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/2446-4/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. szeptember 28. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről

Napirend:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
2. Javaslat a Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
3. Javaslat a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
4. Javaslat jelzálog terhek törléséről
5. Javaslat Szakolci Csaba és Berta Szilvia kérelméről
6. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletről
7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok
térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
9. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről
10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról
11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
12. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
13. Javaslat az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
14. Javaslat Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
15. Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről
16. Egyebek
Határozatok:
• 229/2021. (IX. 28.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
• 230/2021. (IX. 28.) a napirend elfogadásáról
• 231/2021. (IX. 28.) a Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő
telekalakításról
• 232/2021. (IX. 28.) a Ráckeresztúr 079/5 hrsz-ú ingatlan 1000/8700 tulajdoni hányadának
értékesítéséről
• 233/2021. (IX. 28.) a Ráckeresztúr 079/5 hrsz-ú ingatlanra szóló tulajdonosi
hozzájárulásról
• 234/2021. (IX. 28.) vészhelyzeti aggregátor beszerzéséről
• 235/2021. (IX. 28.) a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
• 236/2021. (IX. 28.) jelzálog terhek törléséről 508 hrsz.
• 237/2021. (IX. 28.) jelzálog terhek törléséről 509 hrsz.
• 238/2021. (IX. 28.) Szakolci Csaba és Berta Szilvia telekalakítási kérelméről

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

239/2021. (IX. 28.) Dienes Gábor alpolgármester módosító javaslatának elutasításáról
240/2021. (IX. 28.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról,
valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
241/2021. (IX. 28.) X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja
szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2022-2036. évi
Gördülő Fejlesztési Tervéről
242/2021. (IX. 28.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
243/2021. (IX. 28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
244/2021. (IX. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
245/2021. (IX. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
246/2021. (IX. 28.) az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
247/2021. (IX. 28.) Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
248/2021. (IX. 28.) a szüreti felvonulás költségeiről

