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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. november 10. napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtásáról 

2. Javaslat a belterületi földes utcák gréderezéséről 

3. Javaslat gallyazási munkákról 

4. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

5. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendeletről 

6. Javaslat közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

7. Javaslat ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

8. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződésről 

9. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

10. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 425/2021. (XI. 10.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 426/2021. (XI. 10.) a napirend elfogadásáról 

• 427/2021. (XI. 10.) az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére támogatás 

nyújtásáról 

• 428/2021. (XI. 10.) a belterületi földes utcák gréderezéséről 

• 429/2021. (XI. 10.) gallyazási munkákról 

• 430/2021. (XI. 10.) Szabó Dávid döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 431/2021. (XI. 10.) a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

• 432/2021. (XI. 10.) közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

• 433/2021. (XI. 10.) a Ráckeresztúr 09/65 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról szóló szerződésről 

• 434/2021. (XI. 10.) a Ráckeresztúr 048/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásáról szóló szerződésről 

• 435/2021. (XI. 10.) a KaLiMED Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról 

kötendő feladat-ellátási előszerződésről 

• 436/2021. (XI. 10.) a KaLiMED Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról 

kötendő feladat-ellátási szerződésről 

• 437/2021. (XI. 10.) a KaLiMed Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat tartós helyettesítéssel 

történő ellátására kötött szerződés megszüntetéséről 

• 438/2021. (XI. 10.) hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

 

Rendeletek: 

o 24/2021. (XI. 12.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. november 10. napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli 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 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: - 

 

Állandó meghívott: 

dr. Nagy Gábor jegyző 

 

Meghívott: - 

 

Hallgatóság: - 

 

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

urat. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 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 

425/2021. (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 a következő módosítással, kiegészítéssel: 

1. Javaslat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtásáról 

2. Javaslat a belterületi földes utcák gréderezéséről 

3. Javaslat gallyazási munkákról 

4. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
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5. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendeletről 

6. Javaslat közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

7. Javaslat ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

8. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződésről 

9. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

10. 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 

426/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtásáról 

2. Javaslat a belterületi földes utcák gréderezéséről 

3. Javaslat gallyazási munkákról 

4. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

5. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati 

rendeletről 

6. Javaslat közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

7. Javaslat ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

8. Javaslat a KaLiMed Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződésről 

9. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

10. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére 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 

427/2021. (XI. 10.) határozata 

 

az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére támogatás nyújtásáról 

 

A képviselő-testület az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-t eszközparkjának fejlesztése 

érdekében 1.000.000 Ft-tal támogatja a 2021. évi költségvetése terhére, 2022. december 31. 

elszámolási kötelezettséggel. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a belterületi földes utcák gréderezéséről 

 

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 

428/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a belterületi földes utcák gréderezéséről 

 

A képviselő-testület a belterületi földes utcák gréderezése érdekében elfogadja a Ferrépszerk 

Kft. (2457 Adony, Dózsa György utca 64.) mellékelt árajánlatát és munkákra 1.000.000 Ft 

keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat gallyazási munkákról 

 

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 

429/2021. (XI. 10.) határozata 

 

gallyazási munkákról 

 

A képviselő-testület a Szent János téren elvégzendő gallyazási munkákról Durányik Márton e.v. 

által adott árajánlatot elfogadja, a munkavégzés megrendelésével egyetért 55.000 Ft díjért a 

2021. évi költségvetése terhére. 
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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 a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

 

Szabó Dávid képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mivel az ő cége adta az árajánlatot. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testületet ne 

zárja ki Szabó Dávidot a szavazásból. 

