
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. 

Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901  

E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu 

 

 

Szám: RÁC/118-4/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. február 14. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 

2. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

4. Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötendő 

megbízási szerződésről 

5. Javaslat értékbecslői szaktanácsadásról 

6. Javaslat fatuskók eltávolításáról 

7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok 

térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8. Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2021. évi tevékenységéről 

9. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 

10. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 40/2022. (II. 14.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 41/2022. (II. 14.) a napirend elfogadásáról 

• 42/2022. (II. 14.) az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóról 

• 43/2022. (II. 14.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

• 44/2022. (II. 14.) az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról 

kötendő megbízási szerződésről 

• 45/2022. (II. 14.) értékbecslői szaktanácsadásról 

• 46/2022. (II. 14.) értékbecslői tanácsadói megbízási szerződés megszűnéséről 

• 47/2022. (II. 14.) fatuskók eltávolításáról 

• 48/2022. (II. 14.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok 

térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

• 49/2022. (II. 14.) a Szent László Völgye TKT 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

• 50/2022. (II. 14.) a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 

• 51/2022. (II. 14.) a 0114 hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről 

• 52/2022. (II. 14.) az Eötvös utcai játszó parkban lévő pihenő padok és tartozékaik 

felújításáról 
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Rendeletek: 

o 3/2022. (II. 15.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. február 14. 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 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Peták Norbert képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

 

Állandó meghívott: 

Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Nagy Gábor jegyző 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívott: Fux István általános iskola intézményvezető 

 

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 

40/2022. (II. 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 

41/2022. (II. 14.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 

2. Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

4. Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötendő 

megbízási szerződésről 

5. Javaslat értékbecslői szaktanácsadásról 

6. Javaslat fatuskók eltávolításáról 

7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok 

térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8. Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2021. évi tevékenységéről 

9. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 

10. Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti Fux Istvánt a Ráckeresztúri Petőfi 

Sándor Általános Iskola új intézményvezetőjét, köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Kéri a 

képviselő-testület jelenlévő tagjait egy rövid bemutatkozásra, majd átadja a szót az 

intézményvezetőnek. 

 

Fux István általános iskola intézményvezető: Köszöni a meghívást, örül, hogy ebben a 

körben is bemutatkozhat. Beszél eddigi szakmai pályafutásáról. Diavetítéssel kísérve ismerteti 

vezetői programját, terveit, szakmai elképzeléseit, válaszol a jelenlévők kérdéseire. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszöni Fux István bemutatkozását, sok 

sikert kíván neki és biztosítja az önkormányzat támogatásáról, együttműködéséről. 

 

Fux István általános iskola intézményvezető: Megköszöni a lehetőséget és távozik az ülésről. 

 

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 

Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést és 

válaszol a feltett kérdésekre. 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2022. (II. 14.) határozata 

 

az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóról 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2020.01.01.-2020.02.06. közötti átmeneti 

gazdálkodásáról szóló polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést és 

válaszol a feltett kérdésekre. 

 

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 

43/2022. (II. 14.) határozata 

 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 

 

A képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést és 

válaszol a feltett kérdésekre. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Külön kiemeli a tervezett beruházásokat, 

pályázatokat, terveket. 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötendő 

megbízási szerződésről 

 

dr. Nagy Gábor jegyző: Új jogszabály jelent meg a témában, ami miatt felül kell vizsgálni a 

gyepmesteri tevékenységről, az ebek befogásáról szóló szerződést. Az új szabályozás többlet 

kötelezettségeket és költségeket ír elő az önkormányzatnak és a szolgáltatónak is. 

 

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 

44/2022. (II. 14.) határozata 

 

az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról kötendő megbízási 

szerződésről 
 

A képviselő-testület az Alpha-Vet Kft-vel a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátásáról 

szóló megbízási szerződést a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szerződés végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Javaslat értékbecslői szaktanácsadásról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az eddigi vállalkozó nyugdíjba megy, ő 

ajánlott maga helyett másik megbízható partnert. Szükségünk van erre a szakmai tanácsadásra. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, Csavajda Dávid 

megbízásáról. 

