RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901
E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu

Szám: RÁC/200-12/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 29. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről
Napirend:
1. Javaslat a 24/2020. (I. 28.) határozat módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
3. Javaslat a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
4. Javaslat a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
5. Javaslat a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés módosítására
6. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön szerződésre
7. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási szerződésre
8. Javaslat a Törköly Tímeával kötött vállalkozási szerződésre
9. Javaslat közüzemi szolgalmi jogok bejegyzésére
10. Javaslat a járványügyi készültséggel kapcsolatos beszerzésekre
11. Javaslat a búcsú támogatására
12. Javaslat az idősek világnapja költségeire
13. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosítására
14. Javaslat a Novozánszki Csabával kötendő szerződésre
15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásra
16. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről
17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
18. Javaslat működési hozzájárulás fizetésére az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
részére
19. Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményre
20. Egyebek
Határozatok:
 188/2020. (IX. 29.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
 189/2020. (IX. 29.) a napirend elfogadásáról
 190/2020. (IX. 29.) a 24/2020. (I. 28.) határozat módosításáról
 191/2020. (IX. 29.) a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó építészi feladatokról
 192/2020. (IX. 29.) a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó műszaki feladatokról
 193/2020. (IX. 29.) a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című
alprogram keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó építészi feladatokról




















194/2020. (IX. 29.) a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című
alprogram keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó műszaki feladatokról
195/2020. (IX. 29.) a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés
módosításáról
196/2020. (IX. 29.) az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön szerződésről
197/2020. (IX. 29.) az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási szerződésről
198/2020. (IX. 29.) a Törköly Tímeával kötött vállalkozási szerződésről
199/2020. (IX. 29.) közüzemi szolgalmi jogok bejegyzéséről
200/2020. (IX. 29.) gumikesztyű beszerzésről
201/2020. (IX. 29.) egészségügyi szájmaszk beszerzésről
202/2020. (IX. 29.) vírusmegelőző plexi védőfal beszerzésről
203/2020. (IX. 29.) a búcsú támogatásáról
204/2020. (IX. 29.) az idősek világnapja költségeiről
205/2020. (IX. 29.) szemétgyűjtő konténer biztosításáról
206/2020. (IX. 29.) a Novozánszki Csabával kötendő szerződésről
207/2020. (IX. 29.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
208/2020. (IX. 29.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
209/2020. (IX. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
210/2020. (IX. 29.) működési hozzájárulás fizetéséről az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. részére
211/2020. (IX. 29.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről

Rendeletek:
o 12/2020. (IX. 30.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2

JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 29. 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 Dávid képviselő
Szabó József képviselő
Távol maradt:
Állandó meghívott:
dr. Nagy Gábor jegyző
Meghívott: Hallgatóság:
Kober Maxwell helyi lakos
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 Lisziné Hunyadi Hajnalka
alpolgármestert. 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
188/2020. (IX. 29.) 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 a következő módosítással, kiegészítéssel:
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1. Javaslat a 24/2020. (I. 28.) határozat módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
3. Javaslat a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
4. Javaslat a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
5. Javaslat a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés módosítására
6. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön szerződésre
7. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási szerződésre
8. Javaslat a Törköly Tímeával kötött vállalkozási szerződésre
9. Javaslat közüzemi szolgalmi jogok bejegyzésére
10. Javaslat a járványügyi készültséggel kapcsolatos beszerzésekre
11. Javaslat a búcsú támogatására
12. Javaslat az idősek világnapja költségeire
13. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosítására
14. Javaslat a Novozánszki Csabával kötendő szerződésre
15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásra
16. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről
17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
18. Javaslat működési hozzájárulás fizetésére az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
részére
19. Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményre
20. 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
189/2020. (IX. 29.) határozata
a napirend elfogadásáról
A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Javaslat a 24/2020. (I. 28.) határozat módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
3. Javaslat a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
4. Javaslat a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
5. Javaslat a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés
módosítására
6. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön szerződésre
7. Javaslat az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási szerződésre
8. Javaslat a Törköly Tímeával kötött vállalkozási szerződésre
9. Javaslat közüzemi szolgalmi jogok bejegyzésére
10. Javaslat a járványügyi készültséggel kapcsolatos beszerzésekre
11. Javaslat a búcsú támogatására
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12. Javaslat az idősek világnapja költségeire
13. Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosítására
14. Javaslat a Novozánszki Csabával kötendő szerződésre
15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásra
16. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről
17. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
18. Javaslat működési hozzájárulás fizetésére az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
részére
19. Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményre
20. Egyebek
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Kober
Maxwellt, aki tudomása szerint, aláírásokat szeretne átadni a képviselő-testületnek az avar és
kerti hulladék égetésének szabályozásával kapcsolatban. A napirendi pontok tárgyalása előtt
megadja neki a szót.