 

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

szavazzanak 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

430/2021. (XI. 10.) határozata 

 

Szabó Dávid döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület Szabó Dávid képviselőt 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 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 

431/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

 

 

A képviselő-testület az Arany Antenna Bt. térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló ajánlatát 

elfogadja, és a Lászlópusztára vonatkozó rendszer bővítést megrendeli a mellékelt árajánlat 

szerint összesen bruttó 1.767.078 Ft díjért, valamint annak üzemeltetését 5000 Ft + 

ÁFA/hó/kamera összegben a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és 

felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendeletről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Beszámol arról, hogy a mai napon 

személyesen egyeztetett a földtulajdonosi közösséggel a mezőőri szolgálat létesítéséről. Jelen 

voltak az Ercsi Rendőrőrs képviselői is. A többség egyetért az önkormányzat szándékával, 

néhány földtulajdonos fejezte ki egyet nem értését, ezért azt gondolja, hogy hozzuk létre a 

mezőőri szolgálatot. Egy év után majd összegezzük a tapasztalatokat. De ha meg sem próbáljuk, 

nem fog kiderülni, hogy működőképes volt-e az elképzelés. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 12.) önkormányzati 

rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6. napirendi pont 

Javaslat közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

 

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 

432/2021. (XI. 10.) határozata 

 

közös tulajdon megszüntetési és telekalakítási szerződésről 

 

A képviselő-testület a Novozánszki Csabával kötendő mellékelt közös tulajdon megszüntetési és 

telekalakítási szerződéssel egyetért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. napirendi pont 

Javaslat ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a 09/65 hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. 

 

(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 

433/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a Ráckeresztúr 09/65 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

szerződésről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr 09/65 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló mellékelt szerződéssel egyetért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a 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 048/2 hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. 

 

(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 

434/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a Ráckeresztúr 048/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 

szerződésről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr 048/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló mellékelt szerződéssel egyetért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri 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 KaLiMed Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződésről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a KaLiMED Kft-vel a II. 

sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról kötendő feladat-ellátási előszerződésről. 

 

(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 

435/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a KaLiMED Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról kötendő feladat-ellátási 

előszerződésről 

 

A képviselő-testület a KaLiMED Kft-vel a ráckeresztúri II. sz. háziorvosi szolgálat 2022. január 

1-től történő praxisba adásáról szóló mellékelt feladat-ellátási előszerződéssel egyetért. 

A feladatellátás átadása területi ellátási érdekből jön létre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés 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, a KaLiMED Kft-vel a II. 

sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról kötendő feladat-ellátási szerződésről. 

 

(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 

436/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a KaLiMED Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat praxisba adásáról kötendő feladat-ellátási 

szerződésről 

 

A képviselő-testület a KaLiMED Kft-vel a ráckeresztúri II. sz. háziorvosi szolgálat 2022. január 

1-től történő praxisba adásáról szóló mellékelt feladat-ellátási szerződéssel egyetért.  

A feladatellátás átadása területi ellátási érdekből jön létre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és 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 KaLiMed Kft-vel a II. 

sz. háziorvosi szolgálat tartós helyettesítéssel történő ellátására kötött szerződés 

megszüntetéséről. 

 

(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 

437/2021. (XI. 10.) határozata 

 

a KaLiMed Kft-vel a II. sz. háziorvosi szolgálat tartós helyettesítéssel történő ellátására 

kötött szerződés megszüntetéséről 

 

A képviselő-testület a KaLiMed Kft-vel a ráckeresztúri II. sz. háziorvosi szolgálat tartós 

helyettesítéssel történő ellátására kötött szerződés 2021. december 31. napjával közös 

megegyezéssel történő megszüntetésével egyetért a mellékelt szerződés szerint, tekintettel a 

praxis 2022. január 1-től a Kft-nek történő átadására. 

A feladatellátás átadása területi ellátási érdekből jön létre. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

 

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 

438/2021. (XI. 10.) határozata 

 

hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 
 

A képviselő-testület a téli hóeltakarítással kapcsolatos munkákra a Szeminátor 96 Kft-vel (2465 

Ráckeresztúr, Arany J. u. 1.) kötött mellékelt szerződést jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

Kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt. 

 

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 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


