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Szám: RÁC/2446-7/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. október 26. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről 

3. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 

4. Javaslat falinaptár megrendeléséről 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

döntés megerősítéséről 

8. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 401/2021. (X. 26.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 402/2021. (X. 26.) a napirend elfogadásáról 

• 403/2021. (X. 26.) mezei őrszolgálat létesítéséről 

• 404/2021. (X. 26.) a mezei őrszolgálat létesítésével kapcsolatban a rendőrséggel kötendő 

együttműködési megállapodásról 

• 405/2021. (X. 26.) falinaptár megrendeléséről 

• 406/2021. (X. 26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 407/2021. (X. 26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 408/2021. (X. 26.) a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló döntés megerősítéséről 

 

Rendeletek: 

o 22/2021. (X. 28.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 23/2021. (X. 28.) a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. október 26. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója - 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 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: - 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző 

urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Szabó Dávid képviselőt. Mivel nincs 

egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

401/2021. (X. 26.) 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 mezei őrszolgálat létesítéséről 

3. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 
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4. Javaslat falinaptár megrendeléséről 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

döntés megerősítéséről 

8. Egyebek 

Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2021. (X. 26.) 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 mezei őrszolgálat létesítéséről 

3. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 

4. Javaslat falinaptár megrendeléséről 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

döntés megerősítéséről 

8. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Szóban kiegészíti a leírtakat, 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 28.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a mezei őrszolgálat 

létesítéséről. 

 

(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 

403/2021. (X. 26.) határozata 

 

mezei őrszolgálat létesítéséről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem 

értve az erdőt, a halastavat - őrzéséről 2022. január 1-től mezei őrszolgálat létesítésével kíván 

gondoskodni, egy fő mezőőr munkavállaló foglalkoztatásával. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a jogszabályban előírt dokumentumok 

és döntések előkészítésére, valamint a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 

önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a rendőrséggel kötendő 

együttműködési megállapodásról. 

 

(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 

404/2021. (X. 26.) határozata 

 

a mezei őrszolgálat létesítésével kapcsolatban a rendőrséggel kötendő együttműködési 

megállapodásról 

 

A képviselő-testület a mezei őrszolgálat 2022. január 1-től tervezett létesítésével kapcsolatban 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő mellékelt együttműködési megállapodást 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont 

Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Szóban is kiegészíti az előterjesztést. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 28.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat falinaptár 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 

405/2021. (X. 26.) határozata 

 

falinaptár megrendeléséről 

 

A képviselő-testület reprezentációs céllal falinaptár megrendelését hagyja jóvá a Feliciter 

Kiadó Kft. mellékelt árajánlata alapján összesen 85.000 Ft értékben 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 

 

5. 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. 
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(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 

406/2021. (X. 26.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2021.10.21. (1 nap) 

 

6. 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 

407/2021. (X. 26.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

döntés megerősítéséről 

 

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 

408/2021. (X. 26.) határozata 

 

a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

döntés megerősítéséről 
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A képviselő-testület a 048/2 és 09/65 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adására vonatkozó igényét fenntartja, az erről hozott határozatait megerősíti. 

A képviselő-testület az MNV Zrt. mellékelt MNV/01/25423/12/2021. sz. levelében foglalt 

önkormányzati kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról szóló szerződés aláírására és felkéri a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

 

Dienes Gábor alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat honlapján az 

egészségügyre vonatkozó adatokat mindenhol frissíteni kell, nemcsak a kezdő oldalon. 

Javasolja, hogy amennyiben az utak felújítása esedékes lesz, a Vörösmarty utca közepén 

található bukkanót, beton burkolat gyűrődést is szüntessük meg. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


