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ö n k o r m á n y z a t  k ö z é l e t  ö n k o r m á n y z a t  

November 18-án Ráckeve Város Képviselő-
testülete megtartotta soron következő rendes
testületi ülését. 

***
A nyilvános ülést megelőzően zárt ülést tartott

a képviselő-testület az alábbi naprendekkel:
Az egészségügyi alapellátás és szakellátási

feladatok helyileg történő átszervezésének elő-
terjesztése.

• A „Ráckeve Városáért” Közalapítvány ku-
ratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak le-
mondásáról, új tagok megválasztásáról szóló
előterjesztés.

• A 2011. évi városi kitüntetések adományozá-
sáról szóló előterjesztés.

***
A nyilvános ülés első napirendjeként Rácke-

ve Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Ráckevei Rendőrkapitánysággal 2011.
július 6. napján megkötött „Iskola rendőre”
program tárgyú együttműködési megál-
lapodást tárgyalta. Ráckeve az országban első
önkormányzatként csatlakozott e programhoz.
Meghallgatva dr. Csipler Norbertnek, Ráckeve
Város rendőrkapitányának beszámolóját, a
képviselő-testület úgy határozott, hogy 2012.
évre 500.000 forint vissza nem térítendő támo-
gatást biztosít.

A képviselő-testület felkérte a Polgármesteri
Hivatalt a támogatási szerződés elkészítésére,
melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert.

***
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a városi térfigyelő rendszer működtetésé-
ről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
379/2011. (IX. 23.) számú határozatában rögzí-
tettek szerint Újhegyen és a Hajómalomnál térfi-
gyelő kamerát telepíttet.

Az eszközbeszerzés és a munkadíj költségének
forrása a város 2011. évi költségvetésének köz-
biztonsági alapjában biztosított összeg.

A testület a városi térfigyelő rendszer hatéko-
nyabb működtetése érdekében a Ráckevei Rend-
őrkapitányság számára a térfigyelési feladat
ellátása céljából 1.756.800 forint összegű anya-
gi támogatást nyújt, melynek forrása a 2012. évi
költségvetés.  

***
Ezt követően a lejárt határidejű, valamint a

korábbi üléseken hozott határozatok végre-
hajtása érdekében tett intézkedésekről szóló be-
számolót tárgyalták a képviselők.

Ennél a napirendnél Agócs Zoltán, az Integ-
rált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság
(IVPB) elnöke megkérdezte Szadai József pol-
gármestert, hogy történt-e intézkedés a Cadran

Pizzéria és Étterem közterületen elhelyezett hul-
ladéktároló konténerével kapcsolatos testületi
határozat végrehajtása érdekében. A polgármes-
ter válaszában elmondta, hogy visszavonták a
közterület-foglalási engedélyt. Mesterné Veszeli
Mária jegyző – Agócs Zoltán azonnali intézke-
dést sürgető hozzászólására – elmondta, hogy
kötelezettek fellebbezéssel élhetnek a határozat-
ban foglaltak ellen, a 15 napos jogorvoslati ha-
táridőt ki kell várni a végrehajtás elrendelése
előtt. 

Deák Tibor, a Jogi és Közbiztonsági Bizott-
ság (JKB) elnöke megkérdezte Szadai József
polgármestert, milyen intézkedés történt a kisha-
jó kikötő ügyében. A polgármester tájékoztatta a
képviselőket, hogy tárgyalt az InterÖnt Kft. kép-
viselőjével, aki elmondta, hogy jelenlegi formá-
jában a szerződést nem tudja elfogadni. Erről
írásban is tájékoztatást kért a polgármester.
Deák Tibor javasolta, hogy amennyiben az írá-
sos nyilatkozat beérkezik, a következő IVPB
ülésre hívják meg az érintettet.

