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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 31. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

3. Javaslat fekvőrendőrök kialakításáról és átépítéséről 

4. Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ 

kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. 

projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

5. Javaslat a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 

2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri eszközök 

beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

6. Javaslat szúnyoggyérítésről 

7. Javaslat a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

8. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról 

9. Javaslat a "Falunk diákja" kitüntető címről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

10. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

11. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről 

12. Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

13. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat faültetésről 

16. Javaslat fénydekoráció beszerzésről 

17. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

18. Javaslat iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 

19. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 136/2022. (V. 31.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 137/2022. (V. 31.) a napirend elfogadásáról 

• 138/2022. (V. 31.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. 

évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

• 139/2022. (V. 31.) a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolóról 

• 140/2022. (V. 31.) fekvőrendőrök kialakításáról 

• 141/2022. (V. 31.) fekvőrendőr átépítéséről 
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• 142/2022. (V. 31.) a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális 

központ kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse 

Ráckeresztúron” c. projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése 

tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 143/2022. (V. 31.) a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 

fejlesztése – 2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében 

játszótéri eszközök beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 144/2022. (V. 31.) szúnyoggyérítésről 

• 145/2022. (V. 31.) a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

• 146/2022. (V. 31.) a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

• 147/2022. (V. 31.) Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

• 148/2022. (V. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 149/2022. (V. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 150/2022. (V. 31.) faültetésről 

• 151/2022. (V. 31.) fénydekoráció beszerzésről 

• 152/2022. (V. 31.) a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

• 153/2022. (V. 31.) iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 

 

Rendeletek: 

o 9/2022. (VI. 1.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 10/2022. (VI. 1.) az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való 

hozzájárulásról, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

o 11/2022. (VI. 1.) a "Falunk diákja" kitüntetésről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 31. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

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

20. 

 

Jelen vannak: 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Dienes Gábor alpolgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: - 

 

Állandó meghívott: 

dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: 

Szabóné Pályi Judit Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója 

Budavári Árpád Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője 

Szabó Zoltán Ercsi Rendőrőrs őrsparancsnok 

Szilukács Krisztián körzeti megbízott 

 

Hallgatóság: - 

 

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

urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 7 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2022. (V. 31.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

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

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Külön köszönti a meghívott vendégeket, a 

családsegítő szolgálat vezetőjét és a rendőrség képviselőit. Őket hallgassuk meg először. 
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Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását a következő módosítással, 

kiegészítéssel: 

1. Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

2. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

4. Javaslat fekvőrendőrök kialakításáról és átépítéséről 

5. Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ 

kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. 

projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

6. Javaslat a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 

– 2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri 

eszközök beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

7. Javaslat szúnyoggyérítésről 

8. Javaslat a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

9. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról 

10. Javaslat a "Falunk diákja" kitüntető címről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

11. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről 

12. Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

13. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat faültetésről 

16. Javaslat fénydekoráció beszerzésről 

17. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

18. Javaslat iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 

19. Egyebek 

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

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2022. (V. 31.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

2. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

4. Javaslat fekvőrendőrök kialakításáról és átépítéséről 

5. Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ 

kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. 

projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 
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6. Javaslat a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 

– 2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri 

eszközök beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

7. Javaslat szúnyoggyérítésről 

8. Javaslat a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

9. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról 

10. Javaslat a "Falunk diákja" kitüntető címről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

11. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről 

12. Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

13. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat faültetésről 

16. Javaslat fénydekoráció beszerzésről 

17. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

18. Javaslat iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 

19. Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületi 

ülés előtt ülésezett, minden napirendi pontot megtárgyalt és elfogadásra javasolt. Először 

Szabóné Pályi Juditnak adja meg a szót az 1. napirendi pont keretében. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 

 

Szabóné Pályi Judit Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója: A megszokott 

formában készítette a beszámolót, vagyis minden feladatra igyekezett kitérni, amit a Segítő 

