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Szám: RÁC/118-1/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. január 12. napján 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

2. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar, 

közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat keretében 

3. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Orvosi rendelők 

fejlesztése, építése” pályázat keretében 

4. Javaslat ifj. Szabolcs László tervező megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

5. Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

6. Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

7. Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

8. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

9. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

10. Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

11. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 1/2022. (I. 12.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 2/2022. (I. 12.) a napirend elfogadásáról 

• 3/2022. (I. 12.) az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

• 4/2022. (I. 12.) az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Óvodai 

játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat keretében 

• 5/2022. (I. 12.) az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Orvosi rendelők 

fejlesztése, építése” pályázat keretében 

• 6/2022. (I. 12.) ifj. Szabolcs László tervező megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

• 7/2022. (I. 12.) az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

• 8/2022. (I. 12.) az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

• 9/2022. (I. 12.) a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

• 10/2022. (I. 12.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 11/2022. (I. 12.) a polgármester illetményének megállapításáról 

• 12/2022. (I. 12.) a polgármester költségtérítésének megállapításáról 

• 13/2022. (I. 12.) a polgármester idegennyelv-tudási pótlékáról 

• 14/2022. (I. 12.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 
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• 15/2022. (I. 12.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

 

Rendeletek: 

o 1/2022. (I. 14.) a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. január 12. napján 13.00 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 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Peták Norbert képviselő 

 

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 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 

1/2022. (I. 12.) 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) 

 

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

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (I. 12.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

2. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar, 

közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat keretében 

3. Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Orvosi rendelők 

fejlesztése, építése” pályázat keretében 

4. Javaslat ifj. Szabolcs László tervező megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

5. Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

6. Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

7. Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

8. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

9. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

10. Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

11. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

 

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 

3/2022. (I. 12.) határozata 

 

az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

 

Az önkormányzat részt kíván venni a Magyarország Kormánya által A Magyar Falu 

Programban „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogram keretében (A 

kiírás kódszáma: MFP- BJA/2022) meghirdetett pályázaton, ezért megbízza az ALBENSIS Kft-

t (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a pályázat megírásával, benyújtásával, az esetleges 

hiánypótlás elkészítésével a mellékelt vállalkozási szerződés szerint 100.000 Ft + ÁFA díjért a 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

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

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

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar, 

közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat keretében 

 

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 

4/2022. (I. 12.) határozata 

 

az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat keretében 

 

Az önkormányzat részt kíván venni a Magyarország Kormánya által A Magyar Falu 

Programban „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című alprogram 

keretében (A kiírás kódszáma: MFP-OJKJF/2022) meghirdetett pályázaton, ezért megbízza az 

ALBENSIS Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a pályázat megírásával, 

benyújtásával, az esetleges hiánypótlás elkészítésével a mellékelt vállalkozási szerződés szerint 

80.000 Ft + ÁFA 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 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program „Orvosi rendelők 

fejlesztése, építése” pályázat keretében 

 

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 

5/2022. (I. 12.) határozata 

 

az Albensis Kft. megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Orvosi rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 
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Az önkormányzat részt kíván venni a Magyarország Kormánya által A Magyar Falu 

Programban „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogram 

keretében "Orvosi rendelők fejlesztése, építése" pályázati kategóriában (A kiírás kódszáma: 

MFP-ÖTIK/2022/4) meghirdetett pályázaton, ezért megbízza az ALBENSIS Kft-t (8000 

Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a pályázat megírásával, benyújtásával, az esetleges 

hiánypótlás elkészítésével a mellékelt vállalkozási szerződés szerint 120.000 Ft + ÁFA 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 

 

4. napirendi pont 

Javaslat ifj. Szabolcs László tervező megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

 

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 

6/2022. (I. 12.) határozata 

 

ifj. Szabolcs László tervező megbízásáról a Magyar Falu Program 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” pályázat keretében 

 

Az önkormányzat részt kíván venni a Magyarország Kormánya által A Magyar Falu 

Programban „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogram keretében (A 

kiírás kódszáma: MFP- BJA/2022) meghirdetett pályázaton, ezért megbízza ifj. Szabolcs László 

egyéni vállalkozót (1094 Budapest, Balázs Béla u. 30. 1. em. 8.) a tervezői munkák 

elkészítésével a mellékelt ajánlata szerint 280.000 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 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

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 

7/2022. (I. 12.) határozata 

 

az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda működésével kapcsolatban, fenntartói 

jogkörében eljárva a következő döntéseket hozza: 

 

- Az óvoda nyári zárva tartása: 2022.08.01.-től 2022.08.26.-ig, igény esetén ügyelet tartása 

mellett. 

