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/2446-1/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. július 6. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről

Napirend:
1. Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
2. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
3. Javaslat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
4. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról
5. Javaslat faanyag ledarálásáról
6. Javaslat hittan tábor támogatásáról
7. Javaslat a Semmelweis-nap támogatásáról
8. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról
9. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
11. Javaslat átmeneti intézkedésekről
12. javaslat rendezvény támogatásáról
13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14. Javaslat ingatlan értékbecslés készítéséről
15. Javaslat felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
16. Javaslat a sportpálya használatáról
17. Egyebek
Határozatok:
• 166/2021. (VII. 6.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
• 167/2021. (VII. 6.) a napirend elfogadásáról
• 168/2021. (VII. 6.) a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti
időszaka alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatóról
• 169/2021. (VII. 6.) a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/560-1/2021. sz. törvényességi
felhívásáról
• 170/2021. (VII. 6.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
• 171/2021. (VII. 6.) műszaki ellenőr megbízásáról - ravatalozó, urnafal
• 172/2021. (VII. 6.) műszaki ellenőr megbízásáról - óvoda radiátorok cseréje
• 173/2021. (VII. 6.) műszaki ellenőr megbízásáról - óvoda hőszigetelés, homlokzat felújítás
• 174/2021. (VII. 6.) faanyag ledarálásáról
• 175/2021. (VII. 6.) Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról
• 176/2021. (VII. 6.) hittan tábor támogatásáról
• 177/2021. (VII. 6.) a Semmelweis-nap támogatásáról
• 178/2021. (VII. 6.) a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
• 179/2021. (VII. 6.) a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról

•
•
•
•
•
•
•
•

180/2021. (VII. 6.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
181/2021. (VII. 6.) a koronavírus veszélyhelyzet miatt szükséges átmeneti intézkedésekről
182/2021. (VII. 6.) a Tornacsarnok átmeneti használatáról
183/2021. (VII. 6.) rendezvény támogatásáról
184/2021. (VII. 6.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
185/2021. (VII. 6.) ingatlan értékbecslés készítéséről
186/2021. (VII. 6.) felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
187/2021. (VII. 6.) a sportpálya használatáról

