
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/118-9/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 24. napján 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

5. Javaslat iskolai program támogatásáról 

6. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 91/2022. (III. 24.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 92/2022. (III. 24.) a napirend elfogadásáról 

• 93/2022. (III. 24.) a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

• 94/2022. (III. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 95/2022. (III. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 96/2022. (III. 24.) iskolai program támogatásáról 

 

Rendeletek: 

o 5/2022. (III. 25.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. március 24. 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 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Szabó Dávid 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 4 fő jelen van, a testület határozatképes, 

az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármestert. Mivel nincs egyéb javaslat, kéri, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyéről. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2022. (III. 24.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármestert jelöli 

ki. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi 

pontok elfogadását a következő kiegészítéssel, módosítással: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
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5. Javaslat iskolai program támogatásáról 

6. Egyebek 

Mivel nincs több kérdés, észrevétel, kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2022. (III. 24.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

3. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

5. Javaslat iskolai program támogatásáról 

6. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 25.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2022. (III. 24.) határozata 

 

a Szép és Ép Fog Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Szép és Ép Fog Kft-vel (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22., 

képviseli: dr. Jenei András ügyvezető, cégjegyzékszám: 13-09-150823, adószám: 23553255-1-

13) 2016. október 11-én kötött feladat-ellátási szerződés 2022. május 1-jei hatállyal történő 

módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

  

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2022. (III. 24.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.03.03. (1 nap) 

- 2022.03.07-08. (2 nap) 

- 2022.03.17-18. (2 nap) 

- 2022.03.26-29. (3 nap) 

 

4. 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2022. (III. 24.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

5. napirendi pont 

Javaslat iskolai program 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: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2022. (III. 24.) határozata 

 

iskolai program támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozóinak programjához 

a mellékelt kérelem alapján 56.800 Ft-tal hozzájárul a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

  

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 13.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


