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(szóbeli beszámoló) 

 

Határozatok: 
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• 423/2021. (XI. 10.) a napirend elfogadásáról 

• 424/2021. (XI. 10.) az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli 

tervekről szóló polgármesteri beszámolóról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. november 10. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 

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: 

dr. Nagy Gábor jegyző 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: 

Csesztreginé Osztafin Ilma 

Heráné Hegyi Györgyi 

Molnár Nóra 

Kurtán Pál 

Bilikné Bakonyi Edit 

Izsó Rebeka 

Tóthné Győrffy Mária 

Szente Diána 

Osztafin Szabina 

Kober Maxwell 

Kovács Károly 

Lukács Zsuzsanna 

 

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

urat és a megjelent lakosokat. A közmeghallgatást a rendes képviselő-testületi ülésre vonatkozó 

szabályok szerint kell megtartani. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen 

van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Peták Norbert képviselő hiányzik. 

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: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

422/2021. (XI. 10.) 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. 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 

423/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről 

(szóbeli beszámoló) 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről 

(szóbeli beszámoló) 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Elsőként beszámol az elvégzett munkáról és 

a tervekről, utána minden jelenlévőnek megadja hozzászólásra a lehetőséget. 

A koronavírus járványhelyzet miatt 2020-ban nem került sor közmeghallgatásra, így 

lényegében az elmúlt két évben végzett munkáról számol be. Nehéz, de sikeres két év van 

mögöttünk. Elmondja, hogy a pandémiás időszakra előre felkészülni nem lehetett. Hamar 

sikerült megszervezni, hogy akinek arra szüksége volt, ellátást kapjon, a gyógyszereihez 

hozzájusson, vagy elintézhesse a napi bevásárlást. Ezúton is köszöni az önkormányzati 

intézmények dolgozóinak, a háziorvosoknak, a védőnőknek, fogorvosnak, a falugondnokság 

munkatársainak, a nevelési és oktatási intézmények dolgozóinak, az oda járó gyermekek 

szüleinek, hozzátartozóinak, valamint a képviselő-testületi és bizottsági tagoknak az 

együttműködést és segítséget, melynek folytán a pandémiás időszak legnehezebb részét sikerült 

különösebb problémák nélkül átvészelni, tehát az önkormányzat összességében jól vizsgázott. 

Ebben az időszakban kezdtük meg az Egészségház felújítását. Felújítottuk az Egészségház 

tetejét, nyílászáróit, kifestettünk és eszközöket szereztünk be. 

Tavaly megvalósult a Tornacsarnok padlójának cseréje, amit sajnos nem sokáig használhattunk 

a pandémiás helyzet miatt. 

EFOP pályázat keretében felújítottuk a szolgálati lakásokat és nagyon sok fiatalt támogatunk a 

helyben maradást segítő pályázat keretében. Ebben összesen több mint 170 fiatal érintett. 

Megszerveztük a zöldhulladék gyűjtő zsákok helyben, önköltségi áron történő megvásárlását. 

 

Peták Norbert képviselő megérkezett az ülésre 17:10-kor, a képviselő-testület létszáma 7 fő. 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Magyar Falu Pályázat keretében az 

óvodában fészekhintákat telepítettünk az udvarra. 

Az óvodában végeztünk felújítási munkákat, hőszigetelést rakattunk fel, korszerűsítettük a 

fűtési rendszert. Az óvodát közben néhány napos technikai szünettől eltekintve nyitva tudtuk 

tartani. 

Egy-két helyen módosítottuk a forgalomszabályozást, ehhez a szükséges jelzőtáblákat 

beszereztük. 

Nem feledkeztünk meg az idősekről és a gyermekekről sem, Mikulás csomag, illetőleg 

karácsonyi csomag került kiosztásra. 

Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztását a szolgáltató helyett, amiben 

külön köszöni képviselőtársai és a falugondnokság segítségét, akik néha igen mostoha 

körülmények között végezték ezt a feladatot. 

Pályázati forrásból sportpark létesült a Kölcsey parkban. 

