
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 

Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901  

E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 

 

 

Szám: RÁC/118-17/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. július 7. napján 11.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 projekthez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 

3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Javaslat a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

5. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 170/2022. (VII. 7.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 171/2022. (VII. 7.) a napirend elfogadásáról 

• 172/2022. (VII. 7.) a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 

projekthez kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában 

beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 173/2022. (VII. 7.) a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 

• 174/2022. (VII. 7.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 175/2022. (VII. 7.) a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. július 7. napján 11.30 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. 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 

170/2022. (VII. 7.) 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 „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 projekthez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
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3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Javaslat a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

5. 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 

171/2022. (VII. 7.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 projekthez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 

3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Javaslat a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

5. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 

projekthez kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2022. (VII. 7.) határozata 

 

a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 projekthez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 
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A képviselő-testület a „TOP_Plusz-1.2.1-21- „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 projekthez 

kapcsolódó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére” tárgyában lefolytatott 

beszerzést eredményesnek nyilvánítja, és a munkával az ENVIPROG GROUP Kft-t (8000 

Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 254.000 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 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2022. (VII. 7.) határozata 

 

a Tabularium Bt-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal irattárában levő, 2013 - 2017. évi   

közigazgatási iratok és műszaki dokumentációk, valamint a 2012. évvel bezárólag keletkezett 

pénzügyi iratok átvizsgálására, rendezésére és selejtezésére a Tabularium Bt-vel (8000 

Székesfehérvár, Becskereki u. 44.) 2021. december 10-én kötött szerződés mellékelt 

módosításával egyetért. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3. 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: 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 

174/2022. (VII. 7.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.07.04. (1 nap) 

- 2022.07.06. (1 nap) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

 

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 

175/2022. (VII. 7.) határozata 

 

a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról 

 

A képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján Fux Istvánnak a Ráckeresztúri Petőfi Sándor 

Általános Iskola intézményvezetőjének, egyben a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári 

Egyesület elnökének a Pusztina Magyar Oktatásért Programban való részvételéhez 50.000 Ft 

hozzájárulást nyújt 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 

Egyebek 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 12.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


