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Szám: RÁC/118-13/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 6. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való lemondásról 

2. Javaslat a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 

tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

3. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosításáról 

4. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

6. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

7. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

8. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 127/2022. (V. 6.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 128/2022. (V. 6.) a napirend elfogadásáról 

• 129/2022. (V. 6.) a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való 

lemondásról 

• 130/2022. (V. 6.) a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 

tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

• 131/2022. (V. 6.) szemétgyűjtő konténer biztosításáról 

• 132/2022. (V. 6.) a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

• 133/2022. (V. 6.) a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

• 134/2022. (V. 6.) projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

• 135/2022. (V. 6.) projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 6. 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. 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 József 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 

127/2022. (V. 6.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

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

 

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

pontok elfogadását a következő módosítással, kiegészítéssel: 

1. Javaslat a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való lemondásról 

2. Javaslat a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 

tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

3. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosításáról 
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4. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

6. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

7. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

8. Egyebek 

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

128/2022. (V. 6.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való lemondásról 

2. Javaslat a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 

tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

3. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosításáról 

4. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

5. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

6. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

7. Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

8. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való lemondásról 

 

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 

129/2022. (V. 6.) határozata 

 

a 059/10 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról való lemondásról 

 

A képviselő-testület a 059/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról szóló 

106/2022. (IV. 7.) határozatát a következők szerint módosítja: 
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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. 

 

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

bejegyzett elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt törléshez hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki 

tervdokumentáció tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

 

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 

130/2022. (V. 6.) határozata 

 

a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki tervdokumentáció 

tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő- a TOP_Plusz-1.2.3-21- „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan – a benyújtandó pályázat előkészítéshez szükséges műszaki tervdokumentáció 

tervezői koncepció részének elkészítése tárgyában lefolytatott beszerzést eredményesnek 

nyilvánítja és a munkával a Szabolcs Mérnökiroda Kft-t (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 

67.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 1.270.000 Ft díjért. 

 

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 szemétgyűjtő konténer biztosításáról 

 



5 

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 

131/2022. (V. 6.) határozata 

 

szemétgyűjtő konténer biztosításáról 

 

A képviselő-testület a Zöld Erdő Vadásztársaság szemétszedő akcióját szemétgyűjtő konténer 

biztosításával támogatja 120.000 Ft keretösszegben a 2022. évi költségvetés terhére. 

  

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Boldizsár-Élete-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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2022. (V. 6.) határozata 

 

a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Boldizsár Élete Alapítványt 50.000 Ft-tal támogatja a 2022. 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 a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 
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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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2022. (V. 6.) határozata 

 

a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a KaLiMed Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2022. július 1-től 

hatályos mellékelt módosításával egyetért  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

 

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 

134/2022. (V. 6.) határozata 

 

projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP járdaépítés 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Programban meghirdetett „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogram keretében (A kiírás kódszáma: MFP- 

BJA/2022) a pályázat projektmenedzsment tevékenységének biztosításával az ALBENSIS Kft-t 

(8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 152.400 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 
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7. napirendi pont 

Javaslat projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

 

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 

135/2022. (V. 6.) határozata 

 

projektmenedzsment tevékenység biztosításáról MFP játszótér építés 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Programban meghirdetett „Óvodai játszóudvar, közterületi 

játszóterek fejlesztése” című alprogram keretében (A kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2022) a 

pályázat projektmenedzsment tevékenységének biztosításával az ALBENSIS Kft-t (8000 

Székesfehérvár, Szent István tér 9.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 127.000 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 

 

8. 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 

 

 

Szabó József 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