Kober Maxwell: Szeretnék, ha az avar és kerti hulladék égetését az önkormányzat rendelete
csak havi két alkalommal engedélyezné. Kb. 50-en írták alá, ez kb. 150 támogatót jelent
összesen. Kb. 10%-a a nyilatkozóknak nem ért egyet a változtatással. Ez alapján a kérésük,
hogy a testület tárgyalja újra a rendeletet és módosítsa a kérésnek megfelelően. Tudják, hogy
2021. január 1-től az önkormányzat már nem szabályozhatja ezt a kérdést és általánosan tiltva
lesz az égetés, de az addig hátralévő időt is fontosnak tartják. Indokként a következők vetődnek
föl:
- A lakosok nem várják meg a zöldhulladék kiszáradását, mert hetente többször is lehet égetni,
így aztán füstöl a nedves hulladék.
- Nem tudják, hogy a Vertikál mikor és hogyan szállítja el a zöldhulladékot.
- Az év végéig tartó időszak átmenet lenne a teljes tiltásig.
Kober Maxwell az aláírásgyűjtő ívek másolatát adja át a polgármesternek, ami 7db ívet jelent.
A képviselő-testület tagjai és Kober Maxwell élénk vita keretében hosszasan tárgyalják a
kérdést, melynek lezárásaként a polgármester jelzi, hogy előterjesztés készül a kérdésről egy
következő testületi ülésre. Ezt követően Kober Maxwell elhagyja az üléstermet.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kéri, hogy kezdjék el a napirendi pontok
tárgyalását.
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 a 24/2020. (I. 28.) határozat módosítására
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)
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2020. (IX. 29.) határozata
a 24/2020. (I. 28.) határozat módosításáról
A képviselő-testület a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról szóló 24/2020. (I.
28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2020. évi cafetériajuttatásának éves, közterheket is tartalmazó nettó összegét 400.000 Ft/év összegben határozza
meg, melyre fedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése.
A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására vonatkozó eljárási rend megegyezik a
Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó eljárásrenddel, melyet a
jegyző az általa kiadott Közszolgálati Szabályzatban határoz meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására
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
alkotta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2020. (IX. 30.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. napirendi pont
Javaslat a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az építészi feladatokról.
(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
191/2020. (IX. 29.) határozata
a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó építészi feladatokról
A képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében, az MFP-OEF/2020 kódszámú,
„Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében meghirdetett pályázati kiíráshoz
kapcsolódó építészi feladatokkal (nyilatkozatok készítésével) Ertl Antal egyéni vállalkozót bízza
meg a mellékelt megbízási szerződés szerint 100.000 Ft 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
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a műszaki feladatokról.
(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
192/2020. (IX. 29.) határozata
a Magyar Falu Program „Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó műszaki feladatokról
A képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében, az MFP-OEF/2020 kódszámú,
„Óvodaépület felújítása” című alprogram keretében meghirdetett pályázati kiíráshoz
kapcsolódó műszaki feladatokkal (energetikai számítások és tanúsítvány, műszaki leírás
készítésével) az Égszi Komplex Kft-t bízza meg a mellékelt megbízási szerződés szerint 200.000
Ft 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
4. napirendi pont
Javaslat a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram
keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódó munkákra
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az építészi feladatokról.
