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Szám: RÁC/118-26/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 16. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a Rózsa utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési munkákról 

3. Javaslat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

pályázatról 

4. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

5. Javaslat ATM kihelyezési szerződésről 

6. Javaslat csoportos földgáz és villamos energia beszerzési szerződésről 

7. Javaslat az urnafal használatba vételéről 

8. Javaslat Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

9. Javaslat a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

10. Javaslat az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

11. Javaslat a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 

12. Javaslat fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség 

igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemének elbírálásáról 

13. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 373/2022. (XI. 16.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 374/2022. (XI. 16.) a napirend elfogadásáról 

• 375/2022. (XI. 16.) a Rózsa utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 376/2022. (XI. 16.) a településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési 

munkákról 

• 377/2022. (XI. 16.) fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról 

szóló pályázatról 

• 378/2022. (XI. 16.) ATM kihelyezési szerződésről 

• 379/2022. (XI. 16.) csoportos földgáz energia beszerzésről 

• 380/2022. (XI. 16.) csoportos villamos energia beszerzésről 

• 381/2022. (XI. 16.) az urnafal használatba vételéről 

• 382/2022. (XI. 16.) Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

• 383/2022. (XI. 16.) a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

• 384/2022. (XI. 16.) az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

• 385/2022. (XI. 16.) a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 

• 386/2022. (XI. 16.) fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség 

igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemének elbírálásáról 
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Rendeletek: 

o 25/2022. (XI. 17.) a szociális ellátásokról szóló 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 16. napján 16.00 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 

Dienes Gábor alpolgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

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 5 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

373/2022. (XI. 16.) 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 Rózsa utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési munkákról 

3. Javaslat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

pályázatról 

4. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
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5. Javaslat ATM kihelyezési szerződésről 

6. Javaslat csoportos földgáz és villamos energia beszerzési szerződésről 

7. Javaslat az urnafal használatba vételéről 

8. Javaslat Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

9. Javaslat a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

10. Javaslat az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

11. Javaslat a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 

12. Javaslat fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség 

igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemének elbírálásáról 

13. 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 

374/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a Rózsa utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

2. Javaslat a településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési munkákról 

3. Javaslat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

pályázatról 

4. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

5. Javaslat ATM kihelyezési szerződésről 

6. Javaslat csoportos földgáz és villamos energia beszerzési szerződésről 

7. Javaslat az urnafal használatba vételéről 

8. Javaslat Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

9. Javaslat a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

10. Javaslat az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

11. Javaslat a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 

12. Javaslat fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség 

igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemének elbírálásáról 

13. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat a Rózsa utca felújítására 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: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

375/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a Rózsa utca felújítására beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület a „Ráckeresztúr, Rózsa utca felújítása zúzottkő burkolattal" tárgyában 

indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a beérkezett ajánlatok közül az 

Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) bruttó 6.027.725 Ft összegű ajánlatát hirdeti 

ki nyertesnek 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 településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési munkákról 

 

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 

376/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a településrendezési terv módosításával összefüggő földmérési munkákról 

 

A képviselő-testület a településrendezési terv módosításával összefüggő alábbi földmérési 

munkákkal Kricsfalussy Eszter okl. földmérő mérnököt (2465 Ráckeresztúr, Akácfa u. 31.) bízza 

az árajánlata szerinti vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére: 

 

- Ráckeresztúr 079/5 hrsz-ú külterületi földrészlet megosztása 110.000 Ft + 8.500 Ft 

földhivatali költség = 118.500 Ft alanyi adómentesen. Az ár tartalmazza a vázrajz elkészítését 

és földhivatali záradékoltatását. 

- A Ráckeresztúr 0275/25 hrsz-ú külterületi földrészlet megosztása 140.000 Ft + 8.500 Ft 

földhivatali költség = 148.000 Ft alanyi adómentesen. Az ár tartalmazza a felmérést, a 

megosztási vázrajz elkészítését és földhivatali záradékoltatását. 

- A Ráckeresztúr 1227 hrsz-ú földrészleten elhelyezkedő kisköz felmérésére és a felmérési 

dokumentáció elkészítése 80.000 Ft + 6.000 Ft földhivatali költség = 86.000 Ft alanyi 

adómentesen. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont 

Javaslat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 

pályázatról 

 

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 

377/2022. (XI. 16.) határozata 

 

fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló pályázatról 

 

1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-

(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; 

NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi 

a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő 2,2 m3 tűzifa ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában 

meghatározott „szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 

támogatás állapítható meg” elnevezésű feladatainak ellátása érdekében kívánja 

tulajdonba venni és települési támogatás célra kívánja felhasználni. 

