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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. március 25. napján 11.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 
 

Napirend: 
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 
2. Javaslat a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
3. Javaslat ingatlan értékesítésére 
4. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésre 
5. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
6. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
7. Javaslat fűkaszálási feladatokra 
8. Javaslat az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatára 
9. Javaslat a helyi civil szervezetek számára kiírt támogatási pályázat elbírálására 
10. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervére 
11. Javaslat a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítására 
12. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
13. Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről 
14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatására 
17. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatására 
18. Egyebek 

 
Határozatok: 
 107/2020. (III. 25.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 108/2020. (III. 25.) a napirend elfogadásáról 
 109/2020. (III. 25.) a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 
 110/2020. (III. 25.) a 1086 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 111/2020. (III. 25.) Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 
 112/2020. (III. 25.) a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésről 
 113/2020. (III. 25.) a Rácmenza Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének felfüggesztéséről 
 114/2020. (III. 25.) Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 
 115/2020. (III. 25.) a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 
 116/2020. (III. 25.) Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 
 117/2020. (III. 25.) az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról 
 118/2020. (III. 25.) fűkaszálási feladatokról 
 119/2020. (III. 25.) az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatáról 
 120/2020. (III. 25.) a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 
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 121/2020. (III. 25.) az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 
 122/2020. (III. 25.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2020. évi éves összesített 

közbeszerzési tervéről 
 123/2020. (III. 25.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020. évi éves összesített közbeszerzési 

tervéről 
 124/2020. (III. 25.) a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapításáról 
 125/2020. (III. 25.) a Hazai Kommunális Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2019. évi beszámolójáról  
 126/2020. (III. 25.) a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 
 127/2020. (III. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 128/2020. (III. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 129/2020. (III. 25.) a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 
 130/2020. (III. 25.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 
Rendeletek: 
o 5/2020. (III. 26.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2020. március 25. napján 11.00 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 Dávid képviselő 
Szabó József képviselő 
 
Távol maradt: - 
 
Állandó meghívott: 
Pintérné Bánkuti Mónika 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 7 fő jelen van, a testület határozatképes, 
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Dávid képviselőt. Mivel nincs 
egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2020. (III. 25.) határozata 
 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 
 
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Dávid 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 
2. Javaslat a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
3. Javaslat ingatlan értékesítésére 
4. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésre 
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5. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
6. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
7. Javaslat fűkaszálási feladatokra 
8. Javaslat az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatára 
9. Javaslat a helyi civil szervezetek számára kiírt támogatási pályázat elbírálására 
10. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervére 
11. Javaslat a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítására 
12. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
13. Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről 
14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatására 
17. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatására 
18. Egyebek 

Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
108/2020. (III. 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 a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
3. Javaslat ingatlan értékesítésére 
4. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésre 
5. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
6. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
7. Javaslat fűkaszálási feladatokra 
8. Javaslat az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatára 
9. Javaslat a helyi civil szervezetek számára kiírt támogatási pályázat elbírálására 
10. Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervére 
11. Javaslat a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítására 
12. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
13. Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről 
14. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
16. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatására 
17. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatására 
18. 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. 
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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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkották: 
 
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. (III. 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 a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tekintettel a veszélyhelyzetre, most célszerű 
belevágni a beruházásba. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2020. (III. 25.) határozata 

 
a BB Tető Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

 
A képviselő-testület a Magyar Falu Program támogatási konstrukció keretében „Egészségház 
tető- és homlokzati nyílászáró cseréje” tárgyban lefolytatott sikeres beszerzési eljárás 
eredményeként a BB Tető Kft-vel (Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Rozmaring utca 17.) kötendő 
mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beérkezett ajánlati ár (nettó 15 247 370 Ft) 
meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét (nettó 12 849 850 Ft), ezért a hiányzó 
pénzügyi fedezetet kiegészíti a 2020. évi költségvetés terhére. 
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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 
 
3. napirendi pont 
Javaslat ingatlan értékesítésére 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2020. (III. 25.) határozata 

 
a 1086 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 
A képviselő-testület a Ráckeresztúr 1086 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Dr. Pónya Zsolt 
2.520.000 Ft vételárat tartalmazó mellékelt ajánlatát fogadja el.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a végleges adásvételi szerződés előkészítésére és 
annak jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
4. napirendi pont 
Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésre 
 