(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
193/2020. (IX. 29.) határozata
a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó építészi feladatokról
A képviselő-testület a Magyar Falu Program MFP-FVT/2020 kódszámú, „Temetői
infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében meghirdetett pályázati kiíráshoz
kapcsolódó építészi feladatokkal (nyilatkozatok készítésével) Ertl Antal egyéni vállalkozót bízza
meg a mellékelt megbízási szerződés szerint 100.000 Ft 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
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a műszaki feladatokról.
(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
194/2020. (IX. 29.) határozata
a Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében
meghirdetett pályázathoz kapcsolódó műszaki feladatokról
A képviselő-testület a Magyar Falu Program MFP-FVT/2020 kódszámú, „Temetői
infrastruktúra fejlesztése” című alprogram keretében meghirdetett pályázati kiíráshoz
kapcsolódó műszaki feladatokkal (műszaki leírás készítésével) az Égszi Komplex Kft-t bízza meg
a mellékelt megbízási szerződés szerint 100.000 Ft 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
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az
óvodai tornaszoba kialakítására a pályázatot nem nyújtottuk be, mert nem lett volna idő az
építési engedély beszerzésére. Az előkészítést viszont elkezdjük, és ha megjelenik egy újabb
hasonló pályázat, már lesz kész anyagunk, tervünk.
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5. napirendi pont
Javaslat a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés
módosítására
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
195/2020. (IX. 29.) határozata
a Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött szerződés módosításáról
A képviselő-testület a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a Tornacsarnok bérletéről kötött
szerződés mellékelt módosításával egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
Javaslat az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön 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: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
196/2020. (IX. 29.) határozata
az Egresi Gáborral kötendő haszonkölcsön szerződésről
A képviselő-testület az Egresi Gábor egyéni vállalkozóval (2451 Ercsi, Liszt Ferenc utca 20.,
Adószám: 67840353-1-27) kötött mellékelt haszonkölcsön szerződést jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására és a
határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
Javaslat az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási 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: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
197/2020. (IX. 29.) határozata
az Egresi Gáborral kötendő vállalkozási szerződésről
A képviselő-testület az Egresi Gábor egyéni vállalkozóval (2451 Ercsi, Liszt Ferenc utca 20.,
Adószám: 67840353-1-27) kötött mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja.
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
8. napirendi pont
Javaslat a Törköly Tímeával kötött vállalkozási 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: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
198/2020. (IX. 29.) határozata
a Törköly Tímeával kötött vállalkozási szerződésről
A képviselő-testület a Törköly Tímea egyéni vállalkozóval (2465 Ráckeresztúr, Táncsics Mihály
u. 22., adószám: 66685319-1-27) kötött mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja.
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
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9. napirendi pont
Javaslat közüzemi szolgalmi jogok bejegyzésére
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
199/2020. (IX. 29.) határozata
közüzemi szolgalmi jogok bejegyzéséről
A képviselő-testület a közüzemi vezetékkel (vízellátó hálózattal, szennyvízelvezető-hálózattal)
érintett ráckeresztúri ingatlanok szolgalmi bejegyzéséről szóló, a Fejérvíz Zrt-vel kötendő
mellékelt vállalkozási szerződést jóváhagyja.
Az önkormányzat a szolgalmi jogok bejegyzésével kapcsolatos költségeket az elkülönített
számlán kezelt bérleti díj terhére számolja el.
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
10. napirendi pont
Javaslat a járványügyi készültséggel kapcsolatos beszerzésekre
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a gumikesztyű
beszerzésről.
(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
200/2020. (IX. 29.) határozata
gumikesztyű beszerzésről
A képviselő-testület a járványügyi készültséggel kapcsolatos gumikesztyű beszerzésre 215.000
Ft keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
11

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 egészségügyi
szájmaszk beszerzésről.
(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
201/2020. (IX. 29.) határozata
egészségügyi szájmaszk beszerzésről
A képviselő-testület a járványügyi készültséggel kapcsolatos egészségügyi szájmaszk
beszerzésre 172.000 Ft keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
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 vírusmegelőző plexi
védőfal beszerzésről.
