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Szám: RÁC/118-2/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. január 25. napján 19.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 

3. Javaslat az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program "Orvosi 

rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

4. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

5. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

6. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

7. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezéséről 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 16/2022. (I. 25.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 17/2022. (I. 25.) a napirend elfogadásáról 

• 18/2022. (I. 25.) Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 19/2022. (I. 25.) Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról 

• 20/2022. (I. 25.) Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról 

• 21/2022. (I. 25.) Lisziné Hunyadi Hajnalka döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 22/2022. (I. 25.) Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról 

• 23/2022. (I. 25.) Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítésének megállapításáról 

• 24/2022. (I. 25.) az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program 

„Orvosi rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

• 25/2022. (I. 25.) a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

• 26/2022. (I. 25.) a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

• 27/2022. (I. 25.) a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

• 28/2022. (I. 25.) a polgármester szabadságának ütemezéséről 

• 29/2022. (I. 25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 30/2022. (I. 25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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• 31/2022. (I. 25.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

• 32/2022. (I. 25.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesülettel kötendő használati megállapodásról 

 

Rendeletek: 

o 2/2022. (I. 27.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. január 25. napján 19.00 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 7 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022. (I. 25.) 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 a következő módosítással, kiegészítéssel: 

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 
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3. Javaslat az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program "Orvosi 

rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

4. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

5. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

6. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

7. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezéséről 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. 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 

17/2022. (I. 25.) 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 társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 

3. Javaslat az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program "Orvosi 

rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

4. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

5. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

6. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

7. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezéséről 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. Egyebek 

 

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

ülés előtt ülésezett, megtárgyalta valamennyi napirendi pontot és támogatta a döntési javaslatok 

elfogadását. 

 

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: 7 fő) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 27.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításáról 

 

Dienes Gábor alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét, kéri, hogy a testület ne zárja 

ki a szavazásból. A megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítéséről le fog mondani, ahogyan 

azt az előző évben is tette. 

 

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 

18/2022. (I. 25.) határozata 

 

Dienes Gábor döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület Dienes Gábor alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapításáról szóló szavazáskor 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 tiszteletdíjról. 

 

(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 

19/2022. (I. 25.) határozata 

 

Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 

A képviselő-testület Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. 

január 1-től 191.300 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 költségtérítésről. 
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(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 

20/2022. (I. 25.) határozata 

 

Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

A képviselő-testület Dienes Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 

2022. január 1-től 28.695 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester: 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 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 

21/2022. (I. 25.) határozata 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármestert az alpolgármesteri 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazáskor 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 tiszteletdíjról. 

 

(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 

22/2022. (I. 25.) határozata 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról 
 

A képviselő-testület Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját 2022. január 1-től 191.300 Ft/hó összegben állapítja meg. 
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dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, 

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a költségtérítésről. 

 

(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 

23/2022. (I. 25.) határozata 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének 

megállapításáról 
 

A képviselő-testület Lisziné Hunyadi Hajnalka társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítését 2022. január 1-től 28.695 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program „Orvosi 

rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szerződéskötésre nem került sor, így költség 

sem merült fel. 

 

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 

24/2022. (I. 25.) határozata 

 

az Albensis Kft. megbízásának visszavonásáról a Magyar Falu Program 

„Orvosi rendelők fejlesztése, építése” pályázat keretében 

 

Az önkormányzat pénzügyi forráshiány miatt nem kíván részt 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 az ALBENSIS Kft. 

megbízásáról szóló 5/2022. (I. 12.) határozatát visszavonja. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont 

Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

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 

25/2022. (I. 25.) határozata 

 

a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Rákóczi Szövetséget (1027 Bp. Szász Károly u. 1. IV/1.) 30.000 Ft-tal 

támogatja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

 

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 

26/2022. (I. 25.) határozata 

 

a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület az SE II. számú Gyermekklinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.) 

támogatása érdekében a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítványt (1157 Budapest, 

Nyírpalota út 5. fsz. 2.) 10.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont 

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

 

Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: Köszöni az egész éves munkát és kiváló 

együttműködést a bizottság tagjainak és a polgármesteri hivatal munkatársainak. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az egész testület nevében köszöni meg a 

bizottság nagyszerű munkáját és együttműködését. 

