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Szám: RÁC/118-8/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 18. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapításáról 

2. Javaslat tűzcsap és ivóvíz bekötés tervezéséről 

3. Javaslat a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről 

4. Javaslat az X/6. jelű Ráckeresztúr ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú 

fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

5. Javaslat az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról 

6. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 83/2022. (III. 18.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 84/2022. (III. 18.) a napirend elfogadásáról 

• 85/2022. (III. 18.) a 0114 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapításáról 

• 86/2022. (III. 18.) tűzcsap és ivóvíz bekötés tervezéséről 

• 87/2022. (III. 18.) a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről I. ütem 

• 88/2022. (III. 18.) a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről II. ütem 

• 89/2022. (III. 18.) az X/6. jelű Ráckeresztúr ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és 

hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

• 90/2022. (III. 18.) az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 18. 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 Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

 

Állandó meghívott: 

dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 

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 5 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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2022. (III. 18.) 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. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 



3 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2022. (III. 18.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapításáról 

2. Javaslat tűzcsap és ivóvíz bekötés tervezéséről 

3. Javaslat a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről 

4. Javaslat az X/6. jelű Ráckeresztúr ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú 

fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

5. Javaslat az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról 

6. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a 0114 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapításáról 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2022. (III. 18.) határozata 

 

a 0114 hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapításáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr 0114 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalom alapításáról 

szóló, Martonvásár Város, Tordas Község és Gyúró Község önkormányzataival kötendő 

mellékelt szerződést jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat tűzcsap és ivóvíz bekötés tervezéséről 

 

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: 5 fő) 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2022. (III. 18.) határozata 

 

tűzcsap és ivóvíz bekötés tervezéséről 

 

A képviselő-testület vízbekötés, illetve földfeletti tűzcsap engedélyezési terveinek elkészítésével 

az ATTA Mérnökiroda Kft-t (ügyvezető: Kürtösi Ernő, 2459 Rácalmás, Martinász u. 15.) bízza 

meg a mellékelt árajánlata szerint összesen 320.000 Ft vállalkozási díjért a 2022. évi 

költségvetés terhére. 

 

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

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az I. ütem kivitelezőjéről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2022. (III. 18.) határozata 

 

a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről I. ütem 

 

A képviselő-testület a Vajda János utca felújítása I. ütemének kivitelezésével az Útéppark Kft-t 

(8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) bízza meg az árajánlata szerint összesen bruttó 22.782.517 

Ft vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A beruházás a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása” című alprogram keretében (a kiírás kódszáma: MFP-UHK/2021.) valósul 

meg. 

 

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

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 

 

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 II. ütem kivitelezőjéről. 
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(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2022. (III. 18.) határozata 

 

a Vajda János utca felújításának kivitelezőjéről II. ütem 

 

A képviselő-testület a Vajda János utca felújítása II. ütemének kivitelezésével az Útéppark Kft-

t (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) bízza meg az árajánlata szerint összesen bruttó 

11.928.373 Ft vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A beruházás önkormányzati forrásból valósul meg. 

 

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

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat az X/6. jelű Ráckeresztúr ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú 

távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2022. (III. 18.) határozata 

 

az X/6. jelű Ráckeresztúr ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési 

terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerinti X/6. 

Ráckeresztúr ivóvízszolgáltató rendszer (11-02015-1-001-00-01) víziközmű-rendszer 2022-

2036. évi módosított GFT beruházási tervét elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes közreműködőket a 

határozatról értesítse és a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont 

Javaslat az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület 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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2022. (III. 18.) határozata 

 

az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról 

 

Az önkormányzat az Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesületet (1048 Budapest, 

Csíksomlyó u. 2. 1. ép. D. lh. 3. em. 14.) 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. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. 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 