Scheszták Kornél képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mint a Rácmenza Kft. 
ügyvezetője. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a testület ne zárja ki a 
képviselőt a szavazásból. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
111/2020. (III. 25.) határozata 

 
Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
A képviselő-testület Scheszták Kornél képviselőt a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti 
szerződésről szóló napirend határozati javaslatairól való szavazás során a döntéshozatalból 
nem zárja ki. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a bérleti szerződésről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
112/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Rácmenza Kft-vel kötendő bérleti szerződésről 

 
A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel (Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 63.) kötendő 
mellékelt bérleti 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 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a bérleti díjfizetési 
kötelezettség felfüggesztéséről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
113/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Rácmenza Kft. bérleti díj fizetési kötelezettségének felfüggesztéséről 

 
A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel (Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 63.) 2020. 
január 1-jei hatállyal kötött bérleti szerződés alapján az önkormányzatnak járó bérleti díj 
fizetési kötelezettség teljesítésétől eltekint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséig, tekintettel a közétkeztetést érintő különleges 
átmeneti intézkedésekre. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. napirendi pont 
Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésre 
 
Scheszták Kornél képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mint a Rácmenza Kft. 
ügyvezetője. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a testület ne zárja ki a 
képviselőt a szavazásból. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
114/2020. (III. 25.) határozata 

 
Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
A képviselő-testület Scheszták Kornél képviselőt a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási 
szerződésről szóló napirend határozati javaslatairól való szavazás során a döntéshozatalból 
nem zárja ki. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vállalkozási 
szerződésről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
115/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Rácmenza Kft-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

 
A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel (Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 63.) kötendő 
mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
6. napirendi pont 
Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 
 
Scheszták Kornél képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mint a Rácmenza Kft. 
ügyvezetője. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a testület ne zárja ki a 
képviselőt a szavazásból. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
116/2020. (III. 25.) határozata 

 
Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
A képviselő-testület Scheszták Kornél képviselőt az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról 
szóló napirend határozati javaslatairól való szavazás során a döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a díjak felülvizsgálatáról. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2020. (III. 25.) határozata 

 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról 

 
A képviselő-testület a közétkeztetéssel megbízott szolgáltató bevonásával felülvizsgálta az 
étkezési térítési díjakról szóló 8/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletet, és a Rácmenza Kft. 
egyetértésével úgy döntött, hogy a rendeletet nem módosítja, így az abban foglalt étkezési 
térítési díjak változatlanul hatályban maradnak. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Rácmenza Kft-t és az érintett 
intézményeket tájékoztassa, és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb 
intézkedéseket. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
7. napirendi pont 
Javaslat fűkaszálási feladatokra 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A tavaly megbízott vállalkozóval nem volt 
zökkenőmentes az együttműködés, ezért javasoljuk a Zöldzóna Plusz Kft-t. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
118/2020. (III. 25.) határozata 

 
fűkaszálási feladatokról 

 
A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékelése alapján a községi fűkaszálási feladatokkal 
2020. évre Zöldzóna Plusz Kft-t (2481 Velence, Csemete u. 35.) bízza meg a mellékelt 
árajánlata alapján. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 
végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. napirendi pont 
Javaslat az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatára 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Össze akarjuk hangolni a felülvizsgálatot és 
a fészekhinta beszerzést. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
119/2020. (III. 25.) határozata 

 
az óvodai játszóeszközök állapotának felülvizsgálatáról 
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A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda játszóeszközei állapotának 
felülvizsgálatával és azok javításával az ACER Kft-t (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 
1.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 135.077 Ft díjért a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a 
határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
9. napirendi pont 
Javaslat a helyi civil szervezetek számára kiírt támogatási pályázat elbírálására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egy darab civil szervezet nyújtotta be 
határidőre és hiánytalanul a pályázatát. Biztos lesznek itt még egyéb kérelmek. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
120/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