 

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 

27/2022. (I. 25.) határozata 

 

a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta és tudomásul vette. 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a polgármester szabadságának ütemezéséről 

 

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 

28/2022. (I. 25.) határozata 

 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra főállású polgármester 2022. évben 

igénybe vehető szabadságának megállapítását, valamint 2022. évi szabadságának ütemezését 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A polgármestert 2021-ben összesen 39 munkanap szabadság illette meg, melyből igénybe vett 

27 napot. 
 

2022. évre a polgármestert megillető szabadság:  

- alapszabadság és pótszabadság összesen: 39 nap, 

- 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó szabadság: 0 nap, 
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- 2021-ről áthozott szabadság: 12 nap, 

- 2022. évben járó szabadság összesen: 51 nap. 
 

2022. évben a polgármester szabadságának ütemezése a következő: 

január 14. (1 nap) 

február 28-március 11-ig (10 nap) 

május 30-június 13-ig (10 nap) 

július 4-15-ig (10 nap) 

augusztus 15-26-ig (10 nap) 

október 10-14-ig (5 nap) 

november 7-11-ig (5 nap) 

 

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a 

szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét 

követően azt jóváhagyja. 

A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az 

alpolgármester írja alá. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

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

Határidő: folyamatos 

 

8. 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: 7 fő) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2022. (I. 25.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.01.14. (1 nap) 

- 2022.01.25-26. (2 nap) 

 

9. 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. 
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(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 

30/2022. (I. 25.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

10. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, mely a pénzügyi 

támogatást is magában foglalja. 

 

(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 

31/2022. (I. 25.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt 

a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel. 

 

A támogatással együtt a képviselő-testület jóváhagyja az Egyesülettel kötött mellékelt 

megállapodást, melyben az önkormányzat biztosítja a focipálya és létesítményei ingyenes 

használat, melyeket az Egyesület köteles rendben tartani, a füvet rendszeresen nyírni, valamint 

a közüzemi és vízszámlát kifizetni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a támogatási 

megállapodás aláírására, és felkéri, hogy tegye meg a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges egyéb intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A másik határozati javaslat az ülés előtt 

készült el. A Sportkör pályázatához van szükség a Sportpálya 5 éves használatáról szóló 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az 5 éves használati 

megállapodásról. 

 

(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 

32/2022. (I. 25.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Sportkör Egyesülettel kötendő használati megállapodásról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Sportkör Egyesülettel kötendő mellékelt használati 

megállapodást jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

Szabó József képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy Szent László patak munkálatai során 

az ún. Bucsi árok lefolyását elzárták a szervíz úttal, így az árok nem tudja levezetni a 

csapadékvizet a patakba. Kéri polgármester asszony intézkedését a beruházók felé. 

 

Dienes Gábor alpolgármester: A Szakolczi féle sertésteleppel kapcsolatos hatósági eljárások 

állapotára kíváncsi, mert a faluban mindenféle hírek keringenek erről. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a 

kormányhivatal környezetvédelmi hatósága és építési hatósága felé is megtették már többször 

az önkormányzat észrevételeit, mégsem történt eddig érdemben semmi az állattartás 

megszüntetésére. Nem tartja kizártnak, hogy az önkormányzat további lépéseket tesz az 

ügyben, ha továbbra sem lesz előrehaladás. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tájékoztatást ad az önkormányzat 

pályázatairól, azok megvalósításának állásáról és a teendőkről. Folyik az 2022. évi költségvetés 

előkészítése. Hamarosan kiderül, hogy mennyi pénzt tud az önkormányzat fejlesztésekre 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 20.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Scheszták Kornél 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


