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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 21-én
15:00 órakor Galgamácsa Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak:

Meghívott:

Ecker Tamás polgármester

Balatoni Imre művelődésszervező

Móricz Máté alpolgármester
Holló Péter képviselő
Kovács Béla képviselő
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 6 fő képviselő jelent meg.
Megállapítja, hogy Dr. Kovács Sándor képviselő nem jelent meg, az ülés kezdetéig
távolmaradását nem jelezte. Ismerteti a napirendi pontokat.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontot az alábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja a napirendi pontot.
Napirendi pontok:
1. Művelődésszervező szakmai beszámolója
2. Ebrendészeti szolgáltatás felülvizsgálata, szükséges döntések meghozatala
3. Lakás bérleti szerződéseket érintő bizottsági javaslat megtárgyalása
4. Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű,
PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
tárgyú döntések megvitatása
5. Az új egészségházhoz kapcsolódó napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges
döntések meghozatala
6. Az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének tervezése, előkészítése
7. Egyebek
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Napirend tárgyalása:
1. Művelődésszervező szakmai beszámolója
Ecker Tamás polgármester: Felkéri Balatoni Imre művelődésszervezőt, hogy ismertesse
beszámolóját.
Balatoni Imre művelődésszervező: Köszönti a jelenlévőket és elmondja, hogy a tavalyi év
legnagyobb eseménye a művelődési ház életében, hogy a községi könyvtárat átvette a megyei
könyvtár. Ezáltal lehetőség nyílik célzott rendezvények szervezésére, bővítésre és anyagi
forrást is biztosít majd. Rövid beszámolót tart az elmúlt évről. Melléklet szerint.
Kovács Béla alpolgármester: Javasolja egy jól meghirdetett könyv börze tartását, ahonnan az
érdeklődők ingyen elvihetik a kívánt könyveket.
Kovács Krisztián képviselő: Javasolja a legvégén megmaradt, a használhatatlan állapotban
lévő könyveket a papírgyűjtés keretén belül leadni.
Balatoni Imre művelődésszervező: Elmondja, hogy kb 2 éve működik, hogy az aulában van
egy olyan szekrény, amin ingyen elvihető könyvek vannak, nincs rá túl nagy érdeklődés. Új
könyveket már kapott a könyvtár, kb már 70 kötet érkezett. Kezd a könyvtár helyszűkében
lenni, igényelt tárolót, ez hamarosan érkezik. Jelenleg 10-15 fő fér el a könyvtárban, a
rendezvényeket helyileg itt kell megtartani, fotókkal dokumentálni.
Mészárosné Kardos Szilvia képviselő: Javasolja felvenni a kapcsolatot az óvodával, iskolával,
hogy rendszeres időközönként látogassák -intézményi szinten szervezve- a könyvtárat.
Kovács Béla alpolgármester: Elmondja, hogy művelődésszervezői feladat az, hogy találjon
megoldást a könyvtár látogatottságának javítására.
Ecker Tamás polgármester: Éves programterv alapkövetelménye, hogy legyenek benne a főbb
ünnepek, az óvodai-, iskolai programok, rendezvények.
Kovács Béla alpolgármester: Összegzi mit kér a testület: minden nemzeti ünnepre legyen
valamilyen megemlékezés szervezve, függetlenül a résztvevők számától. Színház látogatásra
van igény, évi legalább 1-2 alkalommal jó lenne rá lehetőséget biztosítani. Javasolja a
környező településeken jól működő szervezőkkel felvenni a kapcsolatot, lásd Iklad, Vácegres.
Ecker Tamás polgármester: Kérdése, hogy a rendezvények kapcsán min kellene változtatni?
Balatoni Imre művelődésszervező: Elmondja, hogy több információra lenne szükség.
Móricz Máté alpolgármester: Elmondja, hogy tervet várnak előre, amivel már időben tud
foglalkozni a testület.
Ecker Tamás polgármester: Kéri a tervet kör e-mailben megküldeni a testületnek, hogy időben
lehessen foglalkozni vele és ha szükséges össze ülni külön emiatt.
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Következő rendezvény a gyermeknap lesz, márciusban kéri a tervet megküldeni.
Kovács Béla alpolgármester: Összegzi, hogy a lényeg az, hogy a testület ötleteket vár a
művelődésszervezőtől. Felnőtt és gyermek programokra egyaránt, melyekkel színesíteni lehet
a művelődési ház egész éves program kínálatát. Nyári táborokat kéri időben elkezdeni
szervezni, hirdetni.
Holló Péter képviselő: Az a véleménye, hogy jobban kellene reklámozni is a programokat,
mert nincsenek a köztudatban. Javaslata nagy hirdetőtábla, figyelem felkeltő aktuális jelzés a
bejáratnál.
Móricz Máté alpolgármester: Elmondja, hogy amennyiben van rá igény ismét lehet használni
a polgárőr autón a hangosbemondót.
Ecker Tamás polgármester: Tehát a testület 1.

időben – 2-3 hónappal előbb

2.

a terveket ötletekkel tarkítva, e-mailben

3.

nagyobb önálósággal várja a további
művelődésszervezői munkát.

Balatoni Imre művelődésszervező: Elmondja, hogy rendben, idei évben már így folytatódik a
munka. Megköszöni az egyeztetést.
16:10 órakor Balatoni Imre elhagyja a termet.
2. Ebrendészeti szolgáltatás felülvizsgálata, szükséges döntések meghozatala
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az ebrendészeti szolgáltatás éve díjának jelentős
mértékű csökkentésére van lehetőség, azonos szolgáltatás körrel. Kéri a testületet vizsgálja
meg a változtatás lehetőségét.
Kovács Béla alpolgármester: Kérdése, hogy a korábbi beszámoló alkalmával kérte a testület,
hogy több rálátást biztosítson a szolgáltató a településen végzett munkájára. Konkrétan
jelezze az önkormányzatnak amikor intézkedik a területen, illetve összegezze időnként mit
csinált, hány db és milyen fajta állattal kapcsolatban volt feladat, ez megtörtént, történik
azóta?
Ecker Tamás polgármester: Nem, nem kapunk ilyen információt azóta sem. Sajnos rendszeres
lakossági panasz, hogy nem is tudják a szolgáltatót elérni.
Móricz Máté alpolgármester: Saját tapasztalata, hogy több alkalommal sem kapott érdemi
segítséget.
Ecker Tamás polgármester: A jelenlévők megtárgyalták a változtatás lehetőségét és mivel
egyetértettek és egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy
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aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Ebfarm Kft-vel kötött szerződését nem
hosszabbítja meg az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
1/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ebfarm Kft-vel a 2020. évre nem hosszabbítja meg a
szolgáltatási szerződést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
Ecker Tamás polgármester: Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a Befogad-Lak Erdőkertesi Állatvédő Alapítvánnyal köt szerződést az
ebrendészeti feladatok ellátására, a kölcsönösen kialkudott havi 75.000 Ft összegben, az
kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
2/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Befogad-Lak Erdőkertesi Állatvédő Alapítvánnyal
(2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) Mittó Gabriella Margit
kurátor képviseletében köt szerződést 2020. évre
ebrendészeti feladatok ellátására. Továbbiakban a
testület megbízza a polgármestert az ajánlatnak
megfelelő megbízási szerződés aláírásával.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
3. Lakás bérleti szerződéseket érintő bizottsági javaslat megtárgyalása
Ecker Tamás polgármester: Felkéri Kovács Krisztián képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse javaslatát a jelenlévőkkel.
Kovács Krisztián képviselő: Ismerteti előterjesztését, a melléklet szerint.
Ecker Tamás polgármester: Javasolja, hogy először arról döntsön a testület, hogy biztosít -e az
előterjesztés szerinti kedvezményt a bérlőknek.
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A jelenlévők megtárgyalták a bizottság által előkészített tervezetet és mivel egyéb érdemi
hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért abban, hogy a
helyben közfeladatot ellátó, önkormányzat által foglalkoztatott, vagy a helyi oktatási
intézményekben dolgozók részére kedvezményes lakhatást biztosít az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
határozathozatal nélkül döntött a kedvezmény biztosításáról.
Ecker Tamás polgármester: A jelenlévők megtárgyalták a tervezetet és mivel egyéb érdemi
hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért abban, hogy a
lakásbérleti díjból a biztosított kedvezmény mértéke 20% legyen az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodással nem
szavazta meg a kedvezmény 20%-os mértékét.
Ecker Tamás polgármester: Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért abban, hogy a
lakásbérleti díjból a biztosított kedvezmény mértéke 25% legyen az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
1/2020. (I.21.) sz. önkormányzati rendelet:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról
szóló 4/2004. (V.20.) számú önkormányzati rendeletét a
melléklet szerint módosítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
4.
Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
Pest
megye
területén”
megnevezésű,
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
tárgyú döntések megvitatása
4.1 Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű,
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindítása.
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő- testületet pályázathoz kapcsolódóan, az építés vonatkozásában- a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia a vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítása ügyében.
Mogyorósi Márta jegyző: A hatályos jogszabályok szerint ez kötelező. Az önkormányzat által
korábban kiválasztott és megbízott közbeszerzési szakértő végezheti.
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Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért abban, hogy aki egyetért a közbeszerzési eljárás
megindításával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
3/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt a Kerékpárutak szilárd burkolattal történő
kiépítésének,
felújításának
és
korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” megnevezésű,
PM_KEREKPARUT_2018/51
azonosítószámú
pályázathoz
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárás
megindításáról.
Jelen
döntésével
egyidejűleg
felhatalmazza
polgármestert a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Az eljárás díját az önkormányzat a 2020 évi
költségvetésének terhére biztosítja
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
4.2. Döntés a PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község
kerékpárút hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázat megnevezésű,
vonatkozó pályázat kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívásának elfogadásáról,
valamint gazdasági szereplők részére történő megküldéséről
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a Képviselő- testületet pályázathoz kapcsolódóan, az építés vonatkozásában- a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges ajánlattételi felhívást. Ezen felül dönteni szükséges arról, hogy
mely gazdasági szereplők részére kerüljön megküldésre a felhívás. Előzetesen, elektronikus
úton megküldésre került az ajánlattételi felhívást tervezete a Tisztelt képviselők részére.
A korábbi egyeztetések során felmerült, hogy kizárólag olyan gazdasági szereplő kerüljön
felkérésre, aki a megadott határidőn belül meg is valósítani a kivitelezést.
Javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők részére kerüljön
megküldésre:
GREEN-GOES KFT
székhelye: 2030 Érd, Bádogos u. 57.
levelezési címe: 2661 Balassagyarmat, Pf: 125
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Cg: 13-09-133672
adószáma: 11687696-2-13
képviselő: Szántó Csaba
email: szanto.green@gmail.com
KAVICSÚT Építési és Szolgáltató KFT
székhelye: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8.
levelezési címe: 3000 Hatvan, Újélet u. 10.
Cg: 01-09-023497
adószáma: 11712286-2-42
képviselő: Petrik András
email: kavicsut@gmail.com
KELI-BAU KFT
székhelye: 3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz
levelezési címe: 3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz
Cg: 01-10-041585
adószáma: 14299083-2-12
képviselő: Mester Henrik Miklós
email: kelibaukft@gmail.com
HE-DO KFT
székhelye: 1133 Budapest, Váci u. 76.
levelezési címe: 3261 Abasár, Pf: 16.
Cg: 01-09-208325
adószáma: 10683833-2-41
képviselő: Sipos Zsolt
email: hedo@hedo.hu
SWITELSKY Építő KFT
székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.
levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő út 135.
Cg: 01-09-720396
adószáma: 10572795-2-41
képviselő: Czakó Ferenc
email: Czako.Ferenc@swietelsky.hu
Ecker
Tamás
polgármester:
Felkéri
a
jelenlévőket,
aki
egyetért
a
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község kerékpárút hálózatának
fejlesztése és korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívásának elfogadásáról,
valamint gazdasági szereplők részére történő megküldésével az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
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4/2020. (I.21.) 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 dokumentációt. Jelen
döntésével egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az
ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére
küldje meg:
a) GREEN-GOES KFT
székhelye: 2030 Érd, Bádogos u. 57.
levelezési címe: 2661 Balassagyarmat, Pf: 125
Cg: 13-09-133672
adószáma: 11687696-2-13
képviselő: Szántó Csaba
email: szanto.green@gmail.com
b) KAVICSÚT Építési és Szolgáltató KFT
székhelye: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8.
levelezési címe: 3000 Hatvan, Újélet u. 10.
Cg: 01-09-023497
adószáma: 11712286-2-42
képviselő: Petrik András
email: kavicsut@gmail.com
c) KELI-BAU KFT
székhelye: 3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz
levelezési címe: 3135 Szécsényfelfalu, 350/4 hrsz
Cg: 01-10-041585
adószáma: 14299083-2-12
képviselő: Mester Henrik Miklós
email: kelibaukft@gmail.com
d) HE-DO KFT
székhelye: 1133 Budapest, Váci u. 76.
levelezési címe: 3261 Abasár, Pf: 16.
Cg: 01-09-208325
adószáma: 10683833-2-41
képviselő: Sipos Zsolt
email: hedo@hedo.hu
e) SWITELSKY Építő KFT
székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.
levelezési címe: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő út 135.
Cg: 01-09-720396
adószáma: 10572795-2-41
képviselő: Czakó Ferenc
email: Czako.Ferenc@swietelsky.hu
határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nélkül
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4.3. Galgamácsa Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása,
aktualizálása
Ecker Tamás, polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az idei évben még több
pályázat megvalósulásával kell számolni, ennek megfelelően a közbeszerzési tervben is fel
kell tüntetni a várható közbeszerzési eljárásokat. Az előterjesztés alapján ismerteti a tervet.
Galgamácsa Község Önkormányzata
2020. évi Közbeszerzési Terv

Beszerzés
sorszáma

1.

2.

Az eljárás
indításának
tervezett
dátuma

A közbeszerzési eljárás
A közbeszerzési eljárás megnevezése
fajtája

tárgya

2020 I.
negyedév

Kbt. 115. §
szerinti nemzeti,
nyílt

Építési beruházás

2020 I.
negyedév

nemzeti, nyílt

Építési beruházás

PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú
Galgamácsa község kerékpárút hálózatának fejlesztése és
korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó építés

PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő
és védőnői szolgálat építményi kivitelezésére
(többletköltség)

Mogyorósi Márta, jegyző: Elmondja, a közbeszerzési terv megalkotása minden évben
kötelező és az a közbeszerzési szabályzat részét képezi.
Ecker Tamás, polgármester: Felkéri a jelenlévőket, aki egyetért azzal, hogy Galgamácsa
Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti közbeszerzési
tervet az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
5/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
döntésével elfogadja az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nélkül
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4.4. Döntés a PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község
kerékpárút hálózatának fejlesztése és korszerűsítése megnevezésű pályázathoz
kapcsolódó bíráló bizottság összetételéről
Ecker
Tamás
polgármester:
Tájékoztatja
a
Képviselő-testületet
a
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község kerékpárút hálózatának
fejlesztése és korszerűsítése megnevezésű pályázathoz kapcsolódó bíráló bizottság
összetételéről Képviselő-testületi döntés szükséges. A bíráló bizottság összetételére az alábbi
javaslatot terjeszti elő:
Jogi szakértelemmel rendelkező személy:
Mogyorósi Márta, jegyző
Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: Mester Ákos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Műszaki szakértelemmel rendelkező személy:
Pintér Ferenc
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy:
Gálikné Hajdu Andrea
Mogyorósi Márta jegyző: Előzetes nyilatkozata alapján Gálikné Hajdu Andrea és Pintér
Ferenc jelölésük esetén elfogadják a felkérést és ő is személy szerint.
Ecker
Tamás
polgármester:
Felkéri
a
jelenlévőket,
aki
egyetért
a
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község kerékpárút hálózatának
fejlesztése és korszerűsítése megnevezésű pályázathoz kapcsolódó bíráló bizottság
összetételére vonatkozó javaslat elfogadásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
6/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozata:
Galgamácsa
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
PM_KEREKPARUT_2018/51 azonosítószámú Galgamácsa község
kerékpárút hálózatának fejlesztése és korszerűsítése pályázat
megnevezésű, pályázat esetében, kapcsolódó közbeszerzési eljárás
során eljáró bíráló bizottság négy tagból áll. Figyelemmel a Kbt. 27. §
(3) bekezdésére, a Képviselő-testület az alábbi személyek
delegálásáról dönt:
Jogi szakértelemmel rendelkező személy: Mogyorósi Márta, jegyző
Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: Mester Ákos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Műszaki szakértelemmel rendelkező személy: Pintér Ferenc
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy: Gálikné Hajdu Andrea
határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nélkül
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Ecker Tamás polgármester: A lakosokkal való előzetes egyeztetésre a tervet minden érintett
megkapja, majd tervnapok kerülnek kijelölésre, ahol 10 fős csoportokban személyesen tudnak
majd tájékozódni.
5. Az új egészségházhoz kapcsolódó napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges
döntések meghozatala
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy az új egészségház napelemes rendszer
kiépítésénél felmerült a kérdés, hogy az eredetileg tervezett rendszert célszerű bővítetten
kivitelezni, így költséghatékonyan növelhető a kapacitás. Előzetes kalkuláció szerint kb 1
millió forintos többletköltséggel 1kW helyett 8kW-os inverter kerülhet kiépítésre, melyhez a
későbbiekben több napelem csatlakoztatható, így növelve az energia szükséglet hatékony
