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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. augusztus 25. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 
 

Napirend: 
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 
2. Javaslat az Albensis Kft. megbízására 
3. Javaslat a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
4. Javaslat épületenergetikai felmérési munkákra 
5. Javaslat zsákos hidegaszfalt beszerzésére 
6. Javaslat szúnyogirtásra 
7. Javaslat hittan tábor támogatására 
8. Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásra 
9. Javaslat a víziközmű és szennyvízelvezető rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervére 
10. Javaslat a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
11. Javaslat a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül 

szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások be 
nem tartásának esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől 
történő eltiltásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

12. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
13. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2019-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 
14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. Egyebek 

 
Határozatok: 
 164/2020. (VIII. 25.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 165/2020. (VIII. 25.) a napirend elfogadásáról 
 166/2020. (VIII. 25.) az Albensis Kft. projektmenedzsment tevékenységgel történő 

megbízásáról 
 167/2020. (VIII. 25.) az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - 

óvodaépület felújítása 
 168/2020. (VIII. 25.) az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - 

óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése 
 169/2020. (VIII. 25.) az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - 

temetői infrastruktúra fejlesztése 
 170/2020. (VIII. 25.) épületenergetikai felmérési munkákról 
 171/2020. (VIII. 25.) zsákos hidegaszfalt beszerzéséről 
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 172/2020. (VIII. 25.) szúnyogirtásról 
 173/2020. (VIII. 25.) Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról 
 174/2020. (VIII. 25.) hittan tábor támogatásáról 
 175/2020. (VIII. 25.) 059/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról 
 176/2020. (VIII. 25.) 059/7 hrsz-ú ingatlan településrendezési kötelezettség törléséről 
 177/2020. (VIII. 25.) X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű 

rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 178/2020. (VIII. 25.) X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja 

szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 179/2020. (VIII. 25.) a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendeletről 
 180/2020. (VIII. 25.) a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 
 181/2020. (VIII. 25.) a KSZR által 2019-ben nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatóról 
 182/2020. (VIII. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 183/2020. (VIII. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 
Rendeletek: 
o 10/2020. (VIII. 26.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
o 11/2020. (VIII. 26.) a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven 

belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások 
be nem tartásának esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől 
történő eltiltásra vonatkozó szabályokról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. augusztus 25. 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 
Dienes Gábor alpolgármester 
Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 
Peták Norbert képviselő 
Scheszták Kornél képviselő 
Szabó József képviselő 
 
Távol maradt: 
Szabó Dávid képviselő 
 
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: 
Brunner Károly falugondnok 
 
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. Szabó Dávid képviselő előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni 
egyéb halaszthatatlan elfoglaltsága miatt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó József 
képviselőt. 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 

164/2020. (VIII. 25.) határozata 
 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó József képviselőt jelöli ki. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi 
pontok elfogadását a következő módosítással, kiegészítéssel: 
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 
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2. Javaslat az Albensis Kft. megbízására 
3. Javaslat a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
4. Javaslat épületenergetikai felmérési munkákra 
5. Javaslat zsákos hidegaszfalt beszerzésére 
6. Javaslat szúnyogirtásra 
7. Javaslat hittan tábor támogatására 
8. Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásra 
9. Javaslat a víziközmű és szennyvízelvezető rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervére 
10. Javaslat a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
11. Javaslat a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül 

szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások be 
nem tartásának esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől 
történő eltiltásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

12. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
13. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2019-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 
14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. Egyebek 

Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok 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 
165/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a napirend elfogadásáról 

 
A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 
2. Javaslat az Albensis Kft. megbízására 
3. Javaslat a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
4. Javaslat épületenergetikai felmérési munkákra 
5. Javaslat zsákos hidegaszfalt beszerzésére 
6. Javaslat szúnyogirtásra 
7. Javaslat hittan tábor támogatására 
8. Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásra 
9. Javaslat a víziközmű és szennyvízelvezető rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervére 
10. Javaslat a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
11. Javaslat a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül 

szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások be 
nem tartásának esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől 
történő eltiltásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

12. Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
13. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2019-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 
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14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. 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, illetőleg két esetben a döntés elnapolását javasolta. 
 
1. napirendi pont 
Javaslat az önkormányzat 2020. 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 10/2020. (VIII. 26.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2. napirendi pont 
Javaslat az Albensis Kft. megbízására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A pályázat elszámolásában kérjük a Kft. 
közreműködését. 
 
