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Szám: RÁC/2446-13/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. december 14. napján 14.30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat építési- és betontörmelék darálásáról 

3. Javaslat a karácsonyi vásár költségeiről 

4. Javaslat zászlók rendeléséről 

5. Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosításáról 

6. Javaslat a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló vállalkozási szerződés 

módosításáról 

7. Javaslat a 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének megállapításáról 

8. Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

9. Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

10. Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

11. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

13. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 481/2021. (XII. 14.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 482/2021. (XII. 14.) a napirend elfogadásáról 

• 483/2021. (XII. 14.) építési- és betontörmelék darálásáról 

• 484/2021. (XII. 14.) a karácsonyi vásár költségeiről 

• 485/2021. (XII. 14.) zászlók rendeléséről 

• 486/2021. (XII. 14.) ügyvédi megbízási szerződés módosításáról 

• 487/2021. (XII. 14.) a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló vállalkozási 

szerződés módosításáról 

• 488/2021. (XII. 14.) a 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének 

megállapításáról 

• 489/2021. (XII. 14.) a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai 

Szakszolgálat működési körzetéhez való tartozásáról 

• 490/2021. (XII. 14.) a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

• 491/2021. (XII. 14.) a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

• 492/2021. (XII. 14.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 493/2021. (XII. 14.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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Rendeletek: 

o 29/2021. (XII. 16.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2021. december 14. napján 14.30 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 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

 

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 5 fő jelen van, a testület határozatképes, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Scheszták Kornél képviselőt. Mivel 

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

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

481/2021. (XII. 14.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Scheszták Kornél 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: 5 fő) 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

482/2021. (XII. 14.) 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 építési- és betontörmelék darálásáról 

3. Javaslat a karácsonyi vásár költségeiről 

4. Javaslat zászlók rendeléséről 

5. Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosításáról 

6. Javaslat a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló vállalkozási szerződés 

módosításáról 

7. Javaslat a 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének megállapításáról 

8. Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

9. Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

10. Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

11. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

13. Egyebek 

 

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

ülés előtt ülésezett, megtárgyalta valamennyi napirendi pontot és elfogadásra javasolta azokat. 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 16.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat építési- és betontörmelék darálásáról 
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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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

483/2021. (XII. 14.) határozata 

 

építési- és betontörmelék darálásáról 

 

A képviselő-testület az „építési- és betontörmelék darálása – helyszínre történő kiszállással” 

című beszerzést eredményesnek nyilvánítja és a munkával a Bulath-Sped Kft-t (2451 Ercsi, 

Ercsény fasor 3-5.) bízza meg az árajánlata szerinti díjért a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a karácsonyi vásár költségeiről 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

484/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a karácsonyi vásár költségeiről 

 

A képviselő-testület a 2021. évi karácsonyi vásár megrendezéséhez kapcsolódó költségekre 

350.000 Ft keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat zászlók rendeléséről 
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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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

485/2021. (XII. 14.) határozata 

 

zászlók rendeléséről 

 

A képviselő-testület különböző önkormányzati célokra zászlók rendelését hagyja jóvá a 

Roviprint Kft. (7627 Pécs, Torda u. 20.) mellékelt árajánlata alapján összesen 462.000 Ft 

értékben a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat ügyvédi megbízási szerződés 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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

486/2021. (XII. 14.) határozata 

 

ügyvédi megbízási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával (8000 Székesfehérvár, Károly János 

u. 2. I/1.) 2014. február 13-án kötött megbízási szerződés 2022. január 1-től hatályos 

módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

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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6. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló vállalkozási szerződés 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

487/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Hírmondó nyomdai munkáiról szóló, a Walton Promotion 

Kft-vel kötött vállalkozási szerződés mellékelt módosítását jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének megállapításáról 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

488/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének megállapításáról 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 

vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 

21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvény 2022. január 1-jei hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

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

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

489/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat működési 

körzetéhez való tartozásáról 

 

A képviselő-testület egyetért a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolának a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye működési körzetéhez való tartozásával 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ TK/065/1165-29/2021. sz. mellékelt megkeresésében 

foglaltak szerint. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Dunaújvárosi Tankerületi Központot értesítse és tegye 

meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

490/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

szóló mellékelt beszámolót elfogadja. 
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A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a településért önzetlenül végzett értékfeltáró és 

értékmegőrző munkájukért. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Értéktár Bizottságot 

értesítse és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

 

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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

491/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

 

A képviselő-testület a 2022. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a munkatervben foglaltak végrehajtása 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

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

Határidő: folyamatos 

 

11. 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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

492/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 
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- 2021.12.11. (1 nap) 

- 2021.12.20.-22. (3 nap) 

 

12. 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: 5 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

493/2021. (XII. 14.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

13. 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 15.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Scheszták Kornél 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


