Galgamácsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testület

2020. október 8-án tartott
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

57/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

Galgamácsai
Hétszínvirág
Óvoda
2019/2020. évi beszámolójának elfogadása

58/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

Galgamácsai
Hétszínvirág
Óvoda
2020/2021. évi munkatervének elfogadása

5/2020. (X.08.) számú önk. rendelet:

Szociális tűzifa rendelet

59/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

Bursa Hungarica csatlakozás

60/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

Daköv Gördülő Fejlesztési terv

61/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

Kistérségi Társulás módosítása

62/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

64 év feletti lakosoknak maszk biztosítása

63/2020. (X.08.) számú önk. határozat:

KovácsModul66 Kft megbízása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Galgamácsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 08-án
15:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak:

Meghívott:

Ecker Tamás polgármester

Budai Tünde óvodavezető

Móricz Máté alpolgármester
Kovács Béla alpolgármester
Mészárosné Kardos Szilvia képviselő
Kovács Krisztián képviselő
Holló Péter képviselő
dr. Kovács Sándor 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.
Ismerteti a napirendi pontokat.
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 pontok:
1. Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda beszámolójának, valamint éves munkatervének
ismertetése
2. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról 2021. évre
3. Szociális tűzifa pályázat eredményéről tájékoztatás, kapcsolódó helyi rendelet
módosítása
4. Kommunális adó rendelet módosítása
5. Daköv Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
6. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítása
7. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának előkésztése
8. Egyéb aktuális ügyek
8.1. Csend rendelet előkészítése
8.2. Égetés szabályozása
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Napirendek tárgyalása:

1. Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda beszámolójának, valamint éves munkatervének
ismertetése
Ecker Tamás polgármester: Köszönti és felkéri Budai Tünde óvoda vezetőt, hogy ismertesse az
óvoda beszámolóját és munkatervét.
Budai Tünde óvodavezető: Ismerteti a Képviselő-testületnek korábban elektronikusan
megküldött beszámolót és munkatervet.
A szakmai beszámolót követően, mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek után
felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért annak elfogadásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
57/2020. (X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Galgamácsa Hétszínvirág Óvoda 2019/2020. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
Ecker Tamás polgármester: Mivel érdemi hozzászólás nem történt ezek után felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért a munkaterv elfogadásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
58/2020. (X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Galgamácsa Hétszínvirág Óvoda 2020-2021. tanév munkatervét
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
15:40 Budai Tünde óvodavezető elhagyja a termet.
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2. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról 2021. évre
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Galgamácsa
Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz. A megadott határidőig 2020. október 1-ig kellett
megküldeni a csatlakozási nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Elbírálási határidő: 2020. december 4.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2x 5 hónap).
A támogatást időarányosan, évente két alkalommal (január 31-ig és augusztus 31-ig) kell
átutalni.
Az ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV.28.) OM rendelet alapján a támogatás minimum
összege 1000 Ft/hó. A települési önkormányzat a megítélt támogatás összegét a pályázati
forduló teljes tartalmára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
Az „A” típusú pályázatot a már felsőoktatásban tanulók, míg a „B” típusú pályázatot a
középiskola utolsó évében tanulók nyújthatják be. Utóbbi esetben a felsőoktatásban felvételt
nyert diáknak a jogviszonyát igazolnia kell, nekik 3 tanulmányi évre szól a támogatás, míg
az „A” típusú pályázat esetén a támogatást év elejétől kell számolni és 10 hónapra szól.
A korábbi években 5.000 Ft/hó/gyermek összegben támogatta az önkormányzat a diákok
továbbtanulását.
Megtárgyalást követően mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi
hozzászólás nem volt felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a csatlakozási nyilatkozat
benyújtásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
59/2020.(X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási
szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
16:00 Holló Péter képviselő megérkezik a terembe.
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3. Szociális tűzifa pályázat eredményéről tájékoztatás, kapcsolódó helyi rendelet
módosítása
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy hogy idén is szükséges a
szociális célú tűzifa kiosztására vonatkozó rendelet megalkotása. A település rászoruló
lakossága 65 m3 támogatásban részesül. A kérelem beadási határidejére 2020. december 1.
napját javasolja.
Galgamácsa Község Képviselő-testülete egyetértett a javaslatokkal.
Ecker Tamás polgármester: Felkéri a jelenlévő képviselőket, aki egyetért a döntésre váró
rendelettel, az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő rendeletet alkotta:
5/2020.(X.08.) sz. önkormányzati rendelet:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről a mellékelt rendeletet alkotja.
Határidő a kérelem benyújtására: 2020. december 1.
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt

4. Kommunális adó rendelet felülvizsgálata
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Galgamácsa Község
Önkormányzatának helyi adórendeletét javasolja felülvizsgálatra.
2020. január 1-jétől változott a kommunális adó összege, 9.000 Ft/adótárgyanként/év
összegben került megállapásra. A fokozatosság elvét figyelembe véve és az előző évi
testületi ülésen elhangzottakat, javasolt az emelés az idei évben.
A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatják a javaslatot, de a megtárgyaláshoz
további adatgyűjtés szükséges, így a döntést későbbi ülésre napolják.
16:27 órakor dr. Kovács Sándor megérkezik a terembe.
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5. Daköv Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Ecker Tamás polgármester: Ismerteti, hogy a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft
tájékoztatást benyújtotta a kft a gördülő fejlesztési tervét. Ismerteti a Képviselő-testületnek
korábban elektronikusan megküldött tervet.
Mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi hozzászólás nem volt felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért a gördülő fejlesztési terv elfogadásával az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
60/2020.(X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft 20212035. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
6. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítása
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésben foglaltak szerint.
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 megállapodás módosításával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
61/2020.(X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa tagjainak összetételében
bekövetkezett változás miatt a társulási megállapodás
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
A társulási megállapodás hatályba lépésének időpontja:
2021. január 1.
Határidő: 2020.10.31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
7. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának előkésztése
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy Galgamácsa Község Önkormányzatának hatályos
helyi építési szabályzata és a hozzá kapcsolódó rendeletek felülvizsgálatra szorulnak. Felkéri
Mogyorósi Márta jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Mogyorósi Márta jegyző: Ismerteti az előterjesztést és a két bekért ajánlatot.
dr. Kovács Sándor képviselő: Javasolja, hogy ha még engedi a határidő kérjenek be több
ajánlatot.
A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatják a javaslatot, a döntést későbbi ülésre
napolják.
8. Egyéb aktuális ügyek
8.1. Csend rendelet előkészítése
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy megvizsgálva több szempontból a lehetőségeket
és az igényeket nem javasolja az országos rendelkezésen felül helyi rendeletben szabályozni a
zajhatással járó tevékenységeket. Tekintve a kis gyermekes családokat, a három műszakba járó
vagy állandó éjszakás lakosokat nem lehet igazságot tenni. A munkát el kell végezni, ezt
tolerálni szükséges, hiszen a településen minden ingatlanon adódik alkalmanként zajjal járó
tevékenység.
A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatják a javaslatot.
dr. Kovács Sándor képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy többen jelezték felé, hogy
a harang 05:00 órai kongatása alkalmával 180 ütéssel harangoz. Sok új, kisgyermekes család
költözött a környékére, de az idősebbeket is zavarja a korai időpont miatt. Tudomása szerint
más településen is tudtak erre megoldást találni az egyházzal.
Kovács Béla alpolgármester: Vállalja, hogy az Egyháztanács tagjaként egyeztet ezügyben.
8.2. Égetés szabályozása
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy országos szabályozás szerint 2021.01.01-től tilos
lesz mindennemű égetés, javasolja ezt a rövid időszakot, már a jelenleg érvényben lévő
szabályozás szerint hagyni.
A Képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatják a javaslatot.
dr. Kovács Sándor képviselő: Javasolja komposztálással foglalkozó cég megkeresését.
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8.3. Járványügyi helyzetre való tekintettel maszk biztosítása a 64 év feletti lakosok
részére
Kovács Béla alpolgármester: Javasolja, hogy a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a
védekezés segítésére az önkormányzat a korábbiakhoz hasonlóan ismét juttasson a 64 év feletti
lakosoknak 1db /fő maszkot.
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 javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
62/2020.(X.08.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 64 év feletti galgamácsai lakosok
részére 1db/fő szájmaszkot biztosít.
Az önkormányzat a teljes költséget a saját 2020. évi
költségvetése terhére vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
8.4. PM_KEREKPARUT 2018/51 számú pályázathoz kapcsolódó korlát telepítés
Ecker Tamás polgármester: A Művelődési ház mellett lévő árok és kerékpárút közé, mivel
közlekedésbiztonsági szempontból igen veszélyes, korlát telepítése javasolt. A vonatkozó
ajánlatkérések kiküldésre kerültek.
Jegyző: A beérkező ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a galgamácsai illetőségű
KovácsModul66 Kft. (2183 Galgamácsa Vasút u. 8. adószám: 24318349-2-13) adta. A vállalási
ár 470.000.- Ft. + Áfa.
A Képviselő-testület a beérkező ajánlatok figyelembevételével feladat elvégzésével a
galgamácsai illetőségű KovácsModul66 Kft.-t (2183 Galgamácsa Vasút u. 8. adószám:
24318349-2-13) javasolja megbízni.
Mivel a jelenlévők egyetértettek és további kérdés, érdemi hozzászólás nem volt felkérte a
jelenlévőket, hogy aki egyetért a fenti javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, a következő határozatot hozta:
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