Szolgálat ellát nyolc településen. Kiemeli az egyre növekvő számú problémát, amit egyre több 

hatósági eljárás és intézkedés követ. A jelzésekre 3 napon belül reagálnak családlátogatással, 

illetőleg azonnal, ha olyan súlyos a probléma. Köszönetet mond a jelzőrendszer valamennyi 

tagjának, kiemeli a jó együttműködést és kapcsolatot. Rendelkeznek pszichológussal, akire 

Ráckeresztúron is igény van. Az óvodai és iskolai szociális munka egyaránt intenzív, erről 

részletesen beszél. Egyre több a hatósági ügy, a védelembe vétel, jelenleg is vannak ilyenek 

folyamatban. Megemlíti a nemrég Ráckeresztúron tartott jelzőrendszeri megbeszélést és annak 

hasznosságát. Ezeket rendszeressé kell tenni. Bölcsőde Martonvásáron van, nagy rá az igény, 

már várólista is van. Tervben van Martonvásáron egy 64 fős bölcsőde bővítés térségi 

feladatokkal. Jelenleg a pályázat előkészítése folyik. A járás településeire, ahogy országosan 

általában, az elöregedés jellemző. Az idősek házigondozását két fő látja el 15-17 ellátottnál. 

Ráckeresztúrról is szállítanak sérült gyerekeket. Nagy hangsúlyt fektetnek a prevenciós 

munkára. Idén is lesznek nyári foglalkozások. Erzsébet Tábor júliusban lesz két turnusban. 

Folyamatos az élelmiszer osztás, ruha osztás és egyéb dologi javak szétosztása igény szerint. A 

humán erőforrás helyzet nem könnyű. Nehéz szakképzett munkaerőt szerezni. A szociális 

ágazat anyagi megbecsültsége igen alacsony. Korábban egy álláshirdetésre 10-20 jelentkezés is 

érkezett, manapság örül, ha egyáltalán van pályázó. Köszöni, hogy eljöhetett, várja az esetleges 

kérdéseket. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszöni igazgató asszony szóbeli 

tájékoztatását. Kiemeli az intézménnyel való jó együttműködést. A jelzőrendszeri 

megbeszélések rendszerességét emeli ki. A Szent László Völgye Társulási Tanács ülésén 

említették, hogy a családsegítő szolgálat új autójának beszerzése érdekében elindult a pályázat 
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előkészítése. A jármű nélkül a fogyatékos gyermekek nem juthatnának el az oktatási 

intézményekbe. További jó munkát kíván. 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2022. (V. 31.) határozata 

 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelésről 

 

A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról készült mellékelt átfogó értékelést elfogadja. 

 

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

szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szabóné Pályi Judit elhagyja az üléstermet. 

 

2. napirendi pont 

Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kéri kapitány urat, egészítse ki az írásbeli 

beszámolót. 

 

Budavári Árpád Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője: Röviden bemutatkozik, ismerteti 

főbb szakmai beosztásait. Polgármester asszony már többször kereste őt konkrét ügyekben. 

Kérte, hogy forduljanak hozzá bizalommal, szívesen segít, ha tud. Az elmúlt két évet, mint 

„Covid” éveket nem lehet mérvadónak tekinteni a bűnügyi statisztikákban, mert annyira 

speciális volt a helyzet. Több területen csökkenés következett be, de az idei évben már látszik, 

hogy lassan visszaáll a korábbi helyzet. Köszöni az önkormányzat támogatását, segítségét. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az Ercsiben működő, megfigyelést segítő 

drón eszköz működésével kapcsolatban kérdez. A szemetet most inkább Ráckeresztúron 

szórják el, amire ő már korábban is felhívta a figyelmet. A helyi vadásztársaság rengeteg 

szemetet szed össze. Ez a drón nálunk is működtethető-e? 

