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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. február 22. napján 17.30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek átmeneti 

módosításáról 

2. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendeletről 

3. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

4. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási tevékenységéről 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat a könyvtár vízbekötéséről 

9. Javaslat a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

10. Javaslat településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

11. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 53/2022. (II. 22.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 54/2022. (II. 22.) a napirend elfogadásáról 

• 55/2022. (II. 22.) Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 56/2022. (II. 22.) a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek 

átmeneti módosításáról 

• 57/2022. (II. 22.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

jegyzői beszámolóról 

• 58/2022. (II. 22.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról 

• 59/2022. (II. 22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

• 60/2022. (II. 22.) a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

• 61/2022. (II. 22.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 62/2022. (II. 22.) a könyvtár vízbekötéséről 

• 63/2022. (II. 22.) a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

• 64/2022. (II. 22.) településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

 

Rendeletek: 

o 4/2022. (II. 23.) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 

sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. február 22. napján 17.30 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 

Dienes Gábor alpolgármester 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: - 

 

Állandó meghívott: 

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 Szabó Dávid 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 

53/2022. (II. 22.) 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 a következő kiegészítéssel, módosítással: 

1. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek átmeneti 

módosításáról 

2. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendeletről 
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3. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

4. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási tevékenységéről 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat a könyvtár vízbekötéséről 

9. Javaslat a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

10. Javaslat településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

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 

54/2022. (II. 22.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek átmeneti 

módosításáról 

2. Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendeletről 

3. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

4. Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási tevékenységéről 

5. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

6. Javaslat a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat a könyvtár vízbekötéséről 

9. Javaslat a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

10. Javaslat településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

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 a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek átmeneti 

módosításáról 

 

Scheszták Kornél képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, mint a Rácmenza Kft. 

ügyvezetője és 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. 
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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 

55/2022. (II. 22.) határozata 

 

Scheszták Kornél döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület Scheszták Kornél képviselőt a napirend tárgyalásánál a döntéshozatalból 

nem zárja ki. 

 

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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2022. (II. 22.) határozata 

 

a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés egyes rendelkezéseinek átmeneti módosításáról 

 

A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel kötött bérleti szerződés 6. pontjában foglalt bérlői 

kötelezettségek teljesítésétől eltekint a 2022. évre. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés módosítás aláírására és felkéri a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szenes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 

rendeletről 

 

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) 

 

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

alkotta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2022. (II. 22.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

mellékelt jegyzői beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a hivatal dolgozóinak egész éves eredményes 

munkájukért. 

 

4. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási 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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2022. (II. 22.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási tevékenységéről szóló jegyzői 

beszámolóról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal 2021. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló mellékelt jegyzői beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki az adóügyi ügyintézésben résztvevők 

hatékony és eredményes munkájáért. 
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5. napirendi pont 

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

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 

59/2022. (II. 22.) határozata 

 

 a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

A képviselő-testület - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 

alapján - a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban az alábbiak szerint 

választja meg: 

 

Baki Mónika Elek Júlia 

Gajdó Tímea Németh Kristóf 

Liszi József Áron Csesztregi Edmond   

Gajdó Györgyné Misztina Hanga Eliza 

Csizmarik Alexandra Lukács Vivien Nikolett 

Kiss Ferenc Lászlóné Lukács János  

Király Antalné Novozánszki Kristóf 

Csesztregi Tibor Novozászki Benedek 

Némethné Szűcs Dóra Szakolczi Kármen 

 Garai Máté 

 Mayerné Radócz Etelka 

 Radócz Barna 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a Peter Cerny 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 

60/2022. (II. 22.) határozata 

 

a Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Bp. 

Bókay J. u. 53.) 10.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére. 
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. 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: 7 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2022. (II. 22.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a könyvtár vízbekötéséről 

 

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 

62/2022. (II. 22.) határozata 

 

a könyvtár vízbekötéséről 

 

A képviselő-testület a Wass Albert Könyvtár új vízbekötésének elkészítésével a Bauszer Kft-t 

(6782 Mórahalom, Röszkei út 46.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerint 940.000 Ft + ÁFA 

vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont 

Javaslat a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: 400.000 Ft költségkeretet javasol. 

 

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 

63/2022. (II. 22.) határozata 

 

a 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

 

A képviselő-testület a 2022. évre tervezett 4. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséhez 

400.000 Ft keretösszeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Javaslat településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

 

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 

64/2022. (II. 22.) határozata 

 

településfejlesztési célú ingatlan vásárlásról 

 

1. A képviselő-testület településfejlesztés céljából meg kívánja vásárolni a Ráckeresztúr 0114 

hrsz-ú ingatlant a hivatalos értékbecslés szerint 2.600.000 Ft vételárért a 2022. évi költségvetés 

terhére. 

 

2. A képviselő-testület a 079/4 és 079/5 hrsz-ú ingatlanok megközelítésének biztosítása 

érdekében a Ráckeresztúr 0114 hrsz-ú ingatlanon átjárási szolgalmi jogot kíván biztosítani 

Martonvásár Város, Tordas Község és Gyúró Község önkormányzatai részére összesen 

1.300.000 Ft ellenérték fejében.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és 

szerződések előkészítésére, valamint a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Egyebek 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kiosztott egy ajánlatot, mely ingyen LED-

ek kiosztásával foglalkozik. Kérése, hogy olvassák el, és ha van rá igény, előterjeszti 

döntéshozatalra. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 18.15 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


