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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. szeptember 27. napján 17.30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

3. Javaslat a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

4. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

5. Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötött 

megbízási szerződés módosításáról 

6. Javaslat az óvoda területének bővítéséről 

7. Javaslat a köztemetői díjak vizsgálatáról 

8. Javaslat csomagautomata elhelyezéséről 

9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány támogatásáról 

13. Javaslat az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a Völgy Vidék 

Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás keretében 

14. Javaslat a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

15. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 223/2022. (IX. 27.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 224/2022. (IX. 27.) a napirend elfogadásáról 

• 225/2022. (IX. 27.) az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység 

ellátásáról kötött megbízási szerződés módosításáról 

• 226/2022. (IX. 27.) az óvoda területének bővítéséről 

• 227/2022. (IX. 27.) a köztemetői díjak vizsgálatáról 

• 228/2022. (IX. 27.) csomagautomata elhelyezéséről 

• 229/2022. (IX. 27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

• 230/2022. (IX. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 231/2022. (IX. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 232/2022. (IX. 27.) a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány támogatásáról 
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• 233/2022. (IX. 27.) az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a 

Völgy Vidék Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás 

keretében 

• 234/2022. (IX. 27.) a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

 

Rendeletek: 

o 16/2022. (IX. 28.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 17/2022. (IX. 28.) a szociális ellátásokról szóló 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

o 18/2022. (IX. 28.) a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági 

bizonyítvány kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

o 19/2022. (IX. 28.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. szeptember 27. napján 17.30 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: 

Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: 

Lukács Péter Haemus Kft. 

Világosi Péter 

 

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 Scheszták Kornél 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 

223/2022. (IX. 27.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Scheszták Kornél képviselőt jelöli ki. 

 

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

pontok elfogadását a következő kiegészítéssel, módosítással: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
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3. Javaslat a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

4. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

5. Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötött 

megbízási szerződés módosításáról 

6. Javaslat az óvoda területének bővítéséről 

7. Javaslat a köztemetői díjak vizsgálatáról 

8. Javaslat csomagautomata elhelyezéséről 

9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány támogatásáról 

13. Javaslat az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a Völgy Vidék 

Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás keretében 

14. Javaslat a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

15. 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 

224/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

3. Javaslat a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

4. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

5. Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötött 

megbízási szerződés módosításáról 

6. Javaslat az óvoda területének bővítéséről 

7. Javaslat a köztemetői díjak vizsgálatáról 

8. Javaslat csomagautomata elhelyezéséről 

9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány támogatásáról 

13. Javaslat az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a Völgy Vidék 

Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás keretében 

14. Javaslat a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

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

ülés előtt ülésezett, megtárgyalta valamennyi napirendi pontot és támogatta a döntési javaslatok 

elfogadását. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja a költségvetés 

módosítást és válaszol a 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 28.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A módosítás fő célja, hogy több igénylőnek 

adhassunk tüzelő vásárlási támogatást. 

 

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 17/2022. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról szóló 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Ismerteti a rendeletalkotás okát, a főispáni szakmai tájékoztatókat. 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítvány 

kiállításával kapcsolatos hatáskör átruházásáról 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: A hatáskör átruházást át kell vezetni az SZMSZ-en. 

 

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 19/2022. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról 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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2022. (IX. 27.) határozata 

 

az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötött megbízási 

szerződés módosításáról 
 

A képviselő-testület az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról 

2022. február 15-én kötött megbízási szerződés mellékelt módosítását elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont 

Javaslat az óvoda területének bővítéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha a jövőben bővíteni akarjuk az intézményt 

pl. egy bölcsődével, akkor ehhez helyre van szükség, amit ezzel az adásvétellel biztosítunk. 

