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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. augusztus 31. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő 

hozzájárulásról 

3. Javaslat étkező konténer áthelyezéséről 

4. Javaslat forgalmi rend szabályozásról 

5. Javaslat az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 

6. Javaslat faanyag ledarálásáról 

7. Javaslat számítógép korszerűsítésről 

8. Tájékoztató a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

9. Javaslat munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról 

10. Javaslat az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

11. Javaslat a Keresztúr Nevű települések XXI. Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

12. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

13. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

14. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

15. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

17. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2020-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 

18. Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 

igénybejelentésről 

19. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

20. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 193/2021. (VIII. 31.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 194/2021. (VIII. 31.) a napirend elfogadásáról 

• 195/2021. (VIII. 31.) a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez 

történő hozzájárulásról 

• 196/2021. (VIII. 31.) étkező konténer áthelyezéséről 

• 197/2021. (VIII. 31.) az étkező konténer áthelyezéséhez kapcsolódó egyéb költségekről 

• 198/2021. (VIII. 31.) forgalmi rend szabályozásról 

• 199/2021. (VIII. 31.) az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 
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• 200/2021. (VIII. 31.) faanyag ledarálásáról 

• 201/2021. (VIII. 31.) számítógép korszerűsítésről 

• 202/2021. (VIII. 31.) a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

• 203/2021. (VIII. 31.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvodával kötött munkamegosztási 

megállapodás felülvizsgálatáról 

• 204/2021. (VIII. 31.) az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű 

rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

• 205/2021. (VIII. 31.) a Keresztúr Nevű Települések XXI. Nemzetközi Találkozójával 

kapcsolatos költségekről 

• 206/2021. (VIII. 31.) a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/626-1/2021. sz. törvényességi 

felhívásáról 

• 207/2021. (VIII. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 208/2021. (VIII. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 209/2021. (VIII. 31.) a KSZR által 2020-ban nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatóról 

• 210/2021. (VIII. 31.) a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 

igénybejelentésről 

• 211/2021. (VIII. 31.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 212/2021. (VIII. 31.) a polgármester munkájának elismeréséről 

 

Rendeletek:  

o 17/2021. (IX. 7.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 18/2021. (IX. 7.) a szociális ellátásokról 

o 19/2021. (IX. 7.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. augusztus 31. 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: 

Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: 

Pintér László 

 

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-testületének 

193/2021. (VIII. 31.) 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 az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő 

hozzájárulásról 

3. Javaslat étkező konténer áthelyezéséről 

4. Javaslat forgalmi rend szabályozásról 

5. Javaslat az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 

6. Javaslat faanyag ledarálásáról 

7. Javaslat számítógép korszerűsítésről 

8. Tájékoztató a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

9. Javaslat munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról 

10. Javaslat az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

11. Javaslat a Keresztúr Nevű települések XXI. Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

12. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

13. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

14. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

15. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

17. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2020-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 

18. Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 

igénybejelentésről 

19. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

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-testületének 

194/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

A képviselő-testület az ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő 

hozzájárulásról 

3. Javaslat étkező konténer áthelyezéséről 

4. Javaslat forgalmi rend szabályozásról 

5. Javaslat az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 

6. Javaslat faanyag ledarálásáról 

7. Javaslat számítógép korszerűsítésről 

8. Tájékoztató a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

9. Javaslat munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról 

10. Javaslat az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
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11. Javaslat a Keresztúr Nevű települések XXI. Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 

12. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

13. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

14. Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

15. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

17. Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2020-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 

18. Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 

igénybejelentésről 

19. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

20. 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 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Szóban is részletezi a költségvetés 

módosítás okait, válaszol a 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (IX. 7.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő 

hozzájárulásról 

 

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-testületének 

195/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő hozzájárulásról 

 

A képviselő-testület a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet működéséhez történő 

önkormányzati hozzájárulásként 141.000 Ft-ot biztosít a Szent László Völgye TKT számára a 

2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat étkező konténer áthelyezéséről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az áthelyezés 

költségeiről. 

