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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. november 30. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

3. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

4. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

5. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

6. Javaslat a belterületi földes utcák úthengeres tömörítéséről 

7. Javaslat a "200 éve szól a harang" rendezvény költségeiről 

8. Javaslat pályázati megalapozó dokumentum elkészítéséről 

9. Javaslat EFOP pályázat keretében megvalósult beszerzésekről 

10. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról 

11. Javaslat a Bos-Genetic Kft-vel kötendő megállapodásról 

12. Javaslat a Polgárőrség gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásról 

13. Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

14. Javaslat közigazgatási iratok rendezéséről és selejtezéséről 

15. Javaslat a Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen kapacitás-bővítő beruházásról 

16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

17. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 439/2021. (XI. 30.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 440/2021. (XI. 30.) a napirend elfogadásáról 

• 441/2021. (XI. 30.) a 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

• 442/2021. (XI. 30.) a belterületi földes utcák úthengeres tömörítéséről 

• 443/2021. (XI. 30.) a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében történő megbízási 

szerződésről 

• 444/2021. (XI. 30.) a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében történő vendéglátás 

költségeiről 

• 445/2021. (XI. 30.) a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében hangosító berendezés 

költségeiről 

• 446/2021. (XI. 30.) pályázati megalapozó dokumentum elkészítéséről 

• 447/2021. (XI. 30.) Szabó Dávid döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 448/2021. (XI. 30.) EFOP pályázat keretében megvalósult beszerzésekről 

• 449/2021. (XI. 30.) műszaki ellenőr megbízásáról 
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• 450/2021. (XI. 30.) a Bos-Genetic Kft-vel kötendő megállapodásról 

• 451/2021. (XI. 30.) a Polgárőrség gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásról 

• 452/2021. (XI. 30.) mart aszfalt beszerzéséről 

• 453/2021. (XI. 30.) közigazgatási iratok rendezéséről és selejtezéséről 

• 454/2021. (XI. 30.) a Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen kapacitás-bővítő 

beruházásról 

• 455/2021. (XI. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Rendeletek: 

o 25/2021. (XII. 2.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 26/2021. (XII. 2.) a köztisztviselőknek 2022-ben adható egyes juttatásokról, 

támogatásokról és az illetménykiegészítésről 

o 27/2021. (XII. 2.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

18/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

o 28/2021. (XII. 2.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 24/2021. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. november 30. 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 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: - 

 

Állandó meghívott: 

Pintérné Bánkuti Mónika 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. Szabó József képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni egyéb 

elfoglaltsága miatt, bár a jelenléti ívet aláírta. 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 

439/2021. (XI. 30.) 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. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 



4 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

440/2021. (XI. 30.) 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 köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

3. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

4. Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

5. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

6. Javaslat a belterületi földes utcák úthengeres tömörítéséről 

7. Javaslat a "200 éve szól a harang" rendezvény költségeiről 

8. Javaslat pályázati megalapozó dokumentum elkészítéséről 

9. Javaslat EFOP pályázat keretében megvalósult beszerzésekről 

10. Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról 

11. Javaslat a Bos-Genetic Kft-vel kötendő megállapodásról 

12. Javaslat a Polgárőrség gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásról 

13. Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

14. Javaslat közigazgatási iratok rendezéséről és selejtezéséről 

15. Javaslat a Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen kapacitás-bővítő beruházásról 

16. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

17. Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületi 

ülés előtt ülésezett és megtárgyalta valamennyi napirendi pontot. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja a költségvetés 

módosítását és válaszol a feltett 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 25/2021. (XII. 2.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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2. napirendi pont 

Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

 

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 26/2021. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőknek 2022-ben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az 

illetménykiegészítésről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

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 27/2021. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről 

 

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 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati 

rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 24/2021. (XI. 12.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
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(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

441/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a 2022. évi belső ellenőrzési tervről 

 

A képviselő-testület az önkormányzat mellékelt 2022. évi belső ellenőrzési tervét a következő 

tartalommal fogadja el:  

- 2021. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott beszerzési eljárások ellenőrzése. 

