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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2020. november 3. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

2. Javaslat az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzletrészének 

eladására 

3. Javaslat az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatára 

4. Javaslat lakossági használt sütőolaj begyűjtésre 

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

6. Javaslat a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítésére 

7. Javaslat "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtására 

8. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 447/2020. (XI. 3.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 448/2020. (XI. 3.) a napirend elfogadásáról 

• 449/2020. (XI. 3.) az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

üzletrészének eladásáról 

• 450/2020. (XI. 3.) az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

üzletrészeinek eladása esetére szóló elővásárlási jogról történő lemondásról 

• 451/2020. (XI. 3.) az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatáról 

• 452/2020. (XI. 3.) lakossági használt sütőolaj begyűjtésről 

• 453/2020. (XI. 3.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 454/2020. (XI. 3.) a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítéséről 

• 455/2020. (XI. 3.) a védőnői helyiségbe polcos tároló szekrény elkészítéséről 

• 456/2020. (XI. 3.) "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtásáról 

• 457/2020. (XI. 3.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 458/2020. (XI. 3.) a polgármester munkájának elismeréséről 

 

Rendeletek: 

o 13/2020. (XI. 4.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2020. november 3. 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 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

 

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 6 fő jelen van, a testület határozatképes, 

az ülést megnyitja. Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester jelezte, hogy a betegsége miatt 

nem tud az ülésen megjelenni. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Dávid 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 

447/2020. (XI. 3.) 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 az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzletrészének 

eladására 
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3. Javaslat az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatára 

4. Javaslat lakossági használt sütőolaj begyűjtésre 

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

6. Javaslat a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítésére 

7. Javaslat "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtására 

8. 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 

448/2020. (XI. 3.) 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 Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzletrészének 

eladására 

3. Javaslat az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatára 

4. Javaslat lakossági használt sütőolaj begyűjtésre 

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

6. Javaslat a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítésére 

7. Javaslat "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtására 

8. Egyebek 

 

Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületi ülés 

előtt ülésezett, megtárgyalt minden napirendi pontot, és a döntési javaslatok elfogadását 

javasolta. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen elmondja a költségvetés 

módosítás fő indokait, válaszol a feltett kérdésekre. 

 

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 13/2020. (XI. 4.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

üzletrészének eladására 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az üzletrész eladásról. 

 

(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 

449/2020. (XI. 3.) határozata 

 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzletrészének eladásáról 

 

A képviselő-testület az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészének megvásárlásáról szóló, 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2020. (X. 27.) határozatában foglalt 

ajánlatot elfogadja, az üzletrészt 1.000 Ft-ért Ercsi Város Önkormányzatának eladja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos nyilatkozat, 

szerződés aláírására és felkéri 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 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 

450/2020. (XI. 3.) határozata 

 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. üzletrészeinek eladása 

esetére szóló elővásárlási jogról történő lemondásról 

 

A képviselő-testület az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Ercsi 

Város Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata és Baracska Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő üzletrészek értékesítése esetén nem kíván élni az elővásárlási jogával, annak 

gyakorlásáról lemond. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére, felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatára 

 

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 

451/2020. (XI. 3.) határozata 

 

az avar és kerti hulladék égetés szabályainak felülvizsgálatáról 

 

A képviselő-testület megvizsgálta a Kober Maxwell helyi lakos által kerti hulladék égetés 

ügyében benyújtott aláírásgyűjtő íveket és a következő döntést hozta: 

 

A képviselő-testület - tudomásul véve a "petíciót" benyújtók érveit - nem kívánja módosítani az 

avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 3/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendeletet 

a következők miatt: 

- Megfelelőnek és a lakosság többségének véleményével egyezőnek tartja a jelenlegi 

szabályokat. 

- A petícióban több kérdés is szerepel (napok száma, időkorlát, időtartam), azonban a hiányos 

rögzítés miatt a válaszok nem mind értékelhetőek. 