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 
166/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
az Albensis Kft. projektmenedzsment tevékenységgel történő megbízásáról 
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A képviselő-testület a „Magyar Falu Program” keretében MFP-HOR/2019 kódszámú, „Orvosi 
rendelő” című alprogram címen meghirdetett pályázati kiírásra, 3007262707 iratazonosító 
számon benyújtott pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységgel az ALBENSIS 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg a 
mellékelt megbízási szerződés szerint 150.000 Ft + ÁFA díjért a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont 
Javaslat a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az óvodaépület 
felújításáról. 
 
(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 
167/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - óvodaépület felújítása 

 
A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által „A Magyar 
Falu Program keretében, az MFP-OEF/2020 kódszámú, „Óvodaépület felújítása” című 
alprogram címen meghirdetett pályázati kiírás keretében, ezért megbízza az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t a pályázat megírásával, benyújtásával, az esetleges hiánypótlás elkészítésével 
a mellékelt vállalkozási szerződés szerint a 2020. évi költségvetés terhére. A vállalkozási díj az 
igényelt támogatás 1%-a, de minimum 60.000,- Ft + ÁFA. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pályázat 
benyújtására és a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb 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 óvodai sportterem, 
tornaszoba fejlesztéséről. 
 
(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 
168/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - óvodai sportterem, 

tornaszoba fejlesztése 
 

A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által „A Magyar 
Falu Program keretében, az MFP-OTF/2020 kódszámú, „Óvodai sportterem, tornaszoba 
fejlesztése” című alprogram címen meghirdetett pályázati kiírás keretében, ezért megbízza az 
ALBENSIS Nonprofit Kft-t a pályázat megírásával, benyújtásával, az esetleges hiánypótlás 
elkészítésével a mellékelt vállalkozási szerződés szerint a 2020. évi költségvetés terhére. A 
vállalkozási díj az igényelt támogatás 1%-a, de minimum 60.000,- Ft + ÁFA. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pályázat 
benyújtására és a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb 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, a temetői infrastruktúra 
fejlesztéséről. 
 
(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 
169/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
az ALBENSIS Nonprofit Kft. pályázatírással történő megbízásáról - temetői infrastruktúra 

fejlesztése 
 

A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által „A Magyar 
Falu Program keretében, az MFP-FVT/2020 kódszámú, „Temetői infrastruktúra fejlesztése” 
című alprogram címen meghirdetett pályázati kiírás keretében, ezért megbízza az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t a pályázat megírásával, benyújtásával, az esetleges hiánypótlás elkészítésével 
a mellékelt vállalkozási szerződés szerint a 2020. évi költségvetés terhére. A vállalkozási díj az 
igényelt támogatás 1%-a, de minimum 60.000,- Ft + ÁFA. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a pályázat 
benyújtására és a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. napirendi pont 
Javaslat épületenergetikai felmérési munkákra 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az anyag kiküldése óta történt 
egyeztetéseken kiderült, hogy a felkért vállalkozók más formában adnak majd ajánlatot, ezért 
javasolja egyelőre a döntés elnapolását. Ezt a Gazdasági Bizottság is támogatta. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az elnapolásról. 
 
(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 
170/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
épületenergetikai felmérési munkákról 

 
A képviselő-testület a döntést elnapolja addig, amíg a felkért vállalkozótól elbírálásra alkalmas 
ajánlat érkezik. 
 
5. napirendi pont 
Javaslat zsákos hidegaszfalt beszerzésére 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez a beszerzés már megvalósult. 
 
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 
171/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
zsákos hidegaszfalt beszerzéséről 

 
A képviselő-testület az útjavítási munkákhoz zsákos hidegaszfalt és bitumenemulzió beszerzését 
hagyja jóvá a Bitunova Kft.-től (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D) a mellékelt 
árajánlata alapján összesen 500.000 Ft értékben a 2020. évi költségvetés terhére. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6. napirendi pont 
Javaslat szúnyogirtásra 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ez a beszerzés már megvalósult. Megfelelő 
volt az időjárás a szer kijuttatásakor, ezért hatékonynak bizonyult a szúnyogirtás. 
 
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 
172/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
szúnyogirtásról 

 
A képviselő-testület Ráckeresztúr területére szúnyogirtást rendel meg a Combi Kft-től (2049 
Diósd, Vadvirág u. 34.) 360.000 Ft + ÁFA összegért a 2020. évi költségvetés terhére. 
Kijuttatás módja: földi, kémiai meleg-ködképzés. Felhasznált irtószer: Deltasect 1,2 ULV. 
Munkavégzés: időjárás függvénye. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a 
határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. napirendi pont 
Javaslat hittan tábor támogatására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A tábor sikeresen lezajlott. 
 
