Galgamácsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testület

2020. augusztus 10-én tartott
rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

51/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Szociális tűzifa pályázat benyújtása

52/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Pályázat benyújtása „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására”

53/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Nyilatkozat „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására” pályázathoz
kapcsolódóan

54/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Csincsa köz aszfaltozása

55/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Pályázat
benyújtása
infrastruktúra fejlesztése”

56/2020. (VIII.10.) számú önk. határozat:

Pályázat benyújtása
kerékpárút építése”

„Temetői

„Önkormányzati

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Galgamácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 10én 10:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ecker Tamás polgármester
Móricz Máté alpolgármester
Mészárosné Kardos Szilvia képviselő
Kovács Krisztián képviselő
Mogyorósi Márta jegyző
Ecker Tamás polgármester: Köszönti a megjelent testületi tagokat, külön köszönti Mogyorósi
Márta jegyzőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelent meg.
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. Szociális tűzifa pályázat
2. Pályázati lehetőség helyi általános iskola területén lévő melegítő konyha és ebédlő
felújítására
3. Magyar Falu Program
Napirendek tárgyalása:
1. Szociális tűzifa pályázat
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az 5000 fő lakosságszámot
meg nem haladó település szociális célú tűzifavásárláshoz támogatásra pályázhat, így
Galgamácsa Önkormányzata idén is jogosult a benyújtására.
2020. évben a maximálisan igényelhető mennyiség: 92 m3.
Feltételek: Keménylombos tűzifát vásárolhat az önkormányzat, 1000 Ft + ÁFA önrésszel, plusz
szállítási költség vállalásával. Szükséges lesz még a helyi rendelet megalkotása, mely a
jogosultsági feltételeket részletezi. Előnyben kell részesíteni az aktívkorúak ellátásában
részesülőket, a gyermekvédelmi támogatásban vagy a lakhatási támogatásban részesülőket.
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Vállalni kell a testületi döntésben, hogy a tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért
a pályázat benyújtásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2020. (VIII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete igényt
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásra, 92 erdei m3 mennyiségű
kemény lombos fafajta vásárlására.
A Képviselő-testület az 1.000 Ft + ÁFA/erdei m3, összesen
92.000 Ft + ÁFA = 116.840, - azaz egyszáztizenhatezernyolcszáznegyven forint, valamint a szállítási költség teljes
összegét saját forrásként biztosítja 2020. évi költségvetésének
szociális előirányzata terhére.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2020.08.31.
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
2. Pályázati lehetőség helyi általános iskola területén lévő melegítő konyha és ebédlő
felújítására

Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a korábban
elektronikusan megküldött kiírás szerint lehetőség nyílt a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat benyújtására.
Mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi hozzászólás nem volt felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
52/2020.(VIII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.
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A pályázati cél: a 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. (Galgamácsa 3 hrszú) önkormányzat tulajdonában lévő helyi általános iskola területén
lévő melegítő konyha és ebédlő felújítása.
A projekt keretén belül az önkormányzat az alábbi munkálatok
megvalósítását és eszközök beszerzését tervezi;
a) Az épületben új padlólapokat lerakása
b) Az épületben minimum 150 cm-es magasságig burkolt I. osztályú fali
csempeburkolatot készítése
c) Az épület belső falfelületeinek javítása, diszperziós festékkel történő
festés.
d) Új függőereszcsatorna és lefolyócsövek felszerelése
e) Az épület külső falainak homlokzati fal hőszigetelése,
f) Az épület megközelítését biztosító régi járda elbontása, új térkő
burkolatú járda kiépítése.
g) Az ÁNTSZ által korábban kiírt bútorzat cseréje, asztalok, székek
vásárlása
A pályázat összköltsége: 8.949.490 Ft, melyből az önkormányzat
vállalja az 5 %-os saját forrást: 588.884 Ft értékben.
Az önerőt az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábban elektronikusan
megküldött kiírás szerint lehetőség nyílt a Pénzügyminisztérium által meghirdetett
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázat benyújtására.
A jelenlévők egyetértettek a javaslattal és további kérdés, érdemi hozzászólás lévén, felkérte a
képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
53/2020.(VIII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására” pályázathoz az alábbi nyilatkozatot teszi:
A 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. (Galgamácsa 3 hrsz-ú) önkormányzat
tulajdonában lévő helyi általános iskola területén lévő melegítő konyha
és ebédlő felújítását és pénzügyi ütemezését az alábbiakban kívánja
megvalósítani: 2020. október 23. – november 1. (őszi szünet).
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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3. Galgamácsa, Csincsa köz aszfaltozási munkálatai

Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a korábbi képviselőtestületi döntésnek megfelelően ajánlatokat kért be a Galgamácsa, Csincsa köz felújítására.
Ismerteti az ajánlatokat.
Kovács Krisztián képviselő: Javasolja, hogy a legkedvezőbb vállalási árat adó gazdasági
szereplőt bízza meg a Képviselő-testület a munka elvégzésével.
Mogyorósi Márta jegyző: A legkedvezőbb vállalási árat adó gazdasági szereplő az OTYS
Építő Kft. ( adószám: 23087567-2-13, székhely: 2030 Érd, Bádogos utca 57.)
Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy a munka elvégzésével a Képviselő-testület a
legkedvezőbb vállalási árat adó gazdasági szereplőt, az OTYS Építő Kft.-t (adószám:
23087567-2-13, székhely: 2030 Érd, Bádogos utca 57.) bízza meg az árajánlatban szereplő
vállalási áron.
Mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi hozzászólás nem volt felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért az OTYS Építő Kft megbízásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
54/2020.(VIII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
korábbi döntésének megfelelően ajánlatokat kért be a
Galgamácsa,
Csincsa
köz
megnevezésű
utca
aszfaltozásához. A beérkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot az OTYS Építő Kft. ( adószám:
23087567-2-13, székhely: 2030 Érd, Bádogos utca 57.)
adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Otys Építő Kfttől megrendeli a Galgamácsa, Csincsa köz aszfaltozását az
ajánlatban megjelölt nettó 6.148.400- forintos azaz
hatmillió-egyszáznegyvennyolcezer-négyszáz
forintos
vállalási áron, utasítja a polgármestert a megállapodás
megkötésére és a munka megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
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4. Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
megnevezésű MFP-FVT/2020 kódszámú kiírásra pályázat benyújtása
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy kiírásra került a Magyar
Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű MFP-FVT/2020
kódszámú pályázat. A pályázat részleteit az elektronikusan megküldött felhívás tartalmazza.
Önkormányzati önrész nem szükséges, a ravatalozó tetőszerkezetének felújítására és
nyílászárók cseréjére pályázhatna az önkormányzat.
A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatják a javaslatot.
Mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi hozzászólás nem volt felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
55/2020.(VIII.10.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Miniszterelnökséget vezető miniszter által a „Magyar
Falu Program” keretében kiírt „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” megnevezésű MFP-FVT/2020 kódszámú
kiírásra pályázatot nyújt be a galgamácsai ravatalozó
tetőszerkezetének korszerűsítése és a nyílászárók
cseréjére vonatkozóan. A Képviselő-testület jelen
döntésével egyidejűleg megbízza a polgármestert a
pályázati anyag összeállításával és a pályázat
benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt

5. Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati kerékpárút építése”
megnevezésű MFP-OKE/2020 kódszámú kiírásra pályázat benyújtása
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy kiírásra került a „Magyar
Falu Program” keretében „Önkormányzati kerékpárút építése” megnevezésű MFPOKE/2020 kódszámú pályázat. A pályázat részleteit az elektronikusan megküldött felhívás
tartalmazza. Önkormányzati önrész nem szükséges, meglévő kerékpárút folytatásaként
(Templom domb, Gyógyszertár utca a lakótelep irányába), tervezné meg a nyomvonalat az
önkormányzat.
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