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal személyügyi ellenőrzése. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a belső ellenőrt értesítse, és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a belterületi földes utcák úthengeres tömörítéséről 

 

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 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

442/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a belterületi földes utcák úthengeres tömörítéséről 

 

A képviselő-testület a belterületi földes utcák úthengeres tömörítése érdekében elfogadja a 

Ferrépszerk Kft. (2457 Adony, Dózsa György utca 64.) mellékelt árajánlatát és a 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. 
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Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a "200 éve szól a harang" rendezvény költségeiről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a Szironta együttes 

fellépéséről szóló szerződésről. 

 

(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 

443/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében történő megbízási szerződésről 

 

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

önkormányzati rendezvények támogatása" elnevezésű program "200 éve szól a harang" 

rendezvény keretében az Európai Harang- és Csengettyűegyüttesek Szövetségével kötött 

mellékelt megbízási szerződést jóváhagyja 250.000 Ft díjért 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 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vendéglátás 

költségeiről. 

 

(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 

444/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében történő vendéglátás költségeiről 

 

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

önkormányzati rendezvények támogatása" elnevezésű program "200 éve szól a harang" 

rendezvény keretében a vendéglátás költségeit a Rácmenza Kft. mellékelt árajánlata alapján 

jóváhagyja 262.000 Ft díjért a 2021. évi költségvetés 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 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a hangosító berendezés 

beszerzéséről. 

 

(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 

445/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a "200 éve szól a harang" rendezvény keretében hangosító berendezés költségeiről 

 

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

önkormányzati rendezvények támogatása" elnevezésű program "200 éve szól a harang" 

rendezvény keretében a hangosító berendezés beszerzésének költségeit a mellékelt számlák 

alapján jóváhagyja 500.270 Ft költségen 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 

 

8. napirendi pont 

Javaslat pályázati megalapozó dokumentum elkészítéséről 

 

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 

446/2021. (XI. 30.) határozata 

 

pályázati megalapozó dokumentum elkészítéséről 

 

A képviselő-testület a TOP PLUSZ-3.3.1-21 pályázat keretében 2 csoportos bölcsőde 

létesítésével kapcsolatos megalapozó dokumentum készítésére a Vipinnet Kft. (2465 

Ráckeresztúr, Szegfű u. 2/1.) mellékelt árajánlatát 300.000 Ft díjért elfogadja a 2021. évi 

költségvetés terhére, a Kft-vel kötött műszaki tanácsadói megbízási szerződés keretében. 
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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 

 

9. napirendi pont 

Javaslat EFOP pályázat keretében megvalósult beszerzésekről 

 

Szabó Dávid képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mert az ő cége is szerepel a szállítók 

között. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja, hogy a testület ne zárja ki Szabó 

Dávidot 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

447/2021. (XI. 30.) 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

448/2021. (XI. 30.) határozata 

 

EFOP pályázat keretében megvalósult beszerzésekről 

 

A képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 azonosító számú projekt megvalósítása 

keretében megvalósult beszerzéseket a mellékelt számlák alapján összesen 5.214.140 Ft 

összegben utólag jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert határozat végrehajtása érdekében szükséges 

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

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Javaslat műszaki ellenőr megbízásáról 

 

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 

449/2021. (XI. 30.) határozata 

 

műszaki ellenőr megbízásáról 

 

A képviselő-testület az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 azonosító számú projekt megvalósítása 

keretében az Égszi Komplex Kft-vel műszaki ellenőrzésről 2019-ben kötött mellékelt megbízási 

szerződést utólag jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a Bos-Genetic Kft-vel kötendő megállapodásról 

 

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 

450/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a Bos-Genetic Kft-vel kötendő megállapodásról 

 

A képviselő-testület a Bos-Genetic Kft-vel térfigyelő kamerák elhelyezéséről szóló mellékelt 

megállapodást jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri a 

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

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Polgárőrség gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásról 

 

Scheszták Kornél képviselő: Szabó József a Gazdasági Bizottság elnöke távollétében, mint a 

bizottság elnökhelyettese elmondja, hogy a napirendi pont tárgyalása komoly vitát hozott. Az 

előterjesztés szerinti javaslatot a bizottság végül nem fogadta el, más javaslata nem volt. 

