
S.sz. 
Határozat 

száma 
Határozat megnevezése 

Megjegyzések 

(módosításokra, 
illetve hatályon kívül 

helyezésre való 
utalás) 

1. számú ülés 2018. január 19. 

 1//2018. (I. 19.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 2/2018. (I. 19.) a napirend elfogadásáról  

 
3/2018. (I. 19.) az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 

 

 
4/2018. (I. 19.) a temető fenntartására és üzemeltetésére a 

Ráckeresztúri Római Katolikus 
Egyházközséggel kötendő megállapodásról 

 

2. számú ülés 2018. január 30. 

 5/2018. (I. 30.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 6/2018. (I. 30.) 
a napirend elfogadásáról  

 
7/2018. (I. 30.) az óvoda működésével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

 

 
8/2018. (I. 30.) felvételi körzet megállapításához adandó 

véleményről 
 

 
9/2018. (I. 30.) a helyi civil szervezetek számára támogatási 

pályázat kiírásáról 
 

 
10/2018. (I.30.) a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatásáról 
 

 11/2018. (I. 30.) a Medicopter Alapítvány támogatásáról  

 
12/2018. (I. 30.) az Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület 

támogatásáról 
 

 
13/2018. (I. 30.) a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület támogatásáról 
 



 14/2018. (I. 30.) a védőnők egyes költségeinek vállalásáról  

 
15/2018. (I. 30.) a nyelvvizsga letételét ösztönző támogatásról 

szóló határozat módosításáról 
 

 
16/2018. (I. 30.) katasztrófavédelmi előírások teljesítésével 

kapcsolatos beszerzésekről 
 

 
17/2018. (I. 30.) a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

 
18/2018. (I. 30.) informatikai biztonsági felelős megbízásáról 

szóló szerződés megszüntetéséről 
 

 19/2018. (I. 30.) informatikai biztonsági felelős megbízásáról  

 20/2018. (I. 30.) temetőgondnok megbízásáról  

 21/2018. (I. 30.) kerítés beszerzésről  

 22/2018. (I. 30.) szemétszállító konténer beszerzéséről  

 23/2018. (I. 30.) buszmegálló javításról  

 
24/2018. (I. 30.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

adóztatási tevékenységéről szóló jegyzői 
beszámolóról 

 

 
25/2018. (I. 30.) a Gazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 
 

 
26/2018. (I. 30.) a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 

törléséről 
 

 27/2018. (I. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről  

 28/2018. (I. 30.) a polgármester szabadságáról  

 
29/2018. (I. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
 

 
30/2018. (I. 30.) a Dr. Bánovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel kötött 

szerződés módosításáról 
 

 
31/2018. (I. 30.) a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött 

szerződés felülvizsgálatáról 
 



 
32/2018. (I. 30.) a „Védjük meg településeinket, védjük meg 

hazánkat” felhívásról 
 

 33/2018. (I. 30.) önkormányzati területek fűkaszálásáról  

3. számú ülés 2018. január 30. zárt 

 34/2018. (I. 30.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről z 

 35/2018. (I. 30.) a napirend elfogadásáról z 

 36-62/2018. (I. 30.) települési támogatásokról z 

4. számú ülés 2018. február 13. 

 63/2018. (II. 13.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 64/2018. (II. 13.) a napirend elfogadásáról  

 
65/2018. (II. 13.) az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyének betöltéséről 

 

 66/2018. (II. 13.) forgalmi rend változásról  

 67/2018. (II. 13.) a Szent László Falugazdálkodási Nonprofit Kft. 
"VA" vagyonkiadásáról 

 

 
68/2018. (II. 13.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 

támogatásáról 
 

 69/2018. (II. 13.) a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról  

 
70/2018. (II. 13.) vízgazdálkodási fenntartási feladatok 

elvégzéséről 
 

 
71/2018. (II. 13.) a polgármester cafetéria-juttatásának 

meghatározásáról 
 

 72/2018. (II. 13.) a polgármester szabadságának igénybevételéről  

 
73/2018. (II. 13.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 

szóló tájékoztatóról 
 

 74/2018. (II. 13.) a Rákóczi Szövetség támogatásáról  



 
75/2018. (II. 13.) az önkormányzat 2018.01.01.-2018.02.13. 

közötti átmeneti gazdálkodásáról 
 

 
76/2018. (II. 13.) az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 

 
77/2018. (II. 13.) a Dr. Bánovics és Társa Háziorvosi Bt-vel kötött 

feladat-ellátási szerződés megszűnéséről 
 

 
78/2018. (II. 13.) a Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség 

jótékonysági farsangi délutánjának 
támogatásáról 

 

 
79/2018. (II. 13.) a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az 

európai sokszínűségért” kezdeményezéshez való 
csatlakozásról 

 

5. számú ülés 2018. február 27. 

 80/2018. (II. 27.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 81/2018. (II. 13.) a napirend elfogadásáról  

 82/2018. (II. 13.) a fogorvosi rendelő tetőkarbantartásáról  

 83/2018. (II. 13.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában kazáncseréről  

 
84/2018. (II. 13.) a Tornacsarnok közüzemi szennyvíz-csatorna 

bekötés engedélyezési tervének elkészítéséről 
 

 
85/2018. (II. 13.) az AGNEKI Kft-vel a gyermekorvosi ellátásra 

kötött szerződés megszűnéséről 
 

 86/2018. (II. 13.) az iskola nyári erdélyi táborának támogatásáról  

 
87/2018. (II. 13.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 

póttagjainak megválasztásáról 
 

 
88/2018. (II. 13.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról 
 

 
89/2018. (II. 13.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
 

 90/2018. (II. 13.) gépjármű javításról  



 
91/2018. (II. 13.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Alapító 

Okiratának módosításáról 
 

6. számú ülés 2018. február 27. zárt 

 92/2018. (II. 13.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről z 

 93/2018. (II. 13.) a napirend elfogadásáról z 

 94-119/2018. (II. 
13.) 

települési támogatásokról z 

7. számú ülés 2018. március 20. 

 120/2018. (III. 20.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 121/2018. (III. 20.) a napirend elfogadásáról  

 122/2018. (III. 20.) intézmény átszervezésének véleményezéséről  

 123/2018. (III. 20.) az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról  

 
124/2018. (III. 20.) az Ercsi Járóbeteg Szakellátó 2018. évi pénzügyi 

tervéről 
 

8. számú ülés 2018. március 20. zárt 

 125/2018. (III. 20.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről Z 

 126/2018. (III. 20.) a napirend elfogadásáról Z 

 127/2018. (III. 20.) települési támogatások Z 

9. számú ülés 2018. március 27. 

 128/2018. (III. 27.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 129/2018. (III. 27.) a napirend elfogadásáról  

 
130/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 

támogatásáról 
 

 
131/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Bor-Ászok Dalárda Egyesület 

támogatásáról 
 

 
132/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Bor-Ászok Dalárda Egyesület 

Citerazenekara támogatásáról 
 



 
133/2018. (III. 27.) a Katolikus Karitász - Ráckeresztúr 

támogatásáról 
 

 134/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Népkör Egyesület támogatásáról  

 
135/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri "Őszirózsa" Nyugdíjas Klub 

Egyesület támogatásáról 
 

 
136/2018. (III. 27.) a Mákvirág Tánccsoport Egyesület 

támogatásáról 
 

 
137/2018. (III. 27.) a Magyar Vöröskereszt Ráckeresztúri 

Alapszervezete támogatásáról 
 

 
138/2018. (III. 27.) a Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület 

támogatásáról 
 

 
139/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány 

támogatásáról 
 

 
140/2018. (III. 27.) a Barátság 2014 Diáksport Egyesület 

támogatásáról 
 

 
141/2018. (III. 27.) az Akácos Földtulajdonosok Vadásztársaság 

támogatásáról 
 

 
142/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület 

támogatásáról 
 

 143/2018. (III. 27.) érintésvédelmi felülvizsgálatról  

 144/2018. (III. 27.) érintésvédelmi, tűzvédelmi munkákról  

 
145/2018. (III. 27.) a Vodafone Magyarország Zrt-vel kötött bérleti 

szerződés módosításáról 
 

 146/2018. (III. 27.) az iskola nyári erdélyi táborának támogatásáról  

 
147/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2018. évi éves 

összesített közbeszerzési tervéről 
 

 
148/2018. (III. 27.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

éves összesített közbeszerzési tervéről 
 

 
149/2018. (III. 27.) az önkormányzat 2018. évi éves összesített 

közbeszerzési tervéről 
 



 
150/2018. (III. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
 

 151/2018. (III. 27.) a gyermekorvossal kötendő szerződésről  

 152/2018. (III. 27.) a védőnők számára tabletek beszerzéséről  

 
153/2018. (III. 27.) az óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűnéséről 
 

10. számú ülés 2018. március 27.zárt 

 154/2018. (III. 27.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről Z 

 155/2018. (III. 27.) a napirend elfogadásáról Z 

 156-168/2018. (III. 
27.) 

települési támogatások Z 

11. számú ülés 2018. április 4. 

 169/2018. (IV. 4.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 170/2018. (IV. 4.) a napirend elfogadásáról  

 
171/2018. (IV. 4.) a Vis maior pályázat keretében „Szakértői 

vélemény és költségbecslés tevékenység 
elvégzésére” érkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

12. számú ülés 2018. április 16. 

 172/2018. (IV. 16.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 
173/2018. (IV. 16.) 

határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 
 

 
174/2018. (IV. 16.) 

határozata 
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda óvodavezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálására 
 

 
175/2018. (IV. 16.) 

határozata 

 

a Szív Csücske Alapítvány támogatásáról 

 
 

 
176/2018. (IV. 16.) 

határozata 

 

vis maior pályázat benyújtásáról  



 177/2018. (IV. 16.) 
határozata 

KEHOP-1.2.1 pályázat benyújtásáról  

13. számú ülés 2018. április 24. 

 178/2018. (IV. 24.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 
179/2018. (IV. 24.) 

határozata 

 

a napirend elfogadásáról  

 180/2018. (IV. 24.) 
határozata 

háromoldalú kezelői megállapodás megkötéséről  

 
181/2018. (IV. 24.) 

határozata 
szerződés jóváhagyásáról az Inter-Európa 

Mentőszolgálat Nonprofit Kft-vel 
 

 
182/2018. (IV. 24.) 

határozata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/630-

1/2018. javaslatáról 
 

 183/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról 

 

 184/2018. (IV. 24.) 
határozata 

szemétgyűjtő konténer biztosításáról  

 
185/2018. (IV. 24.) 

határozata 
a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló tájékoztatóról 

 

 186/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a köztemető házirendjéről  

 
187/2018. (IV. 24.) 

határozata 
a Keresztúr Nevű Települések 

Diáktalálkozójával kapcsolatos autóbusz költség 
jóváhagyásáról 

 

 188/2018. (IV. 24.) 
határozata 

az iskola nyári erdélyi táborának támogatásáról  

 
189/2018. (IV. 24.) 

határozata 
a Szent László Völgye TKT 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 

190/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 
Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati 
Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

 191/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a polgármester szabadságának igénybevételéről  

 192/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

 



 193/2018. (IV. 24.) 
határozata 

üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról  

 
194/2018. (IV. 24.) 

határozata 
defibrillátor beszerzéséhez történő 

hozzájárulásról 
 

 195/2018. (IV. 24.) 
határozata 

hallásvizsgáló készülék beszerzéséről  

 196/2018. (IV. 24.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 197/2018. (IV. 24.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 198/2018. (IV. 24.) 
határozata 

rendkívüli települési támogatásról  

 213/2018. (IV. 27.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 214/2018. (IV. 27.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 215/2018. (IV. 27.) 
határozata 

ügyvezetői igazgatói pályázattal kapcsolatos 
állásfoglalásról 

 

 
216/2018. (IV. 27.) 

határozata 
KEHOP-1.2.1 pályázat „Projekt megalapozó 

tanulmány elkészítése” tárgyában érkezett 
ajánlatok elbírálásáról 

 

14. számú ülés 2018. május 8. 

 217/2018. (V. 8.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 218/2018. (V. 8.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 
219/2018. (V. 8.) 

határozata 
Ráckeresztúr településrendezési eszközeinek 
teljes felülvizsgálatával kapcsolatos anyagok 

előzetes véleményezéséről 
 

 220/2018. (V. 8.) 
határozata 

mobilgarázs beszerzéséről  

 221/2018. (V. 8.) 
határozata 

fedett homokozó létesítéséről  

 222/2018. (V. 8.) 
határozata 

temetőgondnok megbízásának megszüntetéséről  

15. számú ülés 2018. május 29. 

 223/2018. (V. 29.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  



 224/2018. (V. 29.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 225/2018. (V. 29.) 
határozata 

a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 
jóváhagyásáról 

 

 
226/2018. (V. 29.) 

határozata 
a Rendőrség 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolóról 
 

 227/2018. (V. 29.) 
határozata 

a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

 
228/2018. (V. 29.) 

határozata 
a Tornacsarnokba ablaknyitó motorok 

beépítéséről 
 

 229/2018. (V. 29.) 
határozata 

az óvodába víztakarékos eszközök beszerzéséről  

 230/2018. (V. 29.) 
határozata 

a "Szép a mi kis falunk" c. vetélkedő 
támogatásáról 

 

