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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. április 7. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásról 

2. Javaslat az urnafalat építő vállalkozóról 

3. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról 

4. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról 

5. Javaslat a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség támogatásáról 

6. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 104/2022. (IV. 7.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 105/2022. (IV. 7.) a napirend elfogadásáról 

• 106/2022. (IV. 7.) 059/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról 

• 107/2022. (IV. 7.) 059/10 hrsz-ú ingatlan településrendezési kötelezettség törléséről 

• 108/2022. (IV. 7.) az urnafalat építő vállalkozóról 

• 109/2022. (IV. 7.) projektmenedzsment tevékenység biztosításáról 

• 110/2022. (IV. 7.) műszaki ellenőr megbízásáról Vajda János utca felújítása I. ütem 

• 111/2022. (IV. 7.) műszaki ellenőr megbízásáról Vajda János utca felújítása II. ütem 

• 112/2022. (IV. 7.) a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség támogatásáról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. április 7. napján 17.00 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 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél 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 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 

104/2022. (IV. 7.) 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 

105/2022. (IV. 7.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásról 

2. Javaslat az urnafalat építő vállalkozóról 

3. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról 

4. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról 

5. Javaslat a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség támogatásáról 

6. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásról 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az elővásárlási jogról 

történő lemondásról. 

 

(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 

106/2022. (IV. 7.) határozata 

 

059/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról 

 

A képviselő-testület a 059/10 hrsz-ú ingatlanra Ráckeresztúr Község Önkormányzat javára 

bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni, arról lemond a Cseprekál Márton Károly és a 

Szeminátor 96. Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az Apolló 

Zuhanykabin Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött mellékelt ingatlan adásvételi 

előszerződés alapján. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges egyéb 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 településrendezési 

kötelezettség törléséről. 

 

(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 

107/2022. (IV. 7.) határozata 

 

059/10 hrsz-ú ingatlan településrendezési kötelezettség törléséről 

 

A képviselő-testület a 059/10 hrsz-ú ingatlanra Ráckeresztúr Község Önkormányzat javára 

bejegyzett településrendezési kötelezettség törléséhez hozzájárul a Cseprekál Márton Károly és 

a Szeminátor 96. Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az Apolló 

Zuhanykabin Korlátolt Felelősségű Társaság közötti mellékelt ingatlan adásvételi előszerződés 

alapján. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az urnafalat építő vállalkozóról 

 

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 

108/2022. (IV. 7.) határozata 

 

az urnafalat építő vállalkozóról 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Program, Temetői infrastruktúra fejlesztése című nyertes 

pályázat keretében az új urnafal építésével az Annamatia-Kegyelet Kft-t (2427 Baracs, Ifjúság 

u. 30.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerint 990.000 Ft + ÁFA, összesen 1.257.300 Ft 

vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület 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 projektmenedzsment tevékenység biztosításáról 
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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 

109/2022. (IV. 7.) határozata 

 

projektmenedzsment tevékenység biztosításáról 

 

A képviselő-testület a „TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című pályázati 

felhíváson nyertes TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00027 „Közösségi és kulturális központ 

kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” című 

pályázat projektmenedzsment tevékenységének biztosításával a beérkezett ajánlatok közül az 

ALBENSIS Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) bízza meg az árajánlata szerinti 

bruttó 4.660.900 Ft vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület 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 műszaki ellenőr megbízásáról 

 

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

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

ellenőréről. 

 

(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 

110/2022. (IV. 7.) határozata 

 

műszaki ellenőr megbízásáról Vajda János utca felújítása I. ütem 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása 2021 című – MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat keretében a Ráckeresztúr 

Község belterületén Vajda János utca 955-hrsz. (Hóvirág utca és a Rózsa utca között) I. ütemű 

felújítása műszaki ellenőrzési feladaival ifj. Szabolcs László egyéni vállalkozót (1094 Budapest, 

Balázs Béla u. 30. 1. em. 8.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 300.000 Ft vállalkozási 

díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 
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A képviselő-testület 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 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a II. ütem műszaki 

ellenőréről. 

 

(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 

111/2022. (IV. 7.) határozata 

 

műszaki ellenőr megbízásáról Vajda János utca felújítása II. ütem 

 

A képviselő-testület Ráckeresztúr Község belterületén Vajda János utca 955-hrsz. 0+593,7-

0+900 km sz. között (Rózsa utca – Hattyú utca, valamint Rózsa utca – Eötvös tér eleje között) 

II. ütemű felújítása műszaki ellenőrzési feladaival ifj. Szabolcs László egyéni vállalkozót (1094 

Budapest, Balázs Béla u. 30. 1. em. 8.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 300.000 Ft 

vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület 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 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 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 

112/2022. (IV. 7.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség támogatás iránti pályázatát 

elfogadja és 50.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-ig 

történő elszámolási kötelezettséggel. 
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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 17.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


