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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. június 30. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 
 

Napirend: 
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
2. Javaslat a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
3. Tájékoztató a 2019. évi monitoring jelentésről 
4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi zárszámadására 
5. Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről 
6. Javaslat a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel kötendő szerződésre 
7. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
8. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
9. Egyebek 

 
Határozatok: 
 144/2020. (VI. 30.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 145/2020. (VI. 30.) a napirend elfogadásáról 
 146/2020. (VI. 30.) a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 
 147/2020. (VI. 30.) a 2019. évi monitoring jelentésről 
 148/2020. (VI. 30.) a 2019. évi vezetői nyilatkozatokról 
 149/2020. (VI. 30.) a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri 

döntésekről szóló tájékoztatóról 
 150/2020. (VI. 30.) a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel kötendő szerződésről 
 151/2020. (VI. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 152/2020. (VI. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 153/2020. (VI. 30.) a Semmelweis-nap támogatásáról 
 154/2020. (VI. 30.) az Egészségházzal kapcsolatos utómunkákról 

 
Rendeletek: 
o 8/2020. (VII. 1.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
o 9/2020. (VII. 1.) az önkormányzat 2019 évi zárszámadásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. június 30. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal Nagyterme - 2465 Ráckeresztúr, Hősök 
tere 20. 
 
Jelen vannak: 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
Peták Norbert képviselő 
Scheszták Kornél képviselő 
Szabó Dávid képviselő 
Szabó József képviselő 
 
Távol maradt: 
Dienes Gábor alpolgármester 
 
Állandó meghívott: 
Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 
dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 
dr. Nagy Gábor jegyző 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 
 
Meghívott: - 
 
Hallgatóság: - 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző 
urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, 
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármestert. Mivel nincs egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő 
személyéről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

144/2020. (VI. 30.) határozata 
 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármestert jelöli 
ki. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi 
pontok elfogadását. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok 
elfogadásáról. 
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(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
145/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a napirend elfogadásáról 

 
A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
2. Javaslat a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
3. Tájékoztató a 2019. évi monitoring jelentésről 
4. Javaslat az önkormányzat 2019. évi zárszámadására 
5. Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről 
6. Javaslat a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel kötendő szerződésre 
7. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
8. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
9. Egyebek 

 
Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületi ülés 
előtt ülésezett, megtárgyalt minden napirendi pontot, és a döntési javaslatok elfogadását 
javasolta. 
 
1. napirendi pont 
Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására 
 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletes tájékoztatást ad a módosítás 
okairól, kiegészíti az előterjesztésben leírtakat, válaszol a kérdésekre. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendi pontot. 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2. napirendi pont 
Javaslat a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
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Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Belső ellenőrünk állította össze az anyagot. 
Vele az együttműködés kiváló, a javaslatait beépítjük a munkánkba. 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
146/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 
A képviselő-testület a mellékelt 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és 
jóváhagyta. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrt értesítse. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont 
Tájékoztató a 2019. évi monitoring jelentésről 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a monitoring jelentésről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
147/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a 2019. évi monitoring jelentésről 

 
A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó 2019. évi monitoring 
jelentést a melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vezetői 
nyilatkozatokról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a 2019. évi vezetői nyilatkozatokról 

 
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei gazdálkodásához kapcsolódó 2019. évi 
vezetői nyilatkozatokat (polgármester, jegyző, óvodavezető) a melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
4. napirendi pont 
Javaslat az önkormányzat 2019. évi zárszámadására 
 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletes tájékoztatást ad a rendelet 
tervezetről, kiegészíti az előterjesztésben leírtakat, válaszol a kérdésekre. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendi pontot. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság a mellékelt 
véleményével javasolta a rendelet tervezet elfogadását. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, 
kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2019 évi zárszámadásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. napirendi pont 
Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
149/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló 

tájékoztatóról 
 
A képviselő-testület a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről 
szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
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A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a lakosságnak, az intézmények dolgozóinak, a 
rendőrségnek és minden közreműködőnek a veszélyhelyzet alatt tanúsított együttműködésért és 
segítségért, melynek köszönhetően ezt a különleges időszakot nagyobb problémák elkerülésével 
sikerült átvészelnie a településnek. 
 
6. napirendi pont 
Javaslat a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel kötendő szerződésre 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel kötendő szerződésről 

 
A képviselő-testület a Sejtdiagnosztika Egészségügyi Kft-vel (székhely: 1112 Budapest, Süveg 
u. 10/b.) kötendő mellékelt megbízási szerződést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. 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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 
A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi: 
- 2020.03.30.-04.03. (5 nap) 
- 2020.04.20.-04.30. (9 nap) 
- 2020.05.19.-05.21. (3 nap) 
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- 2020.05.26.-05.28. (3 nap) 
- 2020.06.02.-06.05. (4 nap) 
- 2020.06.18.-06.19. (2 nap) 
 
8. 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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
152/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 
polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
9. napirendi pont 
Egyebek 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület 
szavazzon meg 50.000 Ft keretösszeget a Semmelweis-napi megemlékezéssel kapcsolatos 
költségekre a következő határozati javaslat szerint: 
"A képviselő-testület a Semmelweis-napi megemlékezéssel kapcsolatos költségekre 50.000 Ft 
keretösszeget hagy jóvá a 2020. évi költségvetés terhére." 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2020. (VI. 30.) határozata 

 
a Semmelweis-nap támogatásáról 

 
A képviselő-testület a Semmelweis-napi megemlékezéssel kapcsolatos költségekre 50.000 Ft 
keretösszeget hagy jóvá a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület 
szavazzon meg 50.000 Ft keretösszeget az Egészségházzal kapcsolatos utómunkálatokra, ahogy 
azt a Gazdasági Bizottság is támogatta a következő határozati javaslat szerint: 
"A képviselő-testület az Egészségház felújításával kapcsolatos utómunkák költségeire 50.000 
Ft keretösszeget hagy jóvá a 2020. évi költségvetés terhére." 
 
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: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2020. (VI. 30.) határozata 

 
az Egészségházzal kapcsolatos utómunkákról 

 
A képviselő-testület az Egészségház felújításával kapcsolatos utómunkák költségeire 50.000 Ft 
keretösszeget hagy jóvá a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület hosszan tárgyalt a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület működésével és 
vezető váltásával kapcsolatos kérdésekről. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, 
megköszöni a részvételt, és az ülést 19.00 órakor bezárja. 
 

k. m. f. 
  
 
 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 
 polgármester jegyző 

 
 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármester 
jkv. hitelesítő 