Dienes Gábor alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy Dienes Gábort ne zárjuk ki 
a döntéshozatalból. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak az előterjesztés 
szerinti határozati javaslat elfogadásáról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
173/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
A képviselő-testület Dienes Gábor alpolgármestert a napirend tárgyalásánál a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a hittan tábor 
támogatásáról. 
 
(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 
174/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
hittan tábor támogatásáról 

 
A képviselő-testület Dienesné Zsebi Regina hitoktató mellékelt kérelme alapján a hittan tábor 
megrendezését 50.000 Ft-tal támogatja a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. napirendi pont 
Javaslat ingatlan adásvételhez történő hozzájárulásra 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Úgy tűnik, hogy a sokéves munka 
gyümölcse beérik. Talán ősszel elkezdődhet a cég beruházása, melynek tevékenysége révén az 
önkormányzat is többlet adóbevételhez juthat. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az elővásárlási jogról 
történő lemondásról. 
 
(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 
175/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
059/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról 

 
A képviselő-testület a 059/7 hrsz-ú ingatlanra Ráckeresztúr Község Önkormányzat javára 
bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni, arról lemond a Dr. Tóth-Cseprekál Georgina 
és a SON & SON Kft. közötti mellékelt ingatlan adásvételi előszerződés alapján. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
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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, a településrendezési 
kötelezettség törléséről. 
 
(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 
176/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
059/7 hrsz-ú ingatlan településrendezési kötelezettség törléséről 

 
A képviselő-testület a 059/7 hrsz-ú ingatlanra Ráckeresztúr Község Önkormányzat javára 
bejegyzett településrendezési kötelezettség törléséhez hozzájárul, amennyiben a Dr. Tóth-
Cseprekál Georgina és a SON & SON Kft. közötti mellékelt ingatlan adásvételi előszerződés 
alapján eladó a kötelezettségét teljesítette. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
9. napirendi pont 
Javaslat a víziközmű és szennyvízelvezető rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervére 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Évente visszatérő javalatok. Átnéztem, 
nincsen bennük olyan elem, amely az önkormányzat számára vállalhatatlan terhet jelentene. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vízmű GFT-ről. 
 
(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 
177/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-
02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró 
Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt 
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt 
biztosítva) az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 

X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT 
felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 
 

2. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 
X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT 
beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el - 
megismerte és jóváhagyja. 
 

3. Az X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
településünket érintő részével összhangban van. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert 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, a szennyvízelvezetés és 
tisztítás GFT-ről. 
 
(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 
178/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti X/1., X/2., X/3., 
X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű 
víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervét, felújítási tervét, pótlási tervét 
és beruházási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 
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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10. napirendi pont 
Javaslat a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nem kellene ebben a kérdésben egyelőre 
dönteni, ezért javasolja a döntés elnapolását. Várjuk a további javaslatokat, észrevételeket. A 
Gazdasági Bizottság is az elnapolást javasolta. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az elnapolásról. 
 
(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 
179/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendeletről 

 
A képviselő-testület a helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet tervezetről a döntést 
elnapolja, várja a további javaslatokat, észrevételeket. 
 
11. napirendi pont 
Javaslat a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül 
szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások be 
nem tartásának esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől 
történő eltiltásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
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 11/2020. (VIII. 26.) önkormányzati 
rendelete a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-
szolgáltatás céljára felhasználható napok számáról, valamint az előírások be nem tartásának 
esetén alkalmazandó közigazgatási bírságra és tevékenység végzésétől történő eltiltásra 
vonatkozó szabályokról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
12. napirendi pont 
Beszámoló a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat 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 
180/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 
A képviselő-testület a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló 
mellékelt szakmai beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a szervezetet értesítse. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
13. napirendi pont 
Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2019-ban nyújtott 
szolgáltatásokról 
 
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 
181/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a KSZR által 2019-ben nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatóról 

 
A képviselő-testület a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) által 2019-ban nyújtott 
szolgáltatásokról szóló, a megyei könyvtár által készített mellékelt tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a megyei könyvtárt értesítse. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
14. 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) 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
182/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 
A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi: 
- 2020.07.27.-08.07. (10 nap) 
- 2020.08.12-13. (2 nap) 
 
15. 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 
183/2020. (VIII. 25.) határozata 

 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 
polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
16. napirendi pont 
Egyebek 
 
Brunner Károly falugondnok bevonásával hosszas beszélgetés zajlott egyes ingatlanok és 
közterületek állapotáról, az útfelújításokról, az ezzel kapcsolatos javaslatokról. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, 
megköszöni a részvételt, és az ülést 19.20 órakor bezárja. 
 

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

 
 

Szabó József 
képviselő 

jkv. hitelesítő 