Rendeletek:
o 20/2021. (IX. 30.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
o 21/2021. (IX. 30.) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
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JEGYZŐKÖNYV
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. szeptember 28. 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: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző
urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 7 fő jelen van, a testület határozatképes,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Dávid képviselőt. Mivel nincs
egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2021. (IX. 28.) 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 2021. évi költségvetésének módosításáról
2. Javaslat a Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
3. Javaslat a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
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4. Javaslat jelzálog terhek törléséről
5. Javaslat Szakolci Csaba és Berta Szilvia kérelméről
6. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletről
7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok
térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
9. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről
10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról
11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
12. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
13. Javaslat az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
14. Javaslat Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
15. Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről
16. 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
230/2021. (IX. 28.) 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 Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
3. Javaslat a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
4. Javaslat jelzálog terhek törléséről
5. Javaslat Szakolci Csaba és Berta Szilvia kérelméről
6. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletről
7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok
térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
9. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről
10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról
11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
12. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
13. Javaslat az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
14. Javaslat Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
15. Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről
16. Egyebek
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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 20/2021. (IX. 30.) 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 Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A szennyvíztelep kapacitásának bővítéséről
szól az ügy, melyre mind a négy érintett településnek szüksége van. Az előterjesztés
Martonvásár Város Önkormányzatával egyeztetve történt.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a telekalakításról.
(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
231/2021. (IX. 28.) határozata
a Ráckeresztúr 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításával egyetért a mellékelt 603220/2021 sz. változási vázrajz és telekalakítási
helyszínrajz szerint.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 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, a 079/5 hrsz-ú ingatlan
tulajdoni hányadának értékesítéséről.
(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
232/2021. (IX. 28.) határozata
a Ráckeresztúr 079/5 hrsz-ú ingatlan 1000/8700 tulajdoni hányadának értékesítéséről
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 079/5 hrsz-ú ingatlan 1000/8700
tulajdoni hányadának értékesítésével egyetért a mellékelt 603220/2021 sz. változási vázrajz és
adásvételi szerződés szerint. A vételár 800.000 Ft, mely hivatalos értékbecslés alapján került
megállapításra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri
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 079/5 hrsz-ú ingatlant
érintő tulajdonosi hozzájárulásról.
(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
233/2021. (IX. 28.) határozata
a Ráckeresztúr 079/5 hrsz-ú ingatlanra szóló tulajdonosi hozzájárulásról
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 079/5 hrsz-ú ingatlant érintő mellékelt
tulajdonosi hozzájárulással egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az aláírására és felkéri 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 vészhelyzeti aggregátor
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-testületének
234/2021. (IX. 28.) határozata
vészhelyzeti aggregátor beszerzéséről
A képviselő-testület Martonvásár Város Polgármesterének mellékelt megkeresése alapján
hozzájárul a 2021-2036 közötti évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervben is jelzett vészhelyzeti
aggregátor beszerzéséhez a Martonvásári Agglomerációs szennyvíztisztítómű kapacitása
növelése érdekében, az üzemeltető Fejérvíz Zrt-vel egyetértésben, ezért felhatalmazza
Martonvásár Város Önkormányzatát a beszerzés pályázati eljárás keretében történő
lebonyolítására saját szabályzata alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhatalmazó nyilatkozat aláírására és
felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Javaslat a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Legalább harmadszorra futunk neki a
telekmegosztásnak. A Földhivatalnál folytatott megbeszélésen egyeztetett változási vázrajzot
elkészítette a földmérő, Novozánszki Csaba is aláírta. Szakhatósági jóváhagyást követően
beadjuk a Földhivatalba a telekmegosztás átvezetésére, és egy megállapodásban rendezzük a
vállalkozóval a bolt melletti területhasználatot. Így végre megszűnhet az iskola ingatlanon a
közös tulajdon.
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
235/2021. (IX. 28.) határozata
a Ráckeresztúr 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról
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A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 112/1 és 114 hrsz-ú ingatlanok
telekalakításával egyetért a mellékelt 603843/2021 sz. változási vázrajz és telekalakítási
helyszínrajz szerint.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Javaslat jelzálog terhek törléséről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rózsa Istvánnak az önkormányzat 1996-ban
értékesített két telket, aminek csak az előlegét fizette ki a vevő, a további vételár hátralékot
nem, annak ellenére, hogy azt részletekben kellett megfizetni legkésőbb 2000. július 30-ig. A
tulajdonjogot viszont azonnal bejegyezték, pedig ilyenkor az a szokás, hogy tulajdonjog
fenntartással készül a szerződés, vagyis a teljes vételár kifizetése után jegyzik csak be a
tulajdonjogot. Sajnos a követelés mára elévült, vele a mellékkötelezettségek is. Az
ügyvédünkkel egyeztettünk, aki szerint, sajnos, igaza van a kérelmezőnek.
A képviselők élénk vitát folytattak az ügyről. Egyetértettek abban, hogy a kérelemben foglalt
felszólító hangnem az önkormányzat felé kifogásolható. Viszont a kérelemnek helyt kell adni,
mert jogilag megalapozott. A szerződést kötő polgármester, az utána következő polgármester
és az akkori jegyző is mulasztott, amiért nem követelték a vételárat, és ezzel az
önkormányzatnak kárt okoztak.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az 508 hrsz-ú ingatlanról.
(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
236/2021. (IX. 28.) határozata
jelzálog terhek törléséről 508 hrsz.
A képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján a követelések elévülése miatt hozzájárul a
Ráckeresztúr belterület 508 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett alábbi terhek törléséhez:
• 1996.07.30. napján 30998/2/1997 sz. III/3. sz. alatt nyilvántartott Ráckeresztúr Község
Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog 780.200 Ft és járulékai erejéig
• 1996.07.30. napján 30998/2/1997. sz. III/4. sz. alatt nyilvántartott Ráckeresztúr Község
Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
• 1997.10.03. napján 41171 sz. III/5. sz. alatt nyilvántartott Fejér Megyei Illetékhivatal
javára bejegyzett jelzálogjog 86.020 Ft és járulékai erejéig
• 2000.07.12. napján 38680 sz. III/6. sz. alatt nyilvántartott Fejér Megyei Illetékhivatal
javára bejegyzett jelzálogjog 67.827 Ft és járulékai erejéig, hivatkozási szám 317402-0196
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse,
felhatalmazza a szükséges nyilatkozat 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, az 509 hrsz-ú ingatlanról.
(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
237/2021. (IX. 28.) határozata
jelzálog terhek törléséről 509 hrsz.
A képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján a követelések elévülése miatt hozzájárul a
Ráckeresztúr belterület 509 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett alábbi terhek törléséhez:
• 1996.07.30. napján 30998/2/1997 sz. III/3. sz. alatt nyilvántartott Ráckeresztúr Község
Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog 780.200 Ft és járulékai erejéig
• 1996.07.30. napján 30998/2/1997. sz. III/4. sz. alatt nyilvántartott Ráckeresztúr Község
Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
• 1997.10.03. napján 41171 sz. III/5. sz. alatt nyilvántartott Fejér Megyei Illetékhivatal
javára bejegyzett jelzálogjog 86.020 Ft és járulékai erejéig
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse,
felhatalmazza a szükséges nyilatkozat aláírására és a határozat végrehajtása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont
Javaslat Szakolci Csaba és Berta Szilvia kérelméről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Részletesen ismerteti az ügy előzményeit,
várja a véleményeket. Felhívja a figyelmet arra, hogy Szakolci Csaba állattartása és annak bűze
miatt régóta folyik az illetékes szervnél hatósági eljárás, rendszeresek az önkormányzathoz
érkező lakossági panaszok.
dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja: Elmondja, hogy az ingatlan korábbi
tulajdonosa olyan gondosan tartotta az állatait, hogy a szomszédok arról szinte semmit nem
tudtak, mert nem volt bűz. Szakolci Csaba jelenlegi állattartása nem megfelelő, ezért zavarja az
egész falut a bűz.
A képviselők élénk vitát folytatnak az ügyről. Az a javaslat fogalmazódik meg, hogy a legutóbbi
határozatához tartsa magát a testület.
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A vita alapján azt javasolja elfogadni, hogy
a képviselő-testület a 724/2019. (XII. 10.) határozatát megerősíti, a kérelmet nem támogatja.
Így teszi föl szavazásra a határozati javaslatot.
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
238/2021. (IX. 28.) határozata
Szakolci Csaba és Berta Szilvia telekalakítási kérelméről
A képviselő-testület Szakolci Csaba és Berta Szilvia mellékelt telekalakítási kérelmét
megtárgyalta és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a 724/2019. (XII. 10.)
határozatát megerősíti, a kérelmet nem támogatja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőket értesítse.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletről
Szabó Dávid képviselő: Az a javaslata, hogy az illegális szemétlerakás megelőzése érdekében
bizonyos típusú kamerákat szereltessen fel az önkormányzat a település megfelelő helyeire.
Ennek kifejti jogi és gyakorlati problémáit.
A képviselők élénk vitát folytatnak Szabó Dávid javaslatáról és a rendelet tervezetről. Nem
igazán megoldott a zöldhulladék elszállítása, viszont az égetéssel kapcsolatos lakossági
igényekre is reagálni kell.
Dienes Gábor alpolgármester: Azt javasolja, hogy a rendeletet az önkormányzat ne alkossa
meg, helyette vegyük fel a kapcsolatot azokkal a helyi vállalkozókkal, akik rendelkeznek
ágdaráló géppel és dolgozzunk ki velük együttműködési megállapodást.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Dienes Gábor javaslatát felteszi szavazásra.
Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadásáról.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő)
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
239/2021. (IX. 28.) határozata
Dienes Gábor alpolgármester módosító javaslatának elutasításáról
A képviselő-testület Dienes Gábor alpolgármesternek a rendelet tervezethez megfogalmazott
módosító javaslatát elutasítja.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Annyit megtehet az önkormányzat, hogy
akinek van ágdaráló gépe, annak ingyenes hirdetési felületet biztosít.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság ülésén elfogadott
módosítással teszi föl szavazásra a rendeletet, vagyis az 5. § (1) bekezdése így szóljon: "(1) A
növényi hulladék égetése március 1-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30ig minden szerdán 6-22 óra között végezhető."
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 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati
rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
7. napirendi pont
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok
térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
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
240/2021. (IX. 28.) határozata
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról
szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési
díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet melléklet szerinti módosításával
egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse és a határozat végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
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
241/2021. (IX. 28.) határozata
X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító
rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletek szerinti X/1., X/2., X/3.,
X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervét, felújítási tervét,
pótlási tervét és beruházási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
A terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével
összhangban van.
Az önkormányzat a tervvel kapcsolatban a 2022. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási
munkáira a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2022.
évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó 15.380.756 Ft anyagi forrással rendelkezik,
melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Javaslat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
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(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
242/2021. (IX. 28.) határozata
a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról
A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2020/2021. 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
10. napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójához való csatlakozásról
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
243/2021. (IX. 28.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 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 2022. évi
pályázati fordulójához.
Az önkormányzat 2022. 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.
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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
11. 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
244/2021. (IX. 28.) határozata
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt
polgármesteri jelentést elfogadja.
12. napirendi pont
Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri,
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.
(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
245/2021. (IX. 28.) határozata
a polgármester szabadságának igénybevételéről
A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi:
- 2021.09.29. (1 nap)
13. napirendi pont
Javaslat az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
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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
246/2021. (IX. 28.) határozata
az étkező konténer áramellátással kapcsolatos költségeiről
A képviselő-testület az iskolai étkező konténer áramellátásának bekötésével járó költségeket
jóváhagyja a Kincses Elektro Kft. (8044 Kincsesbánya, Kertalja 21.) mellékelt árajánlata
szerint 313.182 Ft összegben 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
14. napirendi pont
Javaslat Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
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
247/2021. (IX. 28.) határozata
Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvételről
A képviselő-testület egytért a Virtuális Erőmű Program pályázaton való részvétellel és ahhoz
kapcsolódóan 60.000 Ft + ÁFA, összesen 76.200 Ft eljárási költség kifizetésével a 2021. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Javaslat a szüreti felvonulás költségeiről
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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
248/2021. (IX. 28.) határozata
a szüreti felvonulás költségeiről
A képviselő-testület a 2021. évi őszi szüreti felvonulás költségeihez 500.000 Ft támogatást nyújt
a 2021. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester
Határidő: azonnal
16. napirendi pont
Egyebek
Szabó József képviselő: A Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottsági tagságáról lemond,
mert egyéb elfoglaltságai miatt annak munkájában nem tud részt venni.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy Szabó József helyére
válasszon a testület új tagot, javaslatot tesz majd a megfelelő személyre.
Scheszták Kornél képviselő: Tájékoztatja a testületet, hogy az előző ülésen történt egyeztetés
nyomán folyamatban van az ajánlatok bekérése a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület öltözőjének
épületében esedékes felújításokra, korszerűsítésekre.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel több bejelentés és hozzászólás nincs,
megköszöni a részvételt, és az ülést 19.45 órakor bezárja.
k. m. f.
dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

Szabó Dávid
képviselő
jkv. hitelesítő
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