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Szám: RÁC/118-12/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 3. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

3. Javaslat a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

4. Javaslat a 2021. évi monitoring jelentés és vezetői nyilatkozat jóváhagyásáról 

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

6. Javaslat közvilágítási hálózat bővítéséről 

7. Javaslat óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 

8. Javaslat „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” 

tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

9. Javaslat rendezvény támogatásáról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

13. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 113/2022. (V. 3.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 114/2022. (V. 3.) a napirend elfogadásáról 

• 115/2022. (V. 3.) a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

• 116/2022. (V. 3.) a 2021. évi monitoring jelentésről 

• 117/2022. (V. 3.) a 2021. évi vezetői nyilatkozatokról 

• 118/2022. (V. 3.) közvilágítási hálózat bővítéséről 

• 119/2022. (V. 3.) óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 

• 120/2022. (V. 3.) „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” 

elnevezésű pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek 

ellátása” tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 121/2022. (V. 3.) rendezvény támogatásáról 

• 122/2022. (V. 3.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 123/2022. (V. 3.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 124/2022. (V. 3.) 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

• 125/2022. (V. 3.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 126/2022. (V. 3.) a polgármester munkájának elismeréséről 
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Rendeletek: 

o 6/2022. (V. 4.) önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

o 7/2022. (V. 4.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 8/2022. (V. 4.) az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. május 3. 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 

Peták Norbert képviselő 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Scheszták Kornél képviselő 

 

Állandó meghívott: 

Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Zamody János 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 6 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2022. (V. 3.) 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 módosítással, kiegészítéssel: 
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1. Javaslat önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

3. Javaslat a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

4. Javaslat a 2021. évi monitoring jelentés és vezetői nyilatkozat jóváhagyásáról 

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

6. Javaslat közