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Szám: RÁC/2446-6/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. október 14. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a Kölcsey parkban játszótér építéséről 

2. Javaslat fakivágásról 

3. Javaslat a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzéséről 

4. Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről 

5. Javaslat helyi közúti funkcióval rendelkező ingatlanok átadásáról 

6. Javaslat a Szív Csücske Alapítvány ajándékcsomagjainak támogatásáról 

7. Javaslat a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjáról 

8. Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 

9. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

10. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 390/2021. (X. 14.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 391/2021. (X. 14.) a napirend elfogadásáról 

• 392/2021. (X. 14.) a Kölcsey parkban játszótér építéséről 

• 393/2021. (X. 14.) fakivágásról 

• 394/2021. (X. 14.) a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzéséről 

• 395/2021. (X. 14.) a szüreti felvonulás költségeiről 

• 396/2021. (X. 14.) helyi közúti funkcióval rendelkező ingatlanok átadásáról 

• 397/2021. (X. 14.) a Szív Csücske Alapítvány ajándékcsomagjainak támogatásáról 

• 398/2021. (X. 14.) a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjáról 

• 399/2021. (X. 14.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 

• 400/2021. (X. 14.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. október 14. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója - 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 

20. 

 

Jelen vannak: 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

 

Állandó meghívott: 

dr. Nagy Gábor jegyző 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: - 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző 

urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármestert. Mivel nincs egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyéről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

390/2021. (X. 14.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármestert jelöli 

ki. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi 

pontok elfogadását. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

391/2021. (X. 14.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 

1. Javaslat a Kölcsey parkban játszótér építéséről 

2. Javaslat fakivágásról 

3. Javaslat a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzéséről 

4. Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről 

5. Javaslat helyi közúti funkcióval rendelkező ingatlanok átadásáról 

6. Javaslat a Szív Csücske Alapítvány ajándékcsomagjainak támogatásáról 

7. Javaslat a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjáról 

8. Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 

9. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

10. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Kölcsey parkban játszótér építéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

392/2021. (X. 14.) határozata 

 

a Kölcsey parkban játszótér építéséről 

 

A képviselő-testület a „Ráckeresztúr Kölcsey park játszótér építése kéttornyú vár nélkül" tárgyú 

beszerzési eljárásban benyújtott árajánlatok alapján a munkával a VI-Partner Invest Kft.-t 

(2465 Ráckeresztúr Szegfű u. 2/1.) bízza meg összesen 2.413.000 Ft vállalkozási díjért a 2021. 

évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat fakivágásról 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2021. (X. 14.) határozata 

 

fakivágásról 

 

A képviselő-testület Durányik Márton egyéni vállalkozó mellékelt árajánlata jóváhagyja fák 

kivágását a Hősök terén és a Temetőben összesen 820.000 Ft vállalkozási díjért a 2021. évi 

költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

394/2021. (X. 14.) határozata 

 

a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzéséről 

 

A képviselő-testület a háziorvosi rendelőbe klímaberendezés beszerzését hagyja jóvá összesen 

250.000 Ft vállalkozási díjért az Euromark Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 69. fszt. 1.) 

mellékelt árajánlata alapján a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

395/2021. (X. 14.) határozata 

 

a szüreti felvonulás költségeiről 

 

A képviselő-testület a 2021. évi őszi szüreti felvonulás költségeihez további 1.000.000 Ft 

támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat helyi közúti funkcióval rendelkező ingatlanok átadásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

396/2021. (X. 14.) határozata 

 

helyi közúti funkcióval rendelkező ingatlanok átadásáról 

 

A képviselő-testület a nem országos közúti funkcióval rendelkező, de az ingatlan-

nyilvántartásban akként bejegyzett ingatlanok valódi használatnak megfelelő átadása 

érdekében a szükséges változási vázrajzok elkészítésével megbízza a Terra-Geodézia Bt-t (8000 

Székesfehérvár, Lövölde út 19.) a mellékelt árajánlata szerint 650.000 Ft + kialakult 

földrészletek díja + ÁFA díjért a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

  

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont 

Javaslat a Szív Csücske Alapítvány ajándékcsomagjainak támogatásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

397/2021. (X. 14.) határozata 

 

a Szív Csücske Alapítvány ajándékcsomagjainak támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Szív Csücske Alapítvány (2465 Ráckeresztúr, Erkel Ferenc u. 17., 

Adószám: 18731349-1-07) mellékelt kérelmére támogatja az idősek napjára történő 

ajándékcsomag osztást, ezért e célra 600.000 Ft támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés 

terhére, elszámolási kötelezettséggel. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

398/2021. (X. 14.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjának megbízza dr. 

Németh-Benke Boglárka Helén ráckeresztúri lakost. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont 

Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

399/2021. (X. 14.) határozata 

 

felvételi körzet megállapításához adandó véleményről 

 

A képviselő-testület a Dunaújvárosi Tankerületi Központ TK/065/1165-1/2021. számú 

megkeresésére - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján - a 

következő véleményt adja: 

 

1. Ráckeresztúron 30 fő hátrányos helyzetű (2 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 27 fő 

hátrányos helyzetű) általános iskolába járó tanuló él. 

 

2. Ráckeresztúr egyetlen általános iskolájában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában (2465 

Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) 27 fő hátrányos helyzetű (2 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű, 25 fő hátrányos helyzetű) Ráckeresztúron élő gyermek tanul. 

 

3. Nem javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének módosítását, 

egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Dunaújvárosi Tankerületi 

Központot értesítse. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

400/2021. (X. 14.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2021.10.15. (1 nap) 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, 

megköszöni a részvételt, és az ülést 11.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