Rendeletek: -
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JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. július 6. 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
Scheszták Kornél képviselő
Szabó Dávid képviselő
Szabó József képviselő
Távol maradt:
Peták Norbert képviselő
Állandó meghívott:
Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja
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 6 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: 6 fő)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2021. (VII. 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 a következő módosítással, kiegészítéssel:
1. Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
2. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
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3. Javaslat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
4. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról
5. Javaslat faanyag ledarálásáról
6. Javaslat hittan tábor támogatásáról
7. Javaslat a Semmelweis-nap támogatásáról
8. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról
9. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
11. Javaslat átmeneti intézkedésekről
12. javaslat rendezvény támogatásáról
13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14. Javaslat ingatlan értékbecslés készítéséről
15. Javaslat felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
16. Javaslat a sportpálya használatáról
17. 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-testületének
167/2021. (VII. 6.) határozata
a napirend elfogadásáról
A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:
1. Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
2. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
3. Javaslat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
4. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról
5. Javaslat faanyag ledarálásáról
6. Javaslat hittan tábor támogatásáról
7. Javaslat a Semmelweis-nap támogatásáról
8. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról
9. Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
11. Javaslat átmeneti intézkedésekről
12. javaslat rendezvény támogatásáról
13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
14. Javaslat ingatlan értékbecslés készítéséről
15. Javaslat felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
16. Javaslat a sportpálya használatáról
17. 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
Tájékoztató a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Örömét fejezi ki amiatt, hogy ismét lehet
testületi, bizottsági ülést tartani. Elég nagy terhet jelentett, hogy a koronavírus veszélyhelyzet
alatt önállóan kellett felvállalnia minden döntést, bár folyamatosan konzultált a képviselő
társakkal, akiknek köszöni az együttműködést.
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-testületének
168/2021. (VII. 6.) határozata
a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti időszaka alatt
hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatóról
A képviselő-testület a koronavírus veszélyhelyzet 2020. november 4.-2021. június 14. közötti
időszaka alatt hozott döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi, a döntéseket
helybenhagyja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a lakosságnak, az intézmények dolgozóinak, az
egészségügyi és szociális ágazatban dolgozóknak, a rendőrségnek és minden közreműködőnek
a veszélyhelyzet alatt tanúsított együttműködésért és segítségért, melynek köszönhetően ezt a
különleges időszakot nagyobb problémák elkerülésével sikerült átvészelnie a településnek.
2. napirendi pont
Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A munkáltatói igazolás kérdése országos
probléma. Több helyről kértünk előzetesen ebben állásfoglalást, de egy hatóságtól sem kaptunk
érdemi segítséget.
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-testületének
169/2021. (VII. 6.) határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/560-1/2021. sz. törvényességi felhívásáról
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A képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal mellékelt FE/02/560-1/2021.
sz. törvényességi felhívását, az abban foglaltakkal egyetért, és végrehajtásával kapcsolatban a
következő döntést hozza:
A képviselő-testület az óvodai nevelésről a teljes nevelési évben, azaz szeptember 1-től
augusztus 31-ig gondoskodik. A kötelező óvodai ellátást nem köti olyan feltételekhez, melyet a
vonatkozó jogszabályok nem írnak elő, így munkáltatói igazolást sem kér a szülőktől a
gyermekek kötelező óvodai ellátásának biztosításához. Ez vonatkozik a Kormány által elrendelt
esetleges rendkívüli szünet időtartamára is, mely alatt minden óvodai nevelésben részesülő
gyermek számára biztosítani kell a gyermekfelügyeletet.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Fejér Megyei
Kormányhivatalt értesítse, és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedéseket.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Javaslat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
dr. Nagy Gábor jegyző: A korábbi években nem tárgyalta az óvoda SZMSZ-ét a képviselőtestület, mert arra nem volt feltétlenül szükség. Most viszont egy átfogó felülvizsgálata történt
a dokumentumnak a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében, amelyet a
testületnek is meg kell ismernie és fenntartóként jóváhagynia, bár az intézmény működésében
érdemi változás nem történik.
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-testületének
170/2021. (VII. 6.) határozata
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda SZMSZ-ének módosításáról
A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításával - fenntartói jogkörében eljárva - a melléklet szerint egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a ravatalozó és az urnafal
műszaki ellenőréről.
(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-testületének
171/2021. (VII. 6.) határozata
műszaki ellenőr megbízásáról - ravatalozó, urnafal
A képviselő-testület a Magyar Falu Program MFP-FVT/2020 kódszámú "Temetői
infrastruktúra fejlesztése" alprogram keretében a temető ravatalozó épület felújítása, továbbá
urnafal létesítése tárgyú munkák teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Szabó
Gábor egyéni vállalkozót bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 220.000 Ft díjért a 2021.
évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 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, az óvoda radiátor csere
műszaki ellenőréről.
(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-testületének
172/2021. (VII. 6.) határozata
műszaki ellenőr megbízásáról - óvoda radiátorok cseréje
A képviselő-testület a Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021/5 kódszámú "Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda
építése" alprogram keretében a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában meglévő radiátorok
lecserélése tárgyú munkák teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Szabó Gábor
egyéni vállalkozót bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 130.000 Ft díjért a 2021. évi
költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a
határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az óvoda hőszigetelés és
homlokzat felújítás műszaki ellenőréről.
(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-testületének
173/2021. (VII. 6.) határozata
műszaki ellenőr megbízásáról - óvoda hőszigetelés, homlokzat felújítás
A képviselő-testület a Magyar Falu Program MFP-OEF/2020 kódszámú "Óvodaépület
felújítása" alprogram keretében a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda hőszigetelés, homlokzat
felújítás, továbbá fűtéskorszerűsítés tárgyú munkák teljes körű műszaki ellenőri feladatainak
ellátásával Szabó Gábor egyéni vállalkozót bízza meg a mellékelt árajánlata szerinti 640.000
Ft díjért a 2021. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a
határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont
Javaslat faanyag ledarálásáról
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Hősök terén több veszélyes fa kivágása
történt meg speciális alpin technikával. A visszamaradt ágak szakszerű ledarálásáról van szó.
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-testületének
174/2021. (VII. 6.) határozata
faanyag ledarálásáról
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A képviselő-testület a veszélyes fák kivágása miatt összegyűlt faanyag és ágak ledarálásával
Egresi Gábor egyéni vállalkozót (2451 Ercsi, Liszt Ferenc utca 20., Adószám: 67840353-1-27),
bízza meg az árajánlata szerint 4000 Ft/m3 vállalkozási díjért (mennyiségtől függően 120.000
Ft keretösszegben) a 2021. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
Javaslat hittan tábor támogatásáról
Dienes Gábor alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét, mivel a kérelmező a
felesége.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy Dienes Gábort ne zárja ki a
döntéshozatalból a testület.
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 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2021. (VII. 6.) határozata
Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról
A képviselő-testület Dienes
döntéshozatalból nem zárja ki.

