrsz alatti
önkormányzati tulajdonú építési terület a település végén.
Ez a terület sokkal alkalmasabb lenne a család lótartásának
is. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ajánlattételre és a szükséges tárgyalások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
2.2. Hideg József panasz bejelentése
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti a beadványt és kéri annak a rendezési lehetőségnek
megtárgyalását, hogy az önkormányzat megvásárolja az érintett területet a tulajdonosoktól.
A terület a füves futballpálya mellett rendezvény esetén parkolóként, egyéb esetben
vízelvezetőként funkcionál a szántó megnevezésű ingatlan. A Képviselő-testület megvizsgálta a
beadványt és úgy döntött, hogy vételi ajánlatot tesznek és a föld megosztását követően, a
jelenlegi pénzügyi helyzetben bruttó 1 millió forintot tud fizetni az önkormányzat a területért.
Egyezséget követően az adás-vétel minden költségét az önkormányzat vállalja.
Kéri a testületet, aki egyetért a vételi ajánlattal az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
48/2020. (VII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött, hogy a Galgamácsa, külterület 045/2 hrsz-ú
ingatlanból parkoló + vízelvezető árok területre vételi
ajánlatot tesz az önkormányzat a tulajdonosok felé,
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint értékben. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ajánlattételre és az egyeztető tárgyalások lefolytatására és
a szükséges dokumentumok és adás-vételi szerződés
aláírására.
A vételárat és az adás-vétel kapcsán felmerülő költségeket
az önkormányzat saját 2020. évi költségvetése terhére
vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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2.3. Hajdú Zoltán által elkerített terület kimérése
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a jogos terület
használat tisztázása érdekében földmérővel az önkormányzat kimérette a kérdéses 505 hrsz-ú
önkormányzati utat. A kitűzési vázrajz alapján megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen, hogy a
szükséges hatósági döntés előkészítésére.

3. Egyéb aktuális ügyek
3.1. Önkormányzati lakás rendezése
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati tulajdonú 2183
Galgamácsa, Kossuth L. u. 9. szám alatti ingatlan belső-külső takarítására és vagyonvédelmi
intézkedések meghozatalára van szükség.
Kéri a testületet, aki egyetért a takarítással és lezárással a Galgamácsa, Kossuth u. 9. szám alatti
ingatlanon az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
49/2020. (VII.14.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött az önkormányzat tulajdonában lévő a Galgamácsa,
Kossuth L. u. 9. szám alatti ingatlan kitakarításáról,
kertrendezéséről, illetve lezárásáról, saját 2020. évi
költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
A Képviselő-testület az alábbi témakörök megvitatását kéri a következő ülésen:
3.2. A tűzgyújtás helyi szabályainak felülvizsgálata
Kovács Béla alpolgármester és Kovács Krisztián képviselő javasolják megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy a heti 2 tüzelőnap csökkenthető-e, heti 1 alkalomra?
Ecker Tamás polgármester: A legfrissebb értesülések szerint jövő évtől sem avart, sem kerti
hulladékot nem lehet majd elégetni sehol az országban. Törlik azt a rendelkezést, miszerint az
önkormányzatok saját hatáskörben szabályozhatják az avarégetést. Az erről szóló,
agrárminiszter által benyújtott törvénymódosítást 148 igen szavazattal, 21 tartózkodás mellett
fogadta el az Országgyűlés. A módosítás célja többek között a levegő minőségének javítása és
ezáltal a lakosság egészségének védelme volt.
Ennek tudatában nem javasolja a helyi szabályozás változtatását, hiszen a módosítás
előkészítése, elfogadása és jogerőssé válása az év végére már nem jelent lényegi változást.
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3.3. Csend rendelet alkotási javaslat
Kovács Béla alpolgármester: Javasolja a csendrendelet megalkotását és kéri a lehetőségének
megvizsgálását.
Ecker Tamás polgármester: Másik nézőpontból közelíti meg a javaslatot, tekintve a felmerült
panaszokat, a falusi környezet velejárója az állattartásból, mezőgazdaságból, építésből,
felújításból, ház körüli munkákból adódó zaj. Arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs olyan
személy az önkormányzat foglalkoztatásában, aki a rendelet szabályait betartani illetőleg
szankcionálni tudná. A rendelet tervezet előkészítését a jegyzőre bízza, különös tekintettel arra,
hogy rendőri kapacitás hiányában a Polgárőrség, mint a panaszkezelésben eljáró szerv vállaljae a feladatot?
3.4. Lakótelepi út kátyúzás
Móricz Máté alpolgármester: Felhívja a figyelmet a lakótelepi magánúton lévő kátyúkra.
Álláspontja szerint természetesen nem a teljes utat, de a nagyobb kátyúk javítását az
önkormányzat saját költségén el tudja végezni.
Ecker Tamás polgármester: Egyeztet a vállalkozókkal az ügyben és árajánlatot kér a következő
testületi ülésre.
3.5. Csincsa köz aszfaltozás
Kovács Béla alpolgármester: Felveti a Csincsa köz rossz állapotú útjának javítását, mint
lehetőséget.
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kért árajánlatot, nagyságrendileg
bruttó 3 millió forint költséggel kell számolni, javasolja ennek az átgondolását, különösen a
jelenlegi pénzügyi helyzetben. Tény, hogy az út állapota nem jó, de használható és pályázati
lehetőséggel kivitelezve kisebb terhet róna a településre.
Kovács Krisztián képviselő: Véleménye szerint, ha már itt vannak a kivitelezők, csinálják.
Ecker Tamás polgármester: A beruházási sorrend tekintetében javasolja az egyes tételek
újragondolását. Anyagi erőforrások ismeretében, továbbá a jelenlegi kivitelezés teljes körű
megvalósítását követően megvalósítható a beruházás, erről még a Képviselő-testület külön
döntése szükséges.

3.5. Művelődés szervezési munka
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja felül a vészhelyzetben végzett
működését a művelődési háznak és könyvtárnak, majd tegyen javaslatot a könyvtár rendezés
naprakész állapotára és a Mácsai magazin rendszeres megjelenését biztosító határidő
megállapítására.
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