 

(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-testületének 

196/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

étkező konténer áthelyezéséről 

 

A képviselő-testület az étkező konténer áthelyezésével - a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános 

Iskola Hősök téri ingatlanáról a Szent János téri ingatlanra - egyetért, annak 408.940 Ft 

költségét jóváhagyja a Central Container Kft. (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) mellékelt 

számlája alapján, a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

A konténerek áthelyezésére a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, mint fenntartó megbízásából 

zajló, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése című, EFOP-

4.1.2-17-2017-00096 azonosító számú pályázat sikeres lebonyolításához kapcsolódóan volt 

szükség, tekintettel arra, hogy az iskolai étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata, de arra 

a Hősök téri iskola ingatlan területe, mint munkaterület a beruházás végéig nem alkalmas. 

 

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, az áthelyezéssel együtt 

járó egyéb költségekről. 

 

(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-testületének 

197/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

az étkező konténer áthelyezéséhez kapcsolódó egyéb költségekről 

 

A képviselő-testület az étkező konténernek a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 

Hősök téri ingatlanáról a Szent János téri ingatlanra történő áthelyezéséhez kapcsolódó egyéb 

költségekre (közművek, víz, gáz, villamos hálózat rákötésére) 250.000 Ft keretösszeget hagy 

jóvá 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 

 

4. napirendi pont 

Javaslat forgalmi rend szabályozásról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A forgalmi rend szabályozását a Szent János 

téri iskola körüli megnövekedő forgalom indokolja, ami az iskola beruházás miatt várható. 

Külön köszöni Dienes Gábor alpolgármester és Szabó József képviselő segítő közreműködését. 

 

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-testületének 

198/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

forgalmi rend szabályozásról 
 

A képviselő-testület a települési forgalmi rend szabályozásával kapcsolatban a következő 

döntést hozza: 
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A Szent János téren a 112/1 hrsz-ú belterületi közútnak az önkormányzati szolgálati lakások és 

a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola mögött szakaszán (113-114 hrsz.) a gépjármű 

forgalmat egyirányúsítani kell a Táncsics Mihály utca irányából a Kossuth Lajos utca felé, ezt 

szabályozó közúti jelzőtáblák kihelyezésével (Egyirányú forgalmi út, Behajtani tilos, kiegészítő 

tábla: Kivéve kerékpárral). 

 

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

intézkedések megtételére, a lakosság és a rendőrség tájékoztatása mellett. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester  

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megköszöni mindenkinek a segítségét, aki 

a felújításban közreműködött. 

 

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-testületének 

199/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeiről 

 

A képviselő-testület az óvoda korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák költségeire 100.000 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 

 

6. napirendi pont 

Javaslat faanyag ledarálásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Több lett a fa hulladék, mint amire 

előzetesen számítottunk. 

 

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-testületének 

200/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

faanyag ledarálásáról 

 

A képviselő-testület a faanyag ledarálásáról szóló 174/2021. (VII. 6.) határozatot az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

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 250.000 

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 

 

7. napirendi pont 

Javaslat számítógép korszerűsítésről 

 

Szabó Dávid képviselő: A közigazgatás egyre nagyobb és összetettebb adatbázisokat kezel, 

amivel a számítógépek teljesítményének is lépést kell tartani. 

 

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-testületének 

201/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

számítógép korszerűsítésről 

 

A képviselő-testület a jelentősen megnövekedett adatkezelési és -feldolgozási igények miatt a 

helyi adóügyi feladatok ellátásához szükséges számítógép korszerűsítésére 350.000 Ft 

keretösszeget biztosít a 2021. 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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8. napirendi pont 

Javaslat a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

 

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-testületének 

202/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a Völgy Vidék Közösségnek támogatás nyújtásáról 

 

A képviselő-testület a Völgy Vidék Közösség számára rendezvény szervezéséhez 500.000 Ft 

visszatérítendő támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés terhére, 2021. december 31-ig történő 

visszafizetési kötelezettséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés aláírására 

és felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Egy ellenőrzés kapcsán derült ki, hogy a megállapodás már régen nem 

lett felülvizsgálva. A megállapodás tartalma érdemben nem változott. 