Gábor

alpolgármestert

a

napirend

tárgyalásánál

a

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-testületének
176/2021. (VII. 6.) határozata
hittan tábor támogatásáról
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A képviselő-testület Dienesné Zsebi Regina hitoktató mellékelt kérelme alapján a hittan tábor
megrendezését 50.000 Ft-tal támogatja a 2021. 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 a Semmelweis-nap támogatásáról
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-testületének
177/2021. (VII. 6.) határozata
a Semmelweis-nap támogatásáról
A képviselő-testület a Semmelweis-napi megemlékezéssel kapcsolatos költségekre 100.000 Ft
keretösszeget hagy jóvá a 2021. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról
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-testületének
178/2021. (VII. 6.) határozata
a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról
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A képviselő-testület a lakóhelyi környezet 2021. évi állapotáról szóló mellékelt tájékoztatót
megtárgyalta és tudomásul vette.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a lakosságot tájékoztassa.
Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Beszámoló a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról
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-testületének
179/2021. (VII. 6.) határozata
a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról
A képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló mellékelt
beszámolót tudomásul veszi.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Rendőrkapitányságot értesítse.
Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző
Határidő: azonnal
10. napirendi pont
Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2021. (VII. 6.) határozata
a polgármester szabadságának igénybevételéről
A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi:
- 2021.02.09.-02.10. (2 nap rendkívüli - hozzátartozó halála)
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- 2021.04.07. (1 nap)
- 2021.05.07. (1 nap)
- 2021.05.17.-05.18. (2 nap)
- 2021.06.21.-06.29. (7 nap)
2021. évben járó szabadság összesen: 39 nap; még kivehető: 28 nap.
11. napirendi pont
Javaslat átmeneti intézkedésekről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a hivatalt és a
falugazdálkodást érintő intézkedésekről.
(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-testületének
181/2021. (VII. 6.) határozata
a koronavírus veszélyhelyzet miatt szükséges átmeneti intézkedésekről
A képviselő-testület, tekintettel a még fennálló koronavírus veszélyhelyzetre, a következő
átmeneti szabályokat állapítja meg:
1. A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) érintő rendelkezések:
a) A Hivatalban ügyfélfogadási időben elsősorban a másképp nem intézhető ügyek intézhetők
személyesen.
b) Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal zárva tart, ügyfeleket nem fogad.
c) Az ügyintézők kizárólag a Hivatalban állnak az ügyfelek rendelkezésére.
d) Kapcsolattartásra elsősorban telefonon, emailen, hivatali kapun keresztül van mód.
e) Az ügyintézés hatékonysága érdekében javasolt az ügyintézővel történő előzetes telefonos
időpont egyeztetés.
f) A leadandó iratok, kérelmek név és elérhetőség megjelölésével a Hivatal postaládájában
bármikor elhelyezhetők.
2. A falugazdálkodási feladatot ellátó munkatársaknál elsősorban a halaszthatatlan vagy
másképp nem intézhető ügyek intézhetők személyesen.
A képviselő-testület kéri a lakosság együttműködését.
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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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a tornacsarnokot érintő
intézkedésekről.
(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-testületének
182/2021. (VII. 6.) határozata
a Tornacsarnok átmeneti használatáról
A képviselő-testület a Tornacsarnok használatával kapcsolatban a következő átmeneti
szabályokat állapítja meg:
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mint fenntartó, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános
Iskola infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú projekt
keretében átépíti, felújítja az iskolát, emiatt a Ráckeresztúr, Hősök téri iskola ingatlan
beruházási munkaterület lesz előre láthatóan legalább 15 hónapon át.
A Tornacsarnok az iskola berendezési, felszerelési tárgyainak, eszközeinek átmeneti tárolását,
elhelyezését szolgálja, emiatt testnevelés óra és bármilyen egyéb közösségi rendezvény
tartására alkalmatlan mindaddig, amíg a korábbi állapot visszaállítására nem kerülhet sor.
A képviselő-testület kéri a lakosság megértését és együttműködését.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
12. napirendi pont
javaslat rendezvény támogatásáról
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-testületének
183/2021. (VII. 6.) határozata
rendezvény támogatásáról

13

A képviselő-testület a 2021. augusztus 28-ára meghirdetett Ráckeresztúri III. Csülökfőző és
Pálinka Fesztivál megrendezését 300.000 Ft keretösszegben támogatja a 2021. 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
13. 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-testületének
184/2021. (VII. 6.) határozata
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt
polgármesteri jelentést elfogadja.
14. napirendi pont
Javaslat ingatlan értékbecslés készítéséről
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-testületének
185/2021. (VII. 6.) határozata
ingatlan értékbecslés készítéséről
A képviselő-testület a szennyvízteleppel kapcsolatos ügyek intézése érdekében felhatalmazza a
polgármestert a Ráckeresztúr, külterület 079/5 hrsz-ú ingatlan hivatalos értékbecslésének
elkészíttetésére az Ordas Bt. megbízásával a 2021. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Javaslat felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
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-testületének
186/2021. (VII. 6.) határozata
felújításhoz, javításhoz szükséges anyagok megrendeléséről
A képviselő-testület a Ráckeresztúr, Kossuth u. 37. sz. alatti kastély ingatlan kerítésének
felújításához, javításához szükséges anyagok megrendelésére 420.000 Ft keretösszeget biztosít
a 2021. 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
16. napirendi pont
Javaslat a sportpálya használatáról
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-testületének
187/2021. (VII. 6.) határozata
a sportpálya használatáról
A képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján hozzájárul, hogy a tulajdonában álló
Ráckeresztúr, 38/1 hrsz. alatt lévő sportpályát a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület a 2021/2022
éves labdarúgó bajnokság ideje alatt használja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
17. napirendi pont
Egyebek
A képviselők megvitatták a kastély esetleges hasznosításával kapcsolatos kérdéseket, az avar
és kerti hulladék égetésének engedélyezésére vonatkozó szabályozást, a közfoglalkoztatás
helyzetét, valamint a település rendjével, tisztaságával kapcsolatos felvetéseket.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs,
megköszöni a részvételt, és az ülést 20.00 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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