 

Budavári Árpád Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője: Ercsi belterületén rengeteg a 

szemét. A drónos megfigyelés alkalomszerű, csodát attól sem lehet várni, célzottan igyekeznek 

használni. Kevés a humán erőforrás és az anyagi erőforrás is. Javasolja, hogy a nyáron 

egyeztessünk egy akciót, és meglátjuk az eredményt. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

egy darab eszközét használják, mindenhonnan nagy rá az igény. A drón egyéb 
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bűncselekmények felderítésében is segített. Drága a szakember kiképzése, továbbá 

adatvédelmi, vagyonvédelmi és egyéb szempontokat is szigorúan figyelembe kell venni. 

Felveti, hogy az érdekelt települések, vállalkozók segíthetnének egy ilyen eszköz 

beszerzésében. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Felveti a belterületi önkormányzati utakon 

a sebességmérés kérdését. Szeretné, ha ez megvalósulhatna, támogatnánk. 

 

Budavári Árpád Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője: A főúton van kijelölt 

sebességmérési pont, a belterületi önkormányzati utakon ennek utána kell nézni, mert vannak 

belső szabályok erre vonatkozóan. A szűk emberi és technikai erőforrásokra hívja fel a 

figyelmet. Kifejti, milyen sok és összetett feladatot látnak el. Szívesen áll rendelkezésre egy 

olyan alkalommal, amikor csak a rendőrség munkája a téma, és nem csak a beszámoló több 

napirendi ponttal együtt. 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2022. (V. 31.) határozata 

 

a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról szóló mellékelt 

beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

  

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Rendőrkapitányságot értesítse. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Rendőrség képviselői elhagyják az üléstermet. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést és 

válaszol a feltett kérdésekre. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 1.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat fekvőrendőrök kialakításáról és átépítéséről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a Vajda János utcai 

beruházásról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2022. (V. 31.) határozata 

 

fekvőrendőrök kialakításáról 

 

A képviselő-testület a Vajda János utcában 4 db fekvőrendőr kialakításával kapcsolatos 

munkákkal az Útéppark Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) bízza meg a mellékelt 

árajánlata szerinti bruttó 367.158 Ft/db, összesen 1.468.632 Ft díjért a 2022. 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 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a Kocsy-Mayer utcai 

beruházásról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2022. (V. 31.) határozata 

 

fekvőrendőr átépítéséről 

 

A képviselő-testület a Kocsy-Mayer Gyula utcában 1 db fekvőrendőr átépítésével kapcsolatos 

munkákkal az Útéppark Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) bízza meg a mellékelt 

árajánlata szerinti bruttó 607.065 Ft díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 
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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 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ 

kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. 

projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2022. (V. 31.) határozata 

 

a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ kialakítása, 

valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. projekthez 

szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 

A képviselő-testület a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális 

központ kialakítása, valamint közterületi térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” 

c. projekthez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában lefolytatott 

beszerzést eredményesnek nyilvánítja, és a munkával a HAEMUS ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT-t 

(2016 Leányfalu, Puszta Sándor u. 12.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 9.700.000 Ft 

díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Az ellátandó feladat: Közösségi ház kialakítása, a jelenleg üzemelő Ráckeresztúri Petőfi Sándor 

Általános iskola hasznosítása az intézmény átköltözését követően. A közösségi igényeknek 

megfelelő, funkcionálisan több lehetőséget hordozó terekkel kialakított művelődési ház 

gazdaságos megvalósítása, mely terei közvetlenül kapcsolódnak a környező kerthez. 

 

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 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 

– 2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri 

eszközök beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
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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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2022. (V. 31.) határozata 

 

a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022 

című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri eszközök 

beszerzése" tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület a "Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 

fejlesztése – 2022 című – MFP-OJKJF/2022 kódszámú nyertes pályázat keretében játszótéri 

eszközök beszerzése" tárgyában lefolytatott beszerzést eredményesnek nyilvánítja és a 

feladattal az ACER Kft-t (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) bízza meg az árajánlata 

szerinti bruttó 2.835.371 Ft 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 

 

7. napirendi pont 

Javaslat szúnyoggyérítésről 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2022. (V. 31.) határozata 

 

szúnyoggyérítésről 

 

A képviselő-testület Ráckeresztúr területére szúnyoggyérítést rendel meg a Combi Kft-től (2049 

Diósd, Vadvirág u. 34.) a mellékelt árajánlata szerint 430 000 Ft + ÁFA összegért a 2022. évi 

költségvetés terhére. 