 

3. Ráckeresztúr Község Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető 

forgalomba és nem értékesíthető. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja és megtegye a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
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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: 5 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 17.) önkormányzati 

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

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5. napirendi pont 

Javaslat ATM kihelyezési szerződésről 

 

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 

378/2022. (XI. 16.) határozata 

 

ATM kihelyezési szerződésről 

 

A képviselő-testület a Takarékbank Zrt.-vel (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.) 

kötendő kihelyezett ATM szolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat csoportos földgáz és villamos energia beszerzési szerződésről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a földgáz beszerzésről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2022. (XI. 16.) határozata 

 

csoportos földgáz energia beszerzésről 

 

A képviselő-testület a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49.) kötendő, a  Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében szervezett csoportos földgáz 

energia beszerzési szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 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, az áram beszerzésről. 

 

(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 

380/2022. (XI. 16.) határozata 

 

csoportos villamos energia beszerzésről 

 

A képviselő-testület a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49.) kötendő, a  Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében szervezett csoportos villamos 

energia beszerzési szerződést a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat az urnafal használatba vételéről 

 

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: 

 

 

 



9 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

381/2022. (XI. 16.) határozata 

 

az urnafal használatba vételéről 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyar Falu Program MFP-FVT/2020 kódszámú, 

„Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében elkészült a temetőben az 

urnafal és megtörtént a pályázat elszámolása. 

Ez alapján az urnafülkébe történő temetést engedélyezi a köztemetőről szóló 1/2018. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet szabályai szerint.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Javaslat Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

 

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 

382/2022. (XI. 16.) határozata 

 

Leader pályázat keretében tervezési munkákról 

 

A képviselő-testület a VP6-19.2.1.-96-4-17 helyi felhívás kódszámú, „Az életminőség javítását 

és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések” című pályázat keretében a 

tervi munkarészek elkészítésével a Royal-Kert Kft.-t (8200 Veszprém, Sólyi út 8.) bízza meg a 

mellékelt árajánlata szerint összesen bruttó 183.515 Ft vállalkozási 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 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

 

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

szavazzanak a szóbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
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(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 

383/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a Zöld Erdő Vadásztársaság székhelyének biztosításáról 

 

A képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Zöld Erdő Vadásztársaság 

(adószám: 18485024-1-07) székhelyeként a 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 325/5 hrsz-ú 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlan kerüljön megjelölésre, az egyesület az ingatlant 

központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az 

egyesület az ingatlant szívességi használat jogcímén használhatja határozatlan időre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Javaslat az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

 

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

szavazzanak a szóbeli 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 

384/2022. (XI. 16.) határozata 

 

az Európai Bizottság elnökének írt nyilatkozat támogatásáról 

 

A képviselő-testület támogatja Szita Károly Kaposvár polgármesterének az Európai Bizottság 

Elnökéhez írt mellékelt levelét, ezért javasolja a polgármesternek az egyetértő nyilatkozat 

aláírását. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 
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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 

385/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a Haemus Építész Műhely Kft.-vel kötött szerződés módostásáról 

 

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 a HAEMUS 

ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT-vel (2016 Leányfalu, Puszta Sándor u. 12.) kötött tervezési megbízási 

szerződés 4. pontjában az építési engedélyezési tervek elkészítési határidejének 2023. január 

31-re történő módosításával egyetért. 

 

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

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont 

Javaslat fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség 

igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemének 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 

386/2022. (XI. 16.) határozata 

 

fiatalok helyben maradását támogató, közép távú lakhatási lehetőség igénybevételéről szóló 

pályázat 2. ütemének elbírálásáról 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az „Esély Otthon” című, „EFOP-1.2.11-16-2017-

00016” azonosító számú projekt keretében, a fiatalok helyben maradását támogató, közép távú 

lakhatási lehetőség igénybevételéről szóló pályázat 2. ütemére, az előírt határidőre, 2 db 

érvényes pályázat érkezett be. 

A képviselő-testület a pályázat nyerteseként 2022. november 16-tól a következő személyt hirdeti 

ki (a pályázati felhívás 6. pontja szerint megállapított pontozás alapján) a pályázati felhívásban 

szereplő lakás bérlőjévé: 
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1. Pálházi Annamária, Pontszáma: 14 pont 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, majd 

a bérleti szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 17.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