Megszerveztük a COVID oltások beadását, segítettünk a regisztrációban, szervezésben. Itt 

kiemeli a háziorvosok és Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester áldozatos munkáját. 

Megszerveztük a használt háztartási sütőolaj begyűjtését és az e-hulladék gyűjtést két 

alkalommal. 

Megemlíti a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola felújítását, mely a Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ beruházásában valósul meg. Azonban az étkező konténer áthelyezését, 

azok közműre rákötését az önkormányzat intézte. Mi ürítettük ki az iskola épületet is, és 

megoldottuk a felszerelések, bútorok tárolását. A beruházással kapcsolatban még sok feladat 

hárul ránk, pl. a könyvtár kapujának megoldása, kisebb javítások elvégzése. Az építkezést napi 

szinten figyelemmel kísérjük. Tanári szoba kapott helyet egy konténerben. Át kellett alakítani 

a tanári és igazgatói szobát, hogy abban is folyhasson tanítás. 

Folyamatban van a temetőben a ravatalozó felújítása és urnafal létesítése. Kicseréltük a régi 

elavult kegyeleti hűtőt egy újra a Magyar Falu Programban. 

A falu határában egy sikeres rendezvény keretében Széchenyi Zsigmond emléktáblát, 

emlékhelyet avattunk a helyi vadásztársasággal együttműködve, akiknek az ügyben nyújtott 

segítségét ezúton is köszöni. 

Magyar Falu Pályázat keretében felújítjuk a Vajda János utca burkolatát. Ennek a közbeszerzési 

eljárását még az idén szeretnénk elindítani. 

A Hősök terén beteg vagy veszélyes fákat vágattunk ki, illetőleg gallyaztunk. A hiányzó fákat 

pótolni fogjuk. 

A fő úton bővítettük a közvilágítási hálózatot. 

Iskolakezdési és óvodakezdési támogatást adunk minden kérelmezőnek. 

Folyik a Szent László-patak medrének rendbetétele a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

beruházásában. A parton vízügyi fenntartó út létesül, mely gyalogos és kerékpáros közlekedésre 

alkalmas, talán a jövőben aszfaltréteget is kaphat. 

A "Gyereket a magasba" program során egyszerre emeltük fel gyermekeinket, megmutatva, 

hogy a gyerek örök érték. 

Szüreti felvonulást szerveztünk sikeres kisvonatozással. Mivel a Tornacsarnok nem 

használható, más helyiségünk pedig nincs, ezért elmaradt a szüreti bál. 

Újra megnyitottuk a könyvtárat, kisebb javításokat végeztünk ott. 

Részt vettünk a Virtuális Erőmű Program pályázaton, melynek keretében a Parlamentben díjat 

vehettünk át. 

Jelenleg aktívan szervezzük a COVID védőoltást párhuzamosan az influenza védőoltással. Az 

igénylőket a helyszínre szállítjuk. Ez sok munkával, egyeztetéssel jár, amiért minden 

közreműködőt köszönet illet. Külön köszöni Szabó József képviselő munkáját. 

A jövőbeli tervekről a következőket mondja el: Az útjaink felújítása továbbra is az egyik 

legfontosabb feladat, amelyhez próbálunk támogatást szerezni. 

Szeretnénk támogatást szerezni a kastély felújításához. 
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Szeretnénk tovább bővíteni a térfigyelő kamerarendszert. 

Nagy igény lenne gyermekorvosi rendelő létesítésére, amelyhez szintén megpróbálunk állami 

támogatást, pályázati forrást igénybe venni. 

Évről-évre nő a lakosságszám, ami örvendetes, ezzel együtt a lakossági igények is nőnek. 

Amennyiben elkészül az új általános iskola a Hősök terén, a Szent János téri iskola épület 

felszabadul, amelynek közösségi hasznosítására több elképzelés is van, különösen művelődési 

ház vagy a polgármesteri hivatal elhelyezése céljára. 

Minden említett cél megvalósítása érdekében folyamatosan dolgozunk, készülnek a tervek és 

folynak az egyeztetések a pénzügyi források biztosítására. 