Kijuttatás módja: földi, kémiai meleg-ködképzés. 

Munkavégzés ideje: időjárás függvénye. 

  

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

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

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2022. (V. 31.) határozata 

 

a Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos költségekről 

 

A képviselő-testület a Székelykeresztúron 2022. augusztus 4-7-én tartandó Keresztúr Nevű 

Települések Nemzetközi Találkozóján való önkormányzati részvétel autóbusz költségeihez 

350.000 Ft-tal hozzájárul a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Kiegészíti az írásbeli indokolást. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 1.) önkormányzati 

rendelete az öngondoskodásról és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásról, 

továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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10. napirendi pont 

Javaslat a "Falunk diákja" kitüntető címről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Kiegészíti az írásbeli indokolást. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 1.) önkormányzati 

rendelete a "Falunk diákja" kitüntetésről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

11. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2022. (V. 31.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló 

mellékelt szakmai beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetet értesítse. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont 

Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 

 

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: 7 fő) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2022. (V. 31.) határozata 

 

Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló 

mellékelt beszámolót megtárgyalta és elfogadta, egyben köszönetét fejezi ki munkájukért. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Tűzoltóparancsnokságot 

értesítse. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2022. (V. 31.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.05.17. (1 nap) 

 

14. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2022. (V. 31.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

15. napirendi pont 

Javaslat faültetésről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Hősök téri és a temetői fapótlásról van 

szó. 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2022. (V. 31.) határozata 

 

faültetésről 

 

A képviselő-testület a faültetéssel, fák telepítésével kapcsolatos munkákkal a Zöldzóna Plusz 

Kft-t (2423 Daruszentmiklós Fő utca 189/A) bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti összesen 

bruttó 1.396.365Ft díjért a 2022. 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 

 

16. napirendi pont 

Javaslat fénydekoráció beszerzésről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság ülésen elfogadott 

javaslatot teszi föl szavazásra: 

„A képviselő-testület fénydekoráció beszerzését támogatja a Blachère Illumination Hungary 

Kft. (H-2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 4. K. ép.) megküldött tájékoztatója alapján 200.000 

Ft keretösszegben a 2022. évi költségvetés terhére. A szerződés konkrét tartalmát előzetesen a 

képviselő-testület tagjaival egyeztetni kell. 

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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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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2022. (V. 31.) határozata 

 

fénydekoráció beszerzésről 

 

A képviselő-testület fénydekoráció beszerzését támogatja a Blachère Illumination Hungary Kft. 

(H-2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 4. K. ép.) megküldött tájékoztatója alapján 200.000 Ft 

keretösszegben a 2022. évi költségvetés terhére. A szerződés konkrét tartalmát előzetesen a 

képviselő-testület tagjaival egyeztetni kell. 

 

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 

 

17. napirendi pont 

Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

 

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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2022. (V. 31.) határozata 

 

a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő szolgáltatási szerződésekről 

 

A képviselő-testület a Magyar Telekom Nyrt-vel (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.) 

kötendő mellékelt szolgáltatási szerződéseket jóváhagyja (Ráckeresztúr Község Önkormányzat, 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal). 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szolgáltatási szerződések 

aláírására és a határozat végrehajtása érdekében szüksége intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

18. napirendi pont 

Javaslat iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 
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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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2022. (V. 31.) határozata 

 

iskolai jutalomkirándulás támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola jól tanuló diákjainak 2022. 

évi jutalomkirándulásához a mellékelt kérelem alapján 100.000 forinttal hozzájárul a 2022. évi 

költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