biztosítását.
Kovács Béla alpolgármester: Javasolja több ajánlat bekérését is a döntés előkészítéséhez.
A jelenlévők egyetértettek, így a döntést elnapolták az ajánlat beérkezését követő testületi
ülésre.
6. Az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének tervezése, előkészítése
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetési tervezéshez
szükséges adatokat az Államkincstár még nem tette közzé, várhatóan február első felében lesz
elérhető az ASP rendszeren keresztül, ekkor továbbításra kerül a testületnek és a Pénzügyi
Bizottság már tervezni tudja ezzel kapcsolatos ülését.
7. Egyebek
7.1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanban keletkezett kár javítása
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati tulajdonú
Nyugdíjas Klub épületének teteje az ünnepek alatt beszakadt. A biztosítóval felvette az
önkormányzat a kapcsolatot, folyamatban van a kárfelmérés.
A szükséges intézkedések megtételéhez a testület felhatalmazása szükséges.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem történt ezek után felkérte a jelenlévőket, hogy aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Galgamácsa, Kossuth u. 16. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőszerkezet káreseménnyel kapcsolatos javítás, kivitelezés
és biztosítási ügyintézés lebonyolításával a polgármestert bízza meg az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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7/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
megbízza a polgármestert az önkormányzati tulajdonú
Galgamácsa, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan
tetőszerkezetében keletkezett elemi kár biztosítási- és a
javíttatás teljes körű ügyintézésével. Továbbá utasítja a
polgármestert, hogy az árajánlat alapján intézkedjen a
helyreállításról. A helyreállítás költségét, bruttó
500.000,- forintot az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének terhére biztosít.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
7.2. Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Ecker Tamás polgármester: Elmondja, hogy korábban már szó volt róla, hogy az
önkormányzat folytatja a településen a hulladékgyűjtő edények kihelyezését. Javasolja 10 db
hulladékgyűjtő megrendelését.
Felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a 10 hulladék gyűjtő megvásárlásával az
kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
8/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 10 db kültéri hulladékgyűjtő
legyártását rendeli meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
7.3. Belterületi ingatlan átminősítése
Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Galgamácsa, belterület 462/1
hrsz-ú ingatlan adás-vétele ügyében a vevő megkereste az önkormányzatot. Tájékoztatást kért
közművesítés és építés lehetőségéről az ingatlanon.
Részletes tájékoztatást kapott arról, hogy az ingatlan évtizedek óta a Galga patak
árterületeként funkcionál, a magas talajvíz miatt nem alkalmas beépítésre. Beépítetlen
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területként van a földhivatalban nyilvántartva, a helyi építési szabályzatban szabályozatlan
terület.
Megtárgyalást követően mivel a képviselők egyetértettek és egyéb érdemi hozzászólás nem
történt, felkérte a jelenlévőket, hogy aki egyetért a Galgamácsa belterület 462/1, 462/2 hrsz-ú
és a földhivatal által javasolt további ingatlanok átminősíttetésével az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
9/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Galgamácsa belterület 462/1, 462/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában nem támogatja annak beépíthetőségét,
mivel az említett terület évtizedek óta a Galga patak
ártereként funkcionál. A magas talajvíz-állás miatt a
terület nem alkalmas beépítésre.
Jelen döntésével utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a
fenti terület földhivatalnál történő ártér átminősítése
vagy árterület feltüntetése ügyében beépítetlen területről
– ártér, árterület
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nem volt
7.4. PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő és védőnői szolgálat
építményi kivitelezésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó -többletköltségek
miatt szükségessé vált- közbeszerzési tárgyú döntések megvitatása
a
Ecker
Tamás
polgármester:
Tájékoztatta
a
Képviselő-testületet,
hogy
PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő és védőnői szolgálat építményi
kivitelezésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó, pályázati forrásból megvalósuló épület
kivitelezése a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően halad.
Az épület alapozása során a váratlanul magas talajvízszint nagymértékben megnehezítette az
alapozási munkák elvégzését, a folyamatos vízszivattyúzás jelentős pótmunkával járt, mely
nem várt többletköltséggel okozott. A tervezési szakaszban készült talajmechanikai
szakvélemény, mely készítése során a szakértők is szembesültek a magas vízszinttel, azonban
ezt azzal magyarázták, hogy a fúrásokat a magas talajvízállási (csapadékos/hóolvadásos)
időpontban végezték. A jelentés szerint a legalacsonyabb „építési” vízszintek a koraőszi ill. a
téli időszakban valószínűsíthetőek, amikor el is kezdtük a tárgyi kivitelezési munkálatokat.
A munkagödör kialakítását 2018.december 03-án kezdte meg a kivitelező. A
talajvízszivattyúzást egészen 2019. májusig folyamatosan végezte a kivitelező, ez nagy
mértékű késedelmet okozott a kivitelezés tervezett üteméhez képest.
Móricz Máté alpolgármester: Mekkora volt a teljes támogatási összeg?
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Galgamácsa Önkormányzata a PM_EUALAPELLATAS_2017/79 sz. számú pályázata
keretében (amely orvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítását tartalmazta) Pest megyei
forrásból 199.193.667 Ft összegű támogatást nyert.
Kovács Krisztián képviselő: Az önerő, valamint a jelenlegi támogatás elegendő lehet a
befejezéshez.
Ecker Tamás polgármester: Várhatóan nem, ezért Önkormányzatunk a 2019.11.24.-én
keltezett kérelmében jelezte a Támogató Szervezet felé, hogy a 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:
Galgamácsa többlettámogatásra vonatkozó kérelmének alátámasztásához további
dokumentációra van szükség, melyhez közbeszerzési eljárási cselekmények is szükségesek,
továbbá, két árajánlat bekérése javasol. Ezen felül további támogatás esetén a szükséges 5 %
önrészt szükséges biztosítani az önkormányzatnak.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatokat. Kérte,
hogy aki egyért a PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő és védőnői
szolgálat építményi kivitelezésére vonatkozó pályázathoz ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról, valamint gazdasági szereplők részére történő megküldésével az kézfelemeléssel
jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
10/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú
orvosi rendelő és védőnői szolgálat építményi kivitelezésére
vonatkozó pályázathoz kapcsolódó, – többletköltéségek miatt
szükségessé vált- közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását,
valamint a dokumentációt. Jelen döntésével egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az
alábbi gazdasági szereplők részére küldje meg:
▪ Bástya Millenium Zrt.
cím: 1163 Budapest,
Cziráki utca 26-32. postacím: 1615 Budapest, pf: 199.,
cégjegyzékszám: 01-10-048319, adószám: 25121254-2-42, tel:
06/1-253-02-67 fax: 06/1-253-0268 e-mail cím:
info@bastyamillenium.hu, kabinet@bastyamillenium.hu,
képviseletre jogosult: Őri Edit vezérigazgató,
▪ Hufer-Bau kft. cím:1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.
postacím: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.,
cégjegyzékszám: 01-09-695624, adószám: 12626704-2-43,
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tel: 06/20-341-09-74 e-mail cím: huferbaukft@gmail.com,
képviseletre jogosult: ifj. Hubert Ferenc ügyvezető,
A kapcsolódó költségeket a Képviselő-testület az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati arány: ellenszavazat nélkül
Ecker
Tamás
polgármester:
Tájékoztatja
a
Képviselő-testületet
PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő és védőnői szolgálat építményi