 

(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 

45/2022. (II. 14.) határozata 

 

értékbecslői szaktanácsadásról 

 

A képviselő-testület az önkormányzat számára elvégzendő értékbecslői szaktanácsadói 

feladatokkal Csavajda Dávid egyéni vállalkozót (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 17. 

3/2., adószám: 67123270-1-27) bízza meg 2022. március 1-től a mellékelt árajánlata szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az eddigi vállalkozó 

szerződésének megszűnéséről. 

 

(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 

46/2022. (II. 14.) határozata 

 

értékbecslői tanácsadói megbízási szerződés megszűnéséről 

 

A képviselő-testület az Ordas Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (2400 

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 7. fszt. 1.) 2016. december 8-án kötött értékbecslői tanácsadói 

megbízási szerződés megszűnését tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat fatuskók eltávolításáról 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2022. (II. 14.) határozata 

 

fatuskók eltávolításáról 

 

A képviselő-testület Durányik Márton egyéni vállalkozó mellékelt árajánlata jóváhagyja 

fatuskók eltávolítását a Hősök terén és a Temetőben összesen 600.000 Ft vállalkozási díjért a 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok 

térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 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 

48/2022. (II. 14.) határozata 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról 

szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési 

díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet melléklet szerinti módosításával 

egyetért. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Beszámoló a Szent László Völgye TKT 2021. évi tevékenységéről 
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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 

49/2022. (II. 14.) határozata 

 

a Szent László Völgye TKT 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi 

tevékenységéről szóló mellékelt beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról 

 

Szabó József Gazdasági Bizottság elnöke: Szóban is ismerteti a tájékoztatást. 

 

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 

50/2022. (II. 14.) határozata 

 

a képviselői vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatóról 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a Gazdasági Bizottság elnökének tájékoztatását, mely 

szerint a polgármester, a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok 2022. január 

31-ig eleget tettek törvény által előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Önkormányzatunk meg kívánja vásárolni a 

ráckeresztúri 0114 hrsz-ú ingatlant a Március 15. Mg. Szövetkezettől, amihez szükség van egy 

hivatalos értékbecslésre, amire árajánlatot kért Csavajda Dávid egyéni vállalkozótól. Javasolja 

a következő határozati javaslat elfogadását: A képviselő-testület a Ráckeresztúr 0114 hrsz-ú 

ingatlan hivatalos értékbecslésének elkészítésével Csavajda Dávid egyéni vállalkozót (2400 
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Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 17. 3/2., adószám: 67123270-1-27) bízza meg az árajánlata 

szerint 45.000 Ft megbízási díj ellenében a 2022. évi költségvetés terhére. 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 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 

51/2022. (II. 14.) határozata 

 

a 0114 hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről 
 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr 0114 hrsz-ú ingatlan hivatalos értékbecslésének 

elkészítésével Csavajda Dávid egyéni vállalkozót (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 17. 

3/2., adószám: 67123270-1-27) bízza meg az árajánlata szerint 45.000 Ft megbízási díj 

ellenében a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

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: Az Eötvös parkban található kerti ülőkék 

tetőcseréjére, bontására, új szerkezet építésére, valamint a szerkezet felújítására, az asztal és a 

padok karbantartására, felületkezelésére, festésére kért árajánlatot Gajdó Gábor egyéni 

vállalkozótól. Javasolja a következő határozati javaslat elfogadását: A képviselő-testület az 

Eötvös utcai játszó parkban lévő pihenő padok és tartozékaik felújításával (tetőcsere, 

felületkezelés, festés) Gajdó Gábor egyéni vállalkozót (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 13., 

adószám: 69975334-1-27) bízza meg összesen 490.000 Ft vállalkozási díj ellenében a 2022. évi 

költségvetés terhére. 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 szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2022. (II. 14.) határozata 

 

az Eötvös utcai játszó parkban lévő pihenő padok és tartozékaik felújításáról 
 

A képviselő-testület az Eötvös utcai játszó parkban lévő pihenő padok és tartozékaik 

felújításával (tetőcsere, felületkezelés, festés) Gajdó Gábor egyéni vállalkozót (2465 

Ráckeresztúr, Hősök tere 13., adószám: 69975334-1-27) bízza meg összesen 490.000 Ft 

vállalkozási díj ellenében a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

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 több bejelentés és hozzászólás nincs, 

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Scheszták Kornél 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