Dióhéjban ennyiben tudja összefoglalni a beszámolót és a terveket. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdezi, hogy az eddig elhangzottakkal 

kapcsolatban van-e a képviselőknek vagy a jelenlévőknek kérdése, észrevétele. Mivel nincs 

több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a szóbeli polgármesteri beszámoló 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 

424/2021. (XI. 10.) határozata 

 

az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről szóló polgármesteri 

beszámolóról 

 

A képviselő-testület az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről 

szóló szóbeli polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kéri a jelenlévőket, hogy szóljanak hozzá a 

beszámolóhoz. Az a kérése, hogy a hozzászóló szíveskedjen a nevét és a címét is közölni a 

jegyzőkönyv kedvéért. Amelyik kérdést itt helyben nem tudják megválaszolni, írásban adnak 

majd választ. 

 

Kurtán Pál: Kérdezi, mikor készül el az iskola? 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tudomása szerint a kivitelező 2022. 

májusára szeretné átadni az épületet. Azután jöhet az átvételi eljárás, az esetleges hibák 

kijavítása, a használatbavételi eljárás, a működési engedélyezési eljárás. Az épületet fel kell 

szerelni, be kell rendezni. Az a terv, hogy a 2022/23. évi tanévet már az új iskolában lehet 

megtartani. Hangsúlyozza, hogy a beruházás felelőse az iskolát fenntartó Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ. 

Elmondja még, hogy a földes utcák gréderezése a következő 2-3 hétben fog megvalósulni. 

Szintén folyamatban van a ravatalozó felújítása. 

A jövő héten kezdik meg a Kölcsey parkban a játszótér létesítését. Egy budapesti intézményből 

kedvezményes áron sikerült vásárolni alig használt, jó állapotú játszóeszközöket, amelyeket itt 

állítanak fel. 

 

Kovács Károly: Járdák felújítását tervezik-e? 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, már ebben az évben szerettük volna 

pályázatot beadni a temető előtti járdaszakasz felújítására. Az előkészítés során viszont azzal a 

problémával szembesültünk, hogy a járdák a temető és a templom közötti szakaszon a 

valóságban léteznek ugyan, a földhivatali nyilvántartásban azonban nem, mert nincs önálló 

helyrajzi számuk, így az állami közút a házakig tart, jogilag nincs köztük járda. Felvettük a 

kapcsolatot a Magyar Közút Zrt-vel, kérve segítségüket a probléma megoldásában. Árajánlatok 

alapján kiválasztottuk azt a földmérőt, aki az említett szakaszon kiméri a járdákat, elkészíti a 

vázrajzokat, amelyek alapján aztán a járdák önálló helyrajzi számot és tulajdoni lapot kapnak. 

Ezt követi az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba adás. E nélkül semmilyen pályázati 

forrást nem kaphatunk a felújításra. Ez a munka folyamatban van, de több hónapot fog igénybe 

venni. 

 

Kurtán Pál: Kérdezi, mely utakat újítja fel az önkormányzat? 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Vajda János utcára igényeltünk pályázati 

forrást. 

Elmondja, hogy most indulnak TOP-os pályázatok, melyeken indulni szeretnénk. Ennek 

keretében több forrást lehet igényelni, mint a Magyar Falu Programban. Pályázunk utak 

felújítására, gyermekorvosi rendelő kialakítására, a Szent János téri iskola épület felújítására és 

ott művelődési ház kialakítására. Az az épület igén régi, korszerűtlen a villamos hálózata, a 

vízvezetékrendszere, a fűtési rendszere, elöregedett a tetőszerkezete. Ennek ellenére jó 

lehetőséget ad olyan épület kialakítására, amelyben rendezvényeket lehet tartani, szakköröket 

szervezni, és parkoló is kialakítható. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérdezi, hogy van-e még hozzászóló? 

Amennyiben nincs, megköszöni mindenkinek, hogy megtisztelte jelenlétével a 

közmeghallgatást. 

 

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

megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást 17:45-kor bezárja. 

 

k. m. f.  

 

  dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