 

A képviselő-testület hosszan tárgyalt az előterjesztésről. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mint előterjesztő azt javasolja, hogy 

400.000 Ft-tal támogassa az önkormányzat a gépjármű vásárlást, így teszi föl a 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

451/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a Polgárőrség gépjármű beszerzéséhez nyújtott támogatásról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség gépjármű beszerzését 400.000 Ft-

tal támogatja a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

 

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: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

452/2021. (XI. 30.) határozata 

 

mart aszfalt beszerzéséről 

 

A képviselő-testület az útjavítási munkákhoz mart aszfalt beszerzését hagyja jóvá a Puhi-Tárnok 

Út és Hídépítő Kft-től (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.) összesen 160.000 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 

 

14. napirendi pont 

Javaslat közigazgatási iratok rendezéséről és selejtezéséről 

 

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 

453/2021. (XI. 30.) határozata 

 

közigazgatási iratok rendezéséről és selejtezéséről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal irattárában levő, 2013 - 2017. évi   

közigazgatási iratok és műszaki dokumentációk, valamint a 2012. évvel bezárólag keletkezett 

pénzügyi iratok átvizsgálására, rendezésére és selejtezésére a Tabularium Bt. (8000 

Székesfehérvár, Becskereki u. 44.) mellékelt árajánlatát elfogadja összesen 900.000 Ft díjért a 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

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

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen kapacitás-bővítő beruházásról 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

454/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen kapacitás-bővítő beruházásról 

 

1. Ráckeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a rész-

tulajdonában lévő Ráckeresztúri Szennyvíztisztító telepen Martonvásár Város 

Önkormányzata a kiadandó, végrehajtható vízjogi engedély alapján kapacitás-bővítő 

beruházást végezzen, azzal, hogy a fejlesztés kapcsán a költségek térítését a fejlesztővel 

kötött megállapodása szerint teljes összegben vállalja, ehhez a társ-tulajdonosoknak 

anyagilag hozzájárulni nem kell. A fejlesztéssel létrejövő többlet tisztítási kapacitás fölött 

Martonvásár Város Önkormányzata teljes egészében rendelkezik. 

 

2. A Képviselő-testület a Ráckeresztúr 079/4 hrsz.-on lévő szennyvíztelep ingatlanának, az 1. 

pontban rögzített beruházás végrehajtásához szükséges bővítéséhez a 079/5 hrsz.-ú 

területből hozzácsatol 2260 m2 területet, melynek érdekében jóváhagyja a jelen határozat 

2. melléklete szerinti telekhatár rendezési szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert 

annak aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület elfogadja a 2. pontban foglaltak végrehajtása körében, hogy a 079/5 

hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyai az alábbiak szerint módosulnak, azzal, hogy a változás 

utáni érték vagyonértékelés alapján kerül meghatározásra: 

 

 

Telekhatár rendezése előtt: 

Terület: 3727 m2 

Telekhatár rendezés után: 

Terület: 5987 m2 

Tulajdoni 

hányad 

ingatlan-

nyilvántartás 

szerint 

/10000 

terület 

m2 

hányad 

% 

Jelenlegi 

érték 

bővített 

terület m2 

tulajdoni 

arány/5987 

változás 

utáni érték 

Ráckeresztúr 3057 1139 30 641970.-Ft 2399 2399 - 

Martonvásár 3767 1404 38 791070.-Ft 2404 2404 - 

Tordas 1813 676 18 380730.-Ft 676 676 - 

Gyúró 1363 508 14 286230.-Ft 508 508 - 

Összesen 10000 3727 100 2100000.-Ft 5987  - 
 

4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztést lezárásaként lefolytatott sikeres 

próbaüzemet követően Fejlesztő az elkészült víziközművet Martonvásár Város 

Önkormányzatának térítésmentesen adja át a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX törvény 8. §-a alapján, a tulajdonába kerülő víziközműveket a létesítés szerinti érték 

alapján leltárba veszi. Ezt követően a fenntartási költségek elosztásánál figyelembe veendő 

– a települések részére rendelkezésre álló tisztítóművi kapacitásnak megfelelő – 

felépítmény tulajdoni hányad módosítását fogja kezdeményezni, és az elfogadott újraosztott 

kapacitás-hányadnak megfelelően vállalja a telep fenntartási költségeit. 
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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 

 

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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

455/2021. (XI. 30.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

17. 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 19.15 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