 

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 

226/2022. (IX. 27.) határozata 

 

az óvoda területének bővítéséről 
 

A képviselő-testület a mellékelt 602894-2022 számon záradékolt változási vázrajz szerint 

jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő 1196 hrsz-ú óvoda ingatlan területének 

bővítését a szomszédos 1194 hrsz-ú ingatlanból 1166 m2 nagyságú terület megvásárlásával. A 

vételár bruttó 4.664.000 Ft a 2022. költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a köztemetői díjak vizsgálatáról 

 

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 

227/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a köztemetői díjak vizsgálatáról 
 

A képviselő-testület - eleget téve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

40. § (3) bekezdésében foglaltaknak - a köztemetőről szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított díjakat megvizsgálta és azokat nem kívánja módosítani. 
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8. napirendi pont 

Javaslat csomagautomata elhelyezéséről 

 

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 

228/2022. (IX. 27.) határozata 

 

csomagautomata elhelyezéséről 
 

A képviselő-testület a Packeta Hungary Kft-vel (1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11.) Z-BOX 

csomagautomata kihelyezéséről és üzemeltetési együttműködésről szóló mellékelt 

haszonkölcsön szerződést jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

 

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 

229/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 

fordulójához való csatlakozásról 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójához. 
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Az önkormányzat 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók ("A" típus), valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ("B" típus) számára.  

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával gondoskodjon a 

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat 

megtételéről, illetve a pályázati kiírások megjelentetéséről, majd a beérkezett pályázatok 

képviselő-testület elé terjesztéséről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatója szerint.  

 

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

Határidő: értelem szerint 

 

10. 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 

230/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.09.15. (1 nap) 

 

11. 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő 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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítványt (8164 

Balatonfőkajár, Széchenyi u. 19.) 10.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Javaslat az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a Völgy Vidék 

Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás keretében 

 

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 

233/2022. (IX. 27.) határozata 

 

az Albensis Kft. pályázat benyújtásával kapcsolatos megbízásáról a Völgy Vidék Közösség 

LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 felhívás keretében 

 

A képviselő-testület a Völgy Vidék Közösség LEADER helyi akciócsoport VP6-19.2.1.-96-4-17 

felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani, ezért a pályázat megírásával és benyújtásával 

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

200.000 Ft + ÁFA 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 

 

14. napirendi pont 

Javaslat a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Évek óta gond van a fűtési rendszerrel és a 

kazánnal. Bár erre a hivatali épületre nem szeretnénk sokat költeni, de a fűtés optimalizálás már 

sajnos időszerű. 

 

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 

234/2022. (IX. 27.) határozata 

 

a polgármesteri hivatal fűtési rendszerének optimalizálásáról 

 

A képviselő-testület támogatja a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal (2465 Ráckeresztúr, 

Hősök tere 20.) épülete fűtési rendszerének optimalizálását, ezért felkéri a polgármestert 

árajánlatok bekérésére és azok döntésre történő előterjesztésére. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. napirendi pont 

Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szeretettel és tisztelettel köszönti Lukács 

Pétert az önkormányzat által megbízott Haemus Kft. ügyvezetőjét, vezető tervezőjét és Világosi 

Pétert, aki a kezdetektől segít a tervezett Szent János téri művelődési ház koncepciójának 

kidolgozásában. Azért hívta meg őket, hogy az előzetes megbeszélések alapján kialakított 

terveket a képviselőkkel megbeszéljék. Kéri a tervezőt, hogy ismertesse a terveket, és kéri a 

jelenlévőket, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel segítsék a munkát. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-

FE1-2022-00027 sz. „Közösségi és kulturális központ kialakítása, valamint közterületi 

térfigyelő kamerarendszer telepítse Ráckeresztúron” c. projekt keretében szeretnénk 

megvalósítani a beruházást. 
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Lukács Péter Haemus Kft.: Ismerteti a koncepciót, az előzményeket. Tájékoztatást ad a 

helyiségek tervezett kiosztásáról, a gépészeti és villamos tervezés igényeiről, a szükséges 

átalakítási munkákról és mindennek költségeiről. Ismerteti a nagyterem lehetséges kialakítását, 

a rendezvényekkel kapcsolatos igényeket, a vendéglátás intézményben történő 

megvalósításának kívánalmait, lehetőségeit. Vázolja az udvarral kapcsolatos elképzeléseket. 

 

A jelenlévők élénk, hosszan tartó, jó hangulatú, érdemi megbeszélést folytattak a tervezés 

minden eleméről, a kívánságokról, a távlati tervekről, a kivitelezés részleteiről, a felmerülő 

költségekről, a művelődési házba tervezett funkciókról, az épített környezet kialakításáról, 

parkolási lehetőségekről. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megköszöni mindenkinek az érdeklődést, 

hozzászólást. A javaslatok figyelembe vételével folytatódik tovább az előkészítő munka. 

 

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 

 

 

Scheszták Kornél 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