 

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-testületének 

203/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Mosoly Óvodával kötött munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvodával kötött munkamegosztási megállapodás 

felülvizsgálatát a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Javaslat az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

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-testületének 

204/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-2036. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-

02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse / ellátásért felelősök nevében eljáró 

Önkormányzata, a 2022-2036. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt 

biztosítva) az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X/6. 

Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT felújítási 

és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti X/6. 

Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT 

beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el - 

megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az X/6. Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2022-2036. 

évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a Keresztúr Nevű települések XXI. Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos 

költségekről 
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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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a Keresztúr Nevű Települések XXI. Nemzetközi Találkozójával kapcsolatos költségekről 

 

A képviselő-testület a Rákoskeresztúron tartott Keresztúr Nevű Települések XXI. Nemzetközi 

Találkozóján való önkormányzati részvétellel kapcsolatban felmerült 40.000 Ft költséget 

jóváhagyja 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 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

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 határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/626-1/2021. sz. törvényességi felhívásáról 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal mellékelt FE/02/626-1/2021. 

sz. törvényességi felhívását, az abban foglaltakkal egyetért, és végrehajtásával kapcsolatban a 

következő döntést hozza: 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális ellátásokról szóló 12/2017. (IV. 

28.) önkormányzati rendelet, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 8/2015. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembe 

vételével jóváhagyásra terjessze elő. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt értesítse, és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedéseket. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Új rendeletről van szó, amely megfelel a 

jogszabályoknak és a törvényességi felhívásban foglaltaknak. Lényegében a korábbihoz 

hasonló támogatásokat nyújthatjuk, hasonló összegben. Helyenként a hatásköri szabályokon is 

változtattunk, ha ezt a mindennapi gyakorlat, a gyorsabb döntéshozatal indokolta. 

 

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 18/2021. (IX. 7.) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

14. napirendi pont 

Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Itt is új rendeletről van szó, amely megfelel 

a jogszabályoknak és a törvényességi felhívásban foglaltaknak. A térítési díjak ÁFA nélkül 

kerülnek megállapításra, a ténylegesen fizetendő bruttó térítési díjak nem változnak. 

 

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 19/2021. (IX. 7.) önkormányzati 

rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

15. 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) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

207/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2021.08.09.-08.19. (9 nap) 

 

16. 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-testületének 

208/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

17. napirendi pont 

Tájékoztató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által 2020-ban nyújtott 

szolgáltatásokról 

 

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-testületének 

209/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a KSZR által 2020-ban nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatóról 

 

A képviselő-testület a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) által 2020-ban nyújtott 

szolgáltatásokról szóló, a megyei könyvtár által készített mellékelt tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a megyei könyvtárt értesítse. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

18. napirendi pont 

Javaslat a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 

igénybejelentésről 

 

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-testületének 

210/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló igénybejelentésről 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében meghirdetett "A kistelepülési 

önkormányzati rendezvények támogatása" elnevezésű programban történő mellékelt 

igénybejelentést jóváhagyja önkormányzati rendezvény támogatására. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

19. napirendi pont 

Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

 

Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: Felolvassa a határozati javaslathoz fűzött további 

indokolást, mely a jegyzőkönyv melléklete. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bejelenti 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: 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-testületének 

211/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a napirend tárgyalásánál 

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 polgármester 

munkájának elismeréséről. 