(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
202/2020. (IX. 29.) határozata
vírusmegelőző plexi védőfal beszerzésről
A képviselő-testület a járványügyi készültséggel kapcsolatos vírusmegelőző plexi védőfal
beszerzésre - a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára - 150.000 Ft
keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
Javaslat a búcsú 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
203/2020. (IX. 29.) határozata
a búcsú támogatásáról
A képviselő-testület Pátkai István mellékelt kérelme alapján a 2020. szeptember 13-án tartandó
templomi búcsú 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
12. napirendi pont
Javaslat az idősek világnapja költségeire
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
204/2020. (IX. 29.) határozata
az idősek világnapja költségeiről
A képviselő-testület az idősek világnapja alkalmából ünnepélyesen köszönti a falu 65 év feletti
lakóit egy szerény ajándékkal. Ennek költségeire 900.000 Ft keretösszeget hagy jóvá a 2020.
évi költségvetés terhére.
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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13. napirendi pont
Javaslat szemétgyűjtő konténer biztosítására
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
205/2020. (IX. 29.) határozata
szemétgyűjtő konténer biztosításáról
A képviselő-testület a Zöld Erdő Vadásztársaság szemétszedő akcióját szemétgyűjtő konténer
biztosításával támogatja 100.000 Ft keretösszegben a 2020. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
14. napirendi pont
Javaslat a Novozánszki Csabával 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: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
206/2020. (IX. 29.) határozata
a Novozánszki Csabával kötendő szerződésről
A képviselő-testület - megerősítve a polgármester 42/2020. (V. 26.) határozatát - a Novozánszki
Csabával kötendő mellékelt közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződést
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásra
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
207/2020. (IX. 29.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához való csatlakozásról
Ráckeresztúr Község Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához.
Az önkormányzat 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók ("A" típus), valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ("B" típus) számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával gondoskodjon a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat
megtételéről, illetve a pályázati kiírások megjelentetéséről, majd a beérkezett pályázatok
képviselő-testület elé terjesztéséről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatója szerint.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, dr. Nagy Gábor jegyző
Határidő: értelem szerint
16. napirendi pont
Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési 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
208/2020. (IX. 29.) határozata
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről
szóló mellékelt átfogó beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület megköszöni az óvodavezető és az óvoda valamennyi dolgozója kiváló,
eredményes munkáját.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézményt értesítse.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
17. 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
209/2020. (IX. 29.) határozata
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt
polgármesteri jelentést elfogadja.
18. napirendi pont
Javaslat működési hozzájárulás fizetésére az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
részére
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
210/2020. (IX. 29.) határozata
működési hozzájárulás fizetéséről az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére
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A képviselő-testület az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére 2020-ban nem kíván
működési hozzájárulást fizetni. Ezt alátámasztják a bíróság korábbi jogerős ítéletei.
A képviselő-testület a következő taggyűlésen tájékoztatást kér az Ercsi Város Önkormányzata
által nyújtott 5 mFt visszatérítendő működési hozzájárulás körülményeiről.
A képviselő-testület - korábbi álláspontját fenntartva - az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. feladatainak állam általi átvételét javasolja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft-t értesítse és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb
intézkedéseket.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
19. napirendi pont
Javaslat felvételi körzet megállapításához adandó véleményre
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
211/2020. (IX. 29.) határozata
felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
A képviselő-testület a Dunaújvárosi Tankerületi Központ TK/065/156-48/2020. számú
megkeresésére - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján - a
következő véleményt adja:
1. Ráckeresztúron 33 fő hátrányos helyzetű (5 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 28 fő
hátrányos helyzetű) általános iskolába járó tanuló él.
2. Ráckeresztúr egyetlen általános iskolájában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában (2465
Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) 28 fő hátrányos helyzetű (2 fő halmozottan hátrányos
helyzetű, 26 fő hátrányos helyzetű), Ráckeresztúron élő gyermek tanul.
3. Nem javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetének módosítását,
egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Dunaújvárosi Tankerületi
Központot értesítse.
Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

Lisziné Hunyadi Hajnalka
alpolgármester
jkv. hitelesítő
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