- A 2022/2023. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2022.05.02.-től 2022.05.04.-ig, 8.00 

órától 16.00 óráig. 

- Az óvodába történő jelentkezés módja: gondviselő által, személyesen, lehetőleg kisgyermekkel 

együtt, a megadott időpontban. A vezető által a felvételi határozatok kiküldésének határideje: 

2022.05.31. 

- A felvett gyermekek óvodai jogviszonya 2022.09.01.-től kezdődik. 

- Az első nevelési nap: 2022.09.01. 

- A 2022/2023-as nevelési évre a törvényi előírásoknak megfelelően az óvodai csoportok száma: 

5. 

- Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 6.00 órától 17.00 óráig. 

 

A képviselő-testület az óvodavezető mellékelt tájékoztatójában szereplő egyéb intézkedéseket 

tudomásul veszi. 

 

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

 

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 

8/2022. (I. 12.) határozata 

 

az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

 

Az önkormányzat a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) felvételi 

körzetét Ráckeresztúr község közigazgatási területében állapítja meg. 
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7. napirendi pont 

Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

 

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 

9/2022. (I. 12.) határozata 

 

a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

 

A képviselő-testület a helyi civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki a mellékelt kiírás 

szerint, a 21/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján. A pályázatokat a rendelet 1. 

melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani 2022. március 1-ig. A benyújtott 

pályázatok elbírálása 2022. március 31-ig megtörténik. 

 

Támogatást csak azok a civil szervezetek kaphatnak, akik az előző évi támogatás 

felhasználásáról az önkormányzat felé elszámoltak. A bíróságon bejegyzett társadalmi 

szervezet köteles csatolni az adóhatóság (NAV és önkormányzati adóhatóság) által kiállított 

adóigazolást. 

A pályázat elbírálása során figyelembe kell venni a kérelmező, pályázó önkormányzatért, a 

település lakosaiért végzett munkáját, valamint az önkormányzat éves költségvetésében 

rendelkezésre álló források mértékét. 

 

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 a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, kéri, hogy 

a testület ne zárja ki a szavazásból. 

 

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

szavazzanak a kizárásáról a javaslata szerint. 

 

(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 

10/2022. (I. 12.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert az illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról szóló 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, az illetményéről. 

 

(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 

11/2022. (I. 12.) határozata 

 

a polgármester illetményének megállapításáról 
 

A képviselő-testület a főállású polgármester illetményét 2022. január 1-től 780.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a költségtérítéséről. 

 

(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 

12/2022. (I. 12.) határozata 

 

a polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

A képviselő-testület a főállású polgármester költségtérítését 2022. január 1-től 117.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a nyelvpótlékáról. 

 

(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 

13/2022. (I. 12.) határozata 

 

a polgármester idegennyelv-tudási pótlékáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester részére az illetményén felül 

23.190 Ft/hó idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, kéri, hogy 

a testület ne zárja ki szavazásból. 

 

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

szavazzanak a kizárásáról a javaslata szerint. 

 

(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 

14/2022. (I. 12.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert cafetéria-juttatásának 

meghatározásáról szóló 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 

15/2022. (I. 12.) határozata 

 

a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

 

A képviselő-testület a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2022. évi cafetéria-

juttatásának éves, közterheket is tartalmazó nettó összegét 400.000 Ft/év összegben határozza 

meg, melyre fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetése. 

 

A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására vonatkozó eljárási rend megegyezik a 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó eljárásrenddel, melyet a 

jegyző az általa kiadott Közszolgálati Szabályzatban határoz meg. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

10. napirendi pont 

Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 

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 1/2022. (I. 14.) önkormányzati 

rendelete a 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

Dienes Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy a tűzoltó autó elhelyezésére szolgáló 

mobilgarázst át kellene helyezni a falu közepére, vagy a Martonvásár felőli oldalára a 

kivonulások megkönnyítése érdekében. Várja a javaslatokat. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 14.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