Bukriné Gyengési Erzsébet képviselő a Szu-
lai tó melletti Volán buszmegálló rossz állapotá-
val kapcsolatosan kérdezett rá, hogy milyen lé-
péseket tett a polgármester ennek megszüntetése
érdekében. Szadai József polgármester elmond-
ta, hogy a bejárás megtörtént, és írásbeli válaszra
várnak a Volánbusz illetékes munkatársától.

A képviselők egyhangúan elfogadták a beszá-
molót. 

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete a polgármesternek és a bizottságok-
nak az átruházott hatáskörei gyakorlásáról szó-
ló – 2010. szeptember 1. és 2011. október 31. kö-
zötti időszakra vonatkozó – beszámolóját elfo-
gadta.

***
Ezt követően tartotta meg Szadai József pol-

gármester beszámolóját az előző ülés óta tör-
tént fontosabb eseményekről, részletesen tájé-
koztatta a képviselőket és a teremben jelenlévő-
ket az elmúlt egy hónap munkájáról. 

***
Következett Ráckeve város alpolgármestere

megválasztásának napirendi pontja. Szadai
József polgármester ismét Bukriné Gyengési
Erzsébet képviselőt kérte fel a tisztség betöltésé-
re, aki köszönettel ismét visszautasította a felké-
rést.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete úgy határozott, hogy a Művelődési,
Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság külsős
tagjának Kálmánné dr. Kiss Gabriellát vá-
lasztja meg. A képviselő-testület felkérte a Pol-

gármesteri Hivatalt, hogy a Művelődési, Oktatá-
si, Sport és Ifjúsági Bizottság külsős tagjának
választott személy eskütételét a decemberi testü-
leti ülésre készítse elő.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete megalkotta és elfogadta a város jel-
képeiről, „Ráckeve” név felvételéről és azok
használatáról szóló 28/2011. (XI. 21.)  számú
rendeletét. (A rendeletet teljes terjedelmében a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvas-
hatják. – a szerk.)

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete a költségvetési munkacsoport és az
ügyvédi iroda megállapításait figyelembe véve
az Ipari Park Kft. átalakításával kapcsolatban
az alábbi követelményeket határozta meg:

• A városi felújítási munkálatok elvégzése a
kft. kibővített feladatának része, melyhez az
anyagot a mindenkori városi költségvetés bizto-
sítja 6 millió Ft keretösszegig.

• A kft. 5 fő létszámbővítést hajthat végre,
melyet egy felsőfokú végzettségű és 4 szakmun-
kás képez.

• A kontrollfolyamatok erősítéseképpen a ke-
retszerződés részét képezi egy előre kidolgozott
beszámoltatási rendszer.

Az átalakult kft. neve 2012. január 1-jétől
Ráckevei Városüzemeltetési Szolgáltató
(RÁVÜSZ) Kft. lesz.

A képviselő-testület felhívta a jegyzőt, hogy a
decemberi ülésre gondoskodjon az átalakításhoz
szükséges megállapodások, valamint az alapító
okirat módosítás véglegesítéséről és testület elé
terjesztéséről.

***
A képviselő-testület meghallgatta és elfogad-

ta Ráckeve város 2011. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztését. 

***
Ráckeve Város Képviselő-testülete  első ol-

vasatként tárgyalta a helyi adók módosításáról
szóló tájékoztatót. A testület az adótörvény-ter-
vezet végleges elfogadása után kéri a tájékoztató
és az adórendeletek előkészítését és benyújtását
a város 2012. évi koncepcióját tárgyaló rendkí-
vüli testületi ülésre.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete tudomásul vette a Városi Intézmé-
nyi Gazdasági Iroda vezetőjének az intézmény
létszámának 2012. január 1-jétől 0,5 fővel tör-
ténő csökkentésére irányuló javaslatát. 

A képviselő-testület megállapította, hogy
2012. január 1-jétől az intézményben az engedé-
lyezett álláshelyek száma 5 fő. Felkérte az intéz-

Testületi ülés