- Más települések tapasztalatait figyelembe véve a korlátozás a szabadon maradó napok 

túlterhelésével jár. 

- Az önkormányzati rendelet 2021. január 1-én hatályát veszti. Ezt követően a kérdést magasabb 

szintű jogszabályok rendezik, melyek végrehajtása nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. 

 

A képviselő-testület megköszöni a petíciót előkészítők véleményét, észrevételeit, de az a kérése, 

hogy a fenti döntést fogadják el. A képviselő-testület egyetért a lakossági tájékoztatás 

fontosságával, melyről nyomtatott és elektronikus felületei útján gondoskodik. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket értesítse, és a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat lakossági használt sütőolaj begyűjtésre 
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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 

452/2020. (XI. 3.) határozata 

 

lakossági használt sütőolaj begyűjtésről 

 

A képviselő-testület a lakossági használt sütőolaj begyűjtésre a Biotrans Kft-vel (2045 

Törökbálint, külterület 0152/12) kötendő mellékelt szolgáltatási 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 

 

5. 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 

453/2020. (XI. 3.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítésére 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a zárható szekrényről. 

 

(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 

454/2020. (XI. 3.) határozata 

 

a védőnői helyiségbe zárható szekrény elkészítéséről 

 

A képviselő-testület a védőnői helyiségbe egy zárható szekrény elkészítését rendeli meg 115.000 

Ft összköltségen 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 polcos szekrényről. 

 

(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 

455/2020. (XI. 3.) határozata 

 

a védőnői helyiségbe polcos tároló szekrény elkészítéséről 

 

A képviselő-testület a védőnői helyiségbe egy polcos tároló szekrény (bútorlap 265x80x60 cm) 

elkészítését rendeli meg 140.000 Ft összköltségen a 2020. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtására 

 

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 

456/2020. (XI. 3.) határozata 

 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I. ütem pályázat benyújtásáról 
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A képviselő-testület az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt "Tisztítsuk meg az 

Országot!" projekt I. ütemében az 5. célra pályázatot kíván benyújtani. A pályázat 

előkészítésével megbízza az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot a mellékelt szerződéstervezet szerint 1,5%, minimum 100 000 Ft +Áfa 

díjért a 2020. évi költségvetés terhére. 

 

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 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

 

Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a polgármester munkáját jutalom 

megszavazásával ismerje el a testület. Felolvassa az általa megfogalmazott indoklást, ami a 

jegyzőkönyv melléklete. Felolvassa az elkészített határozati javaslatot és kéri annak 

elfogadását. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nagyon megtisztelő, hogy a testület erre 

gondolt. Köszöni a bizalmat és az együttműködést, hiszen ő csak a képviselő-testülettel és a 

bizottsági tagokkal együtt érhet el bármilyen eredményt. Bejelenti a személyes érintettségét. 

Javasolja, hogy a testület ne zárja ki őt a szavazásból. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a döntéshozatalból 

történő kizárásról. 

 

(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 

457/2020. (XI. 3.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a munkája elismeréséről 

szóló határozati javaslatról 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 munkája elismeréséről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

458/2020. (XI. 3.) határozata 

 

a polgármester munkájának elismeréséről 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester részére - 2020-ban végzett 

kiváló munkájának elismeréseként - másfél havi illetményének megfelelő bruttó 980.850 Ft 

összegű jutalmat állapít meg a 2020. évi költségvetés terhére. 

A jutalom legfőbb indokai: 

- a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben gyors és hatékony intézkedések 

megtétele, a járványhelyzet kiváló kezelése, 

- a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben az önkormányzati költségvetés 

egyensúlyának biztosítása és a működőképesség fenntartása érdekében megfelelő döntések 

meghozatala, 

- az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. működtetésével 

kapcsolatos, valamint a Kft-ben az önkormányzat tagságának megszűnéséhez vezető 

eredményes javaslatok megtétele, 

- a település fejlesztése érdekében tett sikeres erőfeszítések és pályázatok. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs, 

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.15 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


