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Szám: RÁC/118-7/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 4. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a Vajda János utca felújításáról 

2. Javaslat a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatásáról 

3. Javaslat a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

4. Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervéről 

7. Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

8. Javaslat fűkaszálási feladatokról 

9. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 70/2022. (III. 4.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 71/2022. (III. 4.) a napirend elfogadásáról 

• 72/2022. (III. 4.) a Vajda János utca felújításáról I. ütem 

• 73/2022. (III. 4.) a Vajda János utca felújításáról II. ütem 

• 74/2022. (III. 4.) a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatásáról 

• 75/2022. (III. 4.) a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

• 76/2022. (III. 4.) a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

• 77/2022. (III. 4.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

• 78/2022. (III. 4.) az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

• 79/2022. (III. 4.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves összesített 

közbeszerzési tervéről 

• 80/2022. (III. 4.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2022. évi éves összesített közbeszerzési 

tervéről 

• 81/2022. (III. 4.) a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

• 82/2022. (III. 4.) fűkaszálási feladatokról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 4. 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 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Peták Norbert 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 Szabó Dávid képviselőt. 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 

70/2022. (III. 4.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Dávid képviselőt jelöli ki. 

 

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

pontok elfogadását a következő kiegészítéssel, módosítással: 

1. Javaslat a Vajda János utca felújításáról 

2. Javaslat a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatásáról 

3. Javaslat a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

4. Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervéről 



3 

7. Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

8. Javaslat fűkaszálási feladatokról 

9. Egyebek 

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

71/2022. (III. 4.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a Vajda János utca felújításáról 

2. Javaslat a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatásáról 

3. Javaslat a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

4. Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervéről 

7. Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

8. Javaslat fűkaszálási feladatokról 

9. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Vajda János utca felújításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Magyar Falu Program pályázatból és 

önkormányzati forrásból valósul meg a felújítás. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a felújítás I. üteméről. 

 

(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 

72/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Vajda János utca felújításáról I. ütem 

 

A képviselő-testület a Vajda János utca felújítását határozza el I. ütemben a Hóvirág utca és a 

Rózsa utca között a mellékelt műszaki leírás alapján. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési 

eljárás lefolytatására és a határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések 

megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a felújítás II. üteméről. 

 

(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 

73/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Vajda János utca felújításáról II. ütem 

 

A képviselő-testület a Vajda János utca felújítását határozza el II. ütemben a Rózsa utca és 

Hattyú utca, valamint a Rózsa utca és Eötvös tér eleje között a mellékelt műszaki leírás alapján. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési 

eljárás lefolytatására és a határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 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 

74/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány (2465 Ráckeresztúr, Szent János 

tér 31., Adószám: 18489509-1-07) támogatás iránti pályázatát elfogadja és 50.000 Ft-tal 

támogatja a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-ig történő elszámolási 

kötelezettséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Szív Csücske Alapítvány 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 

75/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Szív Csücske Alapítvány (2465 Ráckeresztúr, Bartók Béla u. 18., 

Adószám: 18731349-1-07) támogatás iránti pályázatát elfogadja és 50.000 Ft-tal támogatja a 

2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Medicopter Alapítvány 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 

76/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Medicopter Alapítvány támogatásáról 

 

Az önkormányzat a Medicopter Alapítványt (1081 Budapest, Szilágyi u. 3., Adószám: 

18175581-1-42) 10.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

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 

77/2022. (III. 4.) határozata 

 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

A képviselő-testület - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 

alapján - a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 59/2022. (II. 22.) 

határozatát az alábbi személy megválasztásával egészíti ki: Németh Tibor. 

 

6. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az önkormányzat 

közbeszerzési tervéről. 

 

(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 

78/2022. (III. 4.) határozata 

 

az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

elfogadja. Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a törvény hatálya 

alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 

forrás 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 
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tervezett 

időpontja 

I. 

Árubeszerzés 
- - - - - - 

       

II. Építési 

beruházás 
- - - - - - 

       

III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 

koncesszió 
-  

- 
 -  - 

- 
 - 

  
 

  
 

 

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

-  

 

-  -  - 

 

-  - 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a polgármesteri hivatal 

közbeszerzési tervéről. 

 

(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 

79/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét 

az alábbiak szerint elfogadja. A Hivatal a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a 

törvény hatálya alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 

forrás 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. 

Árubeszerzés 
- - - - - - 
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II. Építési 

beruházás 
- - - - - - 

       

III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 

koncesszió 
-  

- 
 -  - 

- 
 - 

  
 

  
 

 

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

-  

 

-  -  - 

 

-  - 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az óvoda közbeszerzési 

tervéről. 

 

(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 

80/2022. (III. 4.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 

alapján a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 

alábbiak szerint elfogadja. Az Óvoda a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a törvény 

hatálya alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 

forrás 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. 

Árubeszerzés 
- - - - - - 

       

II. Építési 

beruházás 
- - - - - - 
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III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 

koncesszió 
-  

- 
 -  - 

- 
 - 

  
 

  
 

 

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

-  

 

-  -  - 

 

-  - 

  

7. napirendi pont 

Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

 

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 

81/2022. (III. 4.) határozata 

 

a 0114 hrsz-ú ingatlan településfejlesztési célú megvásárlásról 

 

A képviselő-testület településfejlesztési célból megvásárolja a Ráckeresztúr 0114 hrsz-ú 

ingatlant a "MÁRCIUS 15." Mezőgazdasági Szövetkezettől a hivatalos értékbecslés szerint 

2.600.000 Ft vételárért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt adásvételi szerződés aláírására 

és a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Javaslat fűkaszálási feladatokról 

 

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: 

 

 

 



10 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2022. (III. 4.) határozata 

 

fűkaszálási feladatokról 

 

A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok mellékelt értékelése alapján a községi fűkaszálási 

feladatokkal 2022. évre Ősze László Csaba egyéni vállalkozót (2440 Százhalombatta, Ilonka u. 

7/a.) bízza meg a benyújtott árajánlata szerinti feltételekkel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 10.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


