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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. október 6. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 

Napirend: 
1. Javaslat a Bara 99 Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyására 

 
Határozatok: 
 438/2020. (X. 6.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 439/2020. (X. 6.) a napirend elfogadásáról 
 440/2020. (X. 6.) a Bara 99 Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 
Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. október 6. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli 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 
Scheszták Kornél képviselő 
Szabó Dávid képviselő 
Szabó József képviselő 
 
Távol maradt: 
Dienes Gábor alpolgármester 
Peták Norbert képviselő 
 
Állandó meghívott: 
dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 
dr. Nagy Gábor jegyző 
 
Meghívott: - 
 
Hallgatóság: - 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző 
urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 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: 5 fő) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

438/2020. (X. 6.) 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. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
439/2020. (X. 6.) határozata 

 
a napirend elfogadásáról 

 
A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 
1. Javaslat a Bara 99 Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyására 

 
1. napirendi pont 
Javaslat a Bara 99 Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyására 
 
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: 5 fő) 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
440/2020. (X. 6.) határozata 

 
a Bara 99 Kft-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 
A képviselő-testület a Ráckeresztúr 1036. hrsz-ú ingatlan adásvételéről szóló, a Bara 99 Kft-
vel kötendő mellékelt szerződést jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 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 több bejelentés és hozzászólás nincs, 
megköszöni a részvételt, és az ülést 14.15 órakor bezárja. 
 

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

 
 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 
alpolgármester 
jkv. hitelesítő 