 

(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-testületének 

212/2021. (VIII. 31.) határozata 

 

a polgármester munkájának elismeréséről 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester részére - 2021-ben végzett 

kiváló munkájának elismeréseként - másfél havi illetményének megfelelő bruttó 980.850 Ft 

összegű jutalmat állapít meg a 2021. évi költségvetés terhére. 

A jutalom legfőbb indokai: 

- a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben hatékony intézkedések megtétele, a 

járványhelyzet eredményes kezelése, 

- az önkormányzati költségvetés egyensúlyának biztosítása és a működőképesség fenntartása 

érdekében megfelelő döntések meghozatala, 

- 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: Nagyon köszöni a képviselők és bizottsági 

tagok bizalmát, egyúttal megköszöni azt a sok segítséget, amit a munkájához adnak. 

 

19. napirendi pont 

Egyebek 

 

Dienes Gábor alpolgármester: Június 1-jével lemondtam az alpolgármesteri tiszteletdíjamról 

és költségtérítésemről. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszöni Dienes Gábornak a gesztust. Ezzel 

is hozzá kívánt járulni a mezőőri szolgálat bevezetéséhez, amelyre végül is az idén nem kerül 

sor részben jogi, részben anyagi okok miatt. 
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Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: Az a javaslata, hogy legalább kéthetente egy 

alkalommal engedjük meg az avar és kerti hulladék égetését. 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Ismerteti a kormányhivatal írásbeli tájékoztatását az ezzel kapcsolatos 

jelenlegi szabályokról. Az erről szóló rendelet tervezetet előzetesen véleményeztetni kell a 

Fejér Megyei Önkormányzattal és a környezetvédelmi hatósággal is. 

 

A jelenlévők élénk vitát folytatnak a javaslatról, kell-e engedélyezni az égetést és hetente hány 

alkalommal, milyen időkeretben? 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Arra kéri jegyző urat, hogy készítsen elő egy 

rendelet tervezetet véleményezésre és jóváhagyásra. 

 

A jelenlévők egy lakossági felvetés kapcsán az idősek napközbeni ellátásáról beszélgetnek, 

melynek helyben nincsenek meg a feltételei. 

 

A jelenlévők megvitatják a háziorvosi szolgálat működésével, az új háziorvos tevékenységével 

kapcsolatos felvetéseket. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szót ad a jelenlévő Pintér Lászlónak. 

 

Pintér László: Röviden bemutatkozik. Ő a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület jövendő vezetője. 

Az elnök váltásról júliusban született döntés. Holnap keresi meg az ügyvédet az iratok átadása 

érdekében. A bíróságon kb. október végére vezethetik át az elnök váltást. Addig Peták Norbert 

elnök látja el a feladatot. 

 

Peták Norbert képviselő: Ő az elnökségi feladatokhoz nem ért, ezért adja át. Többlet 

támogatást nem tudott az Egyesületnek szerezni. 

 

Pintér László: Az Egyesületben nincs megfelelő utánpótlás. Sok fiatal a pályára azért jár ki, 

hogy randalírozzon. Részletesen leírja, hogy rossz állapotban van a mosdó, a boyler, a fürdő 

szigetelése. Szerinte nem megfelelő a szemét elszállítása. 

 

Szabó Dávid képviselő: Kamerákat lehet telepíteni a Sportpályához, ennek azonban jelentős a 

költsége. 

 

A jelenlévők hosszasan vitáznak a Sportpálya és az öltözők állapotáról, a megoldási 

javaslatokról. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Összegezve az elhangzottakat az a javaslata, 

hogy Pintér László, illetőleg a Sportkör állítson össze egy javaslatot az önkormányzat számára 

a megoldásra váró problémákról, tegyenek javaslatot a költségekre és azok viselésére. Szabó 

Dávid képviselőt arra kéri, hogy a kamerák telepítéséről állítson össze javalatot a költségek 

megjelölésével. A javaslatokat a képviselő-testület megvitatja és dönt az esetleges 

támogatásról, anyagi lehetőségei függvényében. 

 

 

 

 

 



18 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