kivitelezésére vonatkozó pályázathoz kapcsolódó bíráló bizottság összetételéről Képviselőtestületi döntés szükséges. A bíráló bizottság összetételére az alábbi javaslatot terjeszti elő:
Jogi szakértelemmel rendelkező személy:
Mogyorósi Márta, jegyző
Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: dr. Garancsy Georgina
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Műszaki szakértelemmel rendelkező személy:
Magyar Mihály
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy:
Gálikné Hajdu Andrea
Mogyorósi Márta jegyző: Előzetes nyilatkozata alapján Gálikné Hajdu Andrea és Magyar
Mihály jelölésük esetén elfogadják a felkérést és ő is személy szerint.
Ecker
Tamás
polgármester:
Felkéri
a
jelenlévőket,
aki
egyetért
a
PM_EUALAPELLATAS_2017/79 azonosítószámú projekthez kapcsolódó bíráló bizottság
összetételére vonatkozó javaslat elfogadásával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
11/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozata:
Galgamácsa
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
PM_EUALAPELLATAS_2017/79 azonosítószámú számú orvosi
rendelő és védőnői szolgálat építményi kivitelezésére vonatkozó
pályázathoz kapcsolódó – többletköltéségek miatt szükségessé váltközbeszerzési eljárás során eljáró bíráló bizottság négy tagból áll.
Figyelemmel a Kbt. 27. § (3) bekezdésére, a Képviselő-testület az
alábbi személyek delegálásáról dönt:
Jogi szakértelemmel rendelkező személy: Mogyorósi Márta, jegyző
Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: Mester Ákos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Műszaki szakértelemmel rendelkező személy: Pintér Ferenc
Pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy: Gálikné Hajdu Andrea
határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nélkül
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Ecker Tamás polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy tekintettel arra, hogy az eljárásrend
szerint a költségnövekményből a pályázatban jelzett támogatási intenzitás arányáig tud
támogatást biztosítani a pénzügyminisztérium, a költségnövekmény kapcsán a szükséges a
saját forrás biztosításáról szóló testületi határozat, melyben a saját forrás biztosításának
módját is szükséges megjelölni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatokat. Kérte,
hogy aki egyért a PM_EUALAPELLATAS_2017/79 számú orvosi rendelő és védőnői
szolgálat építményi kivitelezésére vonatkozó pályázathoz kacsolódó többlettámogatás
igénybevételéről és a kapcsoló önerő biztosításával az kézfelemeléssel jelezze.
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással a következő határozatot hozta:
12/2020. (I.21.) sz. önkormányzati határozat:
Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a PM_EUALAPELLATAS_2017/79
számú pályázat esetében a Közreműködő Szervezet az
eljárásrend szerint a költségnövekményből a pályázatban jelzett
támogatási intenzitás arányáig tud támogatást biztosítani.
A fenti pályázathoz kapcsolódó költségnövekmény kapcsán a
szükséges 5.00 % -os, azaz 824.865- forint saját forrást (önerőt)
az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja,
mely - az önkormányzat fenti projekt lebonyolítására biztosított
- elkülönített alszámláján rendelkezésre áll.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
szavazati arány: egyhangú, ellenszavazat nélkül
-

A Képviselő-testület egyeztetett, határozathozatal nélkül tárgyalta az
alábbi témákat:

a) Járda kialakítása az iskolánál
Felelős: polgármester
Feladat: árajánlat bekérése, terv elkészíttetése
b) Közmeghallgatás biztosítása a Panoráma lakótelep lakói részére
Felelős: polgármester
Feladat: meghívó levelek kiküldése
c) Játszótér megvalósulása idén márciusban várható
d) Faház épületével kapcsolatos hosszú távú tervek
Felelős: polgármester
Feladat: január 30. napjára bejárás megszervezése
e) Arany János utcai Galga hídon 2 db korlát hiányzik
Felelős: polgármester
Feladat: Közútkezelő értesítése
f) Daköv csappantyú beépítés
Felelős: polgármester
Feladat: Dakövvel és tulajdonossal történő egyeztetés
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