 231/2018. (V. 29.) 
határozata 

dokumentumfilm vetítési díjának kifizetéséről  

 232/2018. (V. 29.) 
határozata 

a Dr. Bánovics és Társa Bt-vel kötendő 
megállapodásról 

 

 233/2018. (V. 29.) 
határozata 

zsákos hidegaszfalt beszerzéséről  

 234/2018. (V. 29.) 
határozata 

közvilágítás korszerűsítésről  

 
235/2018. (V. 29.) 

határozata 
a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó bíráló 

bizottság tagjainak kijelöléséről 
 

 236/2018. (V. 29.) 
határozata 

közbeszerzési szaktanácsadó megbízásáról  

 237/2018. (V. 29.) 
határozata 

ingatlan ingyenes haszonkölcsönéről  

 
238/2018. (V. 29.) 

határozata 
a településrendezéssel kapcsolatos 

szerződésekről 
 

 
239/2018. (V. 29.) 

határozata 
a települési arculati kézikönyv és a településképi 

rendelet módosításáról 
 

 
240/2018. (V. 29.) 

határozata 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat és a 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 
Beszerzési eljárásrendjéről 

 



 241/2018. (V. 29.) 
határozata 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatáról 

 

 
242/2018. (V. 29.) 

határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
megállapodás jóváhagyásáról 

 

 
243/2018. (V. 29.) 

határozata 
a KSZR által 2017-ben nyújtott szolgáltatásokról 

szóló tájékoztatóról 
 

 
244/2018. (V. 29.) 

határozata 

 

az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 

 245/2018. (V. 29.) 
határozata 

polgármester szabadságának igénybevételéről  

 246/2018. (V. 29.) 
határozata 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

 

 247/2018. (V. 29.) 
határozata 

kerítés felújításáról  

 248/2018. (V. 29.) 
határozata 

az óvodavezető helyettes ideiglenes vezetői 
megbízásáról 

 

 249/2018. (V. 29.) 
határozata 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 
tagjáról 

 

 250/2018. (V. 29.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 251/2018. (V. 29.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 252/2018. (V. 29.) 
határozata 

Juhász Zsolt részére a "Falunk diákja" kitüntető 
cím adományozásáról 

 

 253/2018. (V. 29.) 
határozata 

Török Regina részére a "Falunk diákja" kitüntető 
cím adományozásáról 

 

 254-270/2018. (V. 
29.) határozata rendkívüli települési támogatásról  

16. számú ülés 2018. június 19. 

 271/2018. (VI. 19.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 272/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  



 
273/2018. (VI. 19.) 

határozata 
háziorvosi szolgálat tartós helyettesítéssel 

történő ellátásáról 
 

 
274/2018. (VI. 19.) 

határozata 
a MI RO Családgyógyász Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött szerződés módosítására 
 

 275/2018. (VI. 19.) 
határozata 

ingatlanrész eladásának felajánlásáról  

 276/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a közvilágítás korszerűsítésbe bevont 
ajánlattevőkről 

 

 277/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó bíráló 
bizottság tagjainak kijelöléséről 

 

 278/2018. (VI. 19.) 
határozata 

az óvoda nyílászáróinak cseréjéréről  

 279/2018. (VI. 19.) 
határozata 

az óvoda honvédelmi intézkedési tervéréről  

 280/2018. (VI. 19.) 
határozata 

étkezési térítési díj fizetésének rendjéről  

 281/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Fejér Megyei Kirendeltségének megkereséséről 

 

 
282/2018. (VI. 19.) 

határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról 

 

 
283/2018. (VI. 19.) 

határozata 
a lakóhelyi környezet állapotáról szóló 

tájékoztatóról 
 

 284/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a polgármester szabadságának igénybevételéről  

 285/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

 

 286/2018. (VI. 19.) 
határozata 

hittan tábor támogatásáról  

 287/2018. (VI. 19.) 
határozata 

mobilgarázs beton alapjának megépítéséről  

 288/2018. (VI. 19.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 289/2018. (VI. 19.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 
290-302/2018. (VI. 

19.) határozata 
 

rendkívüli települési támogatásról  



17. számú ülés 2018. június 28. 

 303/2018. (VI. 28.) 
határozata 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről  

 304/2018. (VI. 28.) 
határozata 

a napirend elfogadásáról  

 
305/2018. (VI. 28.) 

határozata 
a Dr. Bánovics és Társa Bt.-nek helyettesítési díj 

megtérítéséről 
 

 
306/2018. (VI. 28.) 

határozata 
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. intézkedési 
tervének jóváhagyásáról 

 

    

    

    

 