 
A képviselő-testület a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatás iránti pályázatát elfogadja, 
és 50.000 Ft-tal támogatja a 2020. évi költségvetés terhére, 2020. december 31-ig történő 
elszámolási kötelezettséggel. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodást kösse meg, és tegye meg a határozat 
végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont 
Javaslat az önkormányzat és intézményei éves összesített közbeszerzési tervére 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az idei év egyelőre nagyon nehéznek 
ígérkezik, nagy beruházásra nem biztos, hogy lesz lehetőség. Ha mégis, a terv módosítható. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az önkormányzat 
közbeszerzési tervéről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
121/2020. (III. 25.) határozata 

 
az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 
elfogadja. Az önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a törvény hatálya 
alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 
forrás 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

I. 
Árubeszerzés 

- - - - - - 

       

II. Építési 
beruházás 

- - - - - - 

       

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 
koncesszió 

-  
- 

 -  - 
- 

 - 

  
 

  
 

 

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió 

-  
 
-  -  - 

 
-  - 

 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a hivatal közbeszerzési 
tervéről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
122/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 
A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervét 
az alábbiak szerint elfogadja. A Hivatal a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a 
törvény hatálya alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 
forrás 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

I. 
Árubeszerzés 

- - - - - - 

       

II. Építési 
beruházás 

- - - - - - 

       

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 
koncesszió 

-  
- 

 -  - 
- 

 - 

  
 

  
 

 

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió 

-  
 
-  -  - 

 
-  - 

 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az óvoda közbeszerzési 
tervéről. 
 
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 
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A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint elfogadja. Az Óvoda a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint tartozik a törvény 
hatálya alá, klasszikus ajánlatkérőként. 

 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Pénzügyi 
forrás 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

I. 
Árubeszerzés 

- - - - - - 

       

II. Építési 
beruházás 

- - - - - - 

       

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

- - - - - - 

       

IV. Építési 
koncesszió 

-  
- 

 -  - 
- 

 - 

  
 

  
 

 

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió 

-  
 
-  -  - 

 
-  - 

  
11. napirendi pont 
Javaslat a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság javasolta a 
döntéshozatal elnapolását. Tájékozódni kell a környékbeli településeken meghatározott bérleti 
díjakról és egyéb feltételekről, a díjakkal kapcsolatos egyéb javaslatokról. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
124/2020. (III. 25.) határozata 

 
a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapításáról 



15 

A képviselő-testület a nem lakás célú helyiségek bérleti díjáról történő érdemi határozathozatalt 
elnapolja. Tájékozódni kell a környékbeli településeken meghatározott bérleti díjakról és egyéb 
feltételekről, a díjakkal kapcsolatos egyéb javaslatokról. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javaslatokról a képviselő-testületet a 
döntéshozatal érdekében tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
12. napirendi pont 
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kéri kijavítani a beszámolóban lévő 
összeadási hibát. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
125/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Hazai Kommunális Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2019. évi beszámolójáról  
 

A képviselő-testület a Hazai Kommunális Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2019. évi mellékelt beszámolóját tudomásul 
vette. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a közszolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
13. napirendi pont 
Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
126/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Szent László Völgye TKT 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 
A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi 
tevékenységéről szóló mellékelt beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Társulást értesítse. 
 
Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
127/2020. (III. 25.) határozata 

 
a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 
A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi: 
- 2020.03.05. (1 nap) 
- 2020.03.24. (1 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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
128/2020. (III. 25.) határozata 

 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 
polgármesteri jelentést elfogadja. 
 
16. napirendi pont 
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatására 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
129/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

 
A képviselő-testület a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Bp. 
Bókay J. u. 53.) 10.000 Ft-tal támogatja a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 
végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
17. napirendi pont 
Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatására 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A támogatás akkor utalható át az Egyesület 
számlájára, ha törvényes képviselőjének bejegyzését a bíróság jogerősen jóváhagyta. 
 
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: 7 fő) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
130/2020. (III. 25.) határozata 

 
a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 
A képviselő-testület a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatására 200.000 Ft támogatást 
jóváhagy a 2020. évi költségvetés terhére. 
A támogatás akkor utalható át az Egyesület számlájára, ha törvényes képviselőjének 
bejegyzését a bíróság jogerősen jóváhagyta. 



18 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 
Határidő: azonnal 
 
18. napirendi pont 
Egyebek 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, 
megköszöni a részvételt, és az ülést 11.45 órakor bezárja. 
 

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

 
 

Szabó Dávid 
képviselő 

jkv. hitelesítő 


