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Szeptember 14-én Ráckeve Város Képvise-
lõ-testülete rendkívüli testületi ülést tartott,
amelyen két napirend szerepelt.
A nyilvános ülésen Ráckeve Város Képvise-

lõ-testülete engedélyezte a 2011. évi költség-
vetés 6. mellékletében szereplõ 10 millió Ft-ból
3.500.000 Ft összeg felhasználását a �Szürke-
ház� nyílászáróinak cseréjére. Az összeget pót-
elõirányzatként biztosítja a Szakorvosi Rende-
lõintézet számára. A testület felkérte az intéz-
ményt a kivitelezés teljes körû lebonyolítására.
A pótelõirányzat forrása a város 2011. évi költ-
ségvetésének általános tartaléka.

***
A zárt ülés napirendjén amegyei kitüntetések-

re történõ felterjesztéseket tárgyalta a testület.
***

Szeptember 23-án Ráckeve Város Képvise-
lõ-testülete megtartotta soron következõ ren-
des testületi ülését.

***
A nyilvános ülés elsõ napirendi pontjaként a

lejárt határidejû, valamint a korábbi üléseken
hozott határozatok végrehajtása érdekében
tett intézkedésekrõl szóló beszámolót tárgyalták
a képviselõk, és fogadták el a jelentést.

***
Ezután Szadai József polgármester megtar-

totta beszámolóját az elõzõ ülés óta történt fon-
tosabb eseményekrõl, részletesen tájékoztatta a
képviselõket és a teremben jelenlévõket az el-
múlt három hónapmunkájáról.

***
RáckeveVárosÖnkormányzatánakKépvise-

lõ-testülete úgy határozott, hogy az Ipari Park
Kft. tevékenységét 2012. január 1-jétõl átalakít-
ja, kibõvíti a lakás- és helyiséggazdálkodási fe-
ladatokkal.
Az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi Bi-

zottság (IVPB) javaslatára a testület felhívta a
jegyzõt, hogy a költségvetési munkacsoport át-
tekintését követõen dr. Kiss György Ügyvédi
Iroda bevonásával gondoskodjon a Keretszer-
zõdés és az önkormányzat vonatkozó rendele-
teinek összehangolásáról, a szerzõdés mellékle-
teinek aktualizálásáról, a kft. Alapító Okirat
módosításának elõkészítésérõl és a novemberi
testületi ülésre terjessze be a teljes anyagot elfo-
gadásra.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az

Ipari Park Kft. elnevezését 2012. január 1-jei
hatállyal megváltoztatja.
A testület elfogadta a Jogi és Közbiztonsági

Bizottság javaslatát, miszerint a kft. személyi
állományát � az ehhez szükséges pénzügyi fe-
dezet biztosításával � alkalmassá kell tenni a
megnövekedett feladatok ellátására.

***
A képviselõ-testület az Ipari Park Kft. 2011.

évi üzleti tervének végrehajtására, a III. és IV.
negyedévre meghatározottt feladatokról szóló
tervezetet elfogadta.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete elfogadta

dr. Csipler Norbert rendõrkapitány a közbiz-
tonság helyzetérõl szóló tájékoztatóját. (Lásd
részletesen az újság 20-21. oldalán. � a szerk.)

***
Itt tárgyalta a képviselõ-testület térfigyelõ

kamerák beszerzésének és kihelyezésének na-
pirendjét is, némi vita után a következõ határo-
zatot hozta:
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete város térfigyelõ rendszeréhez kapcso-
lódó térfigyelõ kamerákat kíván vásárolni és
felszereltetni aHajómalomnál, illetveÚjhegyen
aFõvárosiVízmûZrt. ráckevei telepénekÉ-K-re
esõ részén.
A kamerák beszerzésére, üzembe helyezésére

a testület az alábbi áron kíván szerzõdést kötni:
� Újhegy vonatkozásában: bruttó 775.000

Ft, üzembe helyezés: 118.750 Ft
� Hajómalom vonatkozásában: bruttó

687.500 Ft
A képviselõ-testület felhatalmazta az Ipari

Park Kft.-t az eszközök és a szerelési munka
megrendelésére.
Az eszközbeszerzés és a munkadíj költségé-

nek forrása a város 2011. évi költségvetésének
közbiztonsági alapjában biztosított összeg.
A testület felkérte Deák Tibort, a Jogi és Köz-

biztonsági Bizottság elnökét, a ráckevei Rend-
õrkapitányt, az Ipari Park Kft. ügyvezetõ igaz-
gatóját, valamint a Véd-Gát Kft. ügyvezetõjét,
hogy a városi térfigyelõ rendszerre vonatkozó
hatályos szerzõdéseket közösen vizsgálják felül,
a konkrétan ellátandó feladatok és a hozzájuk
rendelendõ anyagi forrás tekintetében a jogvi-
szony egyes kérdéseit pontosítsák. A tárgyalá-
sok eredményeként létrejövõ szerzõdés módosí-
tás tervezetét a hivatal a novemberi testületi
ülésre készítse elõ. A testület kinyilvánítja, hogy
a térfigyelõ rendszer hatékony mûködését
kiemelt feladatként kezeli.
Agócs Zoltán, az IVPB elnöke kérte az ülésen

dr. Csipler Norbert rendõrkapitányt, hogy min-
dent tegyen meg a rendõrség a térfigyelõ-rend-
szer akadálytalan és hatékony mûködése érde-
kében.
Bukriné Gyengési Erzsébet képviselõ megkö-

szönte a kapitány beszámolóját és reményének
adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a kame-
rarendszer hatékony eszköz lehet a bûncselek-
mények, szabálysértések visszaszorításában.

***
A város 2011. évi költségvetésének I. félévi

teljesítésérõl szóló beszámolót a képviselõ-tes-
tület elfogadta. Bodor Lászlóné az Intézményi
Gazdasági Iroda vezetõje a polgármester kér-
désére úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat
fenntartásában lévõ intézmények bevétel és ki-
adás tekintetében eddig tartották magukat az
idõarányos költségvetési tervhez.

***
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete elfogadta az önkormányzati rendele-
tek elõkészítésében való társadalmi részvétel
szabályaira vonatkozó javaslatot, miszerint: az
önkormányzati rendelet-tervezetek felkerülnek
a város honlapjára, és a megadott e-mail cí-
men, illetve hagyományos módon írásban a
ráckevei lakosok véleményezhetik még elfoga-
dásuk elõtt. A vélemények a szakbizottságok, és
a képviselõ-testület elé kerülnek. Döntött a kép-
viselõ-testület arról is, hogy a jövõben a képvi-
selõ-testületi üléseket a Régi Városháza épüle-
tében lévõ Tanácskozó teremben tartja (Kos-
suth L. u. 25.).
A képviselõ-testület a fentiekkel kiegészítette,

illetve módosította a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 3/2007. (II. 26.) rendele-
tét. (A módosító rendeletet teljes terjedelmében
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján olvas-
hatják. � a szerk.)

***
A képviselõ-testület a szociális igazgatás és

ellátás helyi szabályairól szóló, többször mó-
dosított 29/2006. (XII. 27.) számú rendeletének
6. számú függelékét kicserélte, mivel az étkez-
tetés intézményi térítési díja egy korábbi határo-
zat alapján megváltozott. A szociális törvény
módosítása miatt a lakásfenntartásra vonatkozó
szabályok változtatására is szükség volt. A ja-
vaslatot � mely szerint a jogosultságnál a jöve-
delemhatár a legkisebb öregségi nyugdíj 280%-a
legyen � a képviselõk elfogadták.
(A rendeletet teljes terjedelmében a Polgár-

mesteri Hivatal hirdetõtábláján olvashatják. � a
szerk.)

***
Következett Ráckeve Város alpolgármester

választásának napirendi pontja. Szadai József
polgármester BukrinéGyengési Erzsébet képvi-
selõt kérte fel a tisztség betöltésére, aki köszö-
nettel ismét visszautasította a felkérést.

***
RáckeveVárosÖnkormányzatánakKépvise-

lõ-testülete úgy határozott, hogy intézményi át-
szervezésmiatt elvon a SzivárványÓvoda Rác-
keve Lórév Közös fenntartású intézménytõl
508.800 Ft személyi juttatás elõirányzatot, vala-

Testületi ülés
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Évek óta hagyomány a város õszi fesztiválját
azÁszokFesztivált összekötni a szüreti felvonu-
lás és mulatság megrendezésével. Szeptember
17-én délután számos feldíszített hintó és fogat
hajtott át a városon a Savoyai-kastély elõl indul-
va vidáman, ének- és zeneszóra.
A hagyományos kisállat, a vadászok, halá-

szok ésmadarászok bemutatójamellett az idén a
szép idõ nagyon sok árust és érdeklõdõt kicsalo-
gatott, ezért aDuna-parti sétányon a nyári szom-
bati piacok hangulatát idézte a sétáló, vidáman
beszélgetõ, finom ételeket kóstolgató baráti tár-
saságok, családok látványa. A rendezvényen a
Keve Serege Íjászegyesület nemcsak színvona-
las bemutatót tartott, de lehetett gyakorolni is,
megismerkedni az íjászat történetével, a techni-
kai rejtelmekkel. Aki a modern korokhoz kötõ-
dött inkább, az pedig a Fekete Holló Motoros
Baráti Klub veterán motorokból felállított válo-
gatását tekinthette meg.
A hangulatot zenészek és a ráckevei Kéve és

Bokréta Néptáncegyüttes táncosai biztosították.
Ahorgász- és fõzõversenyre vasárnap került sor,
mindkét verseny nagyon népszerû minden év-
ben, így az idén is.
A fõzõverseny zsûritagjai: Molnár Pál, a

Duna-ági Horgászszövetség elnöke, Pánczél
Károly országgyûlési képviselõ, Szadai József
Ráckeve város polgármestere és Dr. Simon
Tamás Pest Megye Rendõrfõkapitánya voltak,
aki mellesleg 2 szakácskönyv írója is egyben.

A fõzõversenyt háromkategóriában indították:

Egyéb ételek versenye

Eredmények:
3. helyezett: Vadászok csapata
2. helyezett: Fekete Holló Motoros Baráti
Klub

1. helyezett: Ipari Park Kft. fõzõcsapata
Különdíjas: Hajómalom csapata

Egyéb halételek versenyének eredményei:

3. helyezett: SörivókKlubja
2. helyezett: Részeg Pontyok csapata
1. helyezett: Ráckeve Duna-ági Horgászszö-
vetség csapata

A Szabadtéri Lovagrend Páholya népi gaszt-
ronómia ápolásáért különdíjat adott a Ficánka
csapatának.

Ahalászléfõzõ verseny eredményei:

3. helyezett: Ráckevei Rendõrkapitányság
2. helyezett: Ráckeve Polgármesteri Hivatal
1. helyezett: Széplaki család

A vadászok, halászok, madarászok és egyéb
ászok hétvégéje az idei szép õszön valóban fesz-
tivállá nõtte ki magát! Gratulálunk a szervezõk-
nek, az Ács Károly Mûvelõdési Központ mun-
katársainak!

Jáki Réka
Fotók: DarabontMária,
Engyel Gábor, Jáki Réka
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Ászok Fesztivál
Ráckeve, szeptember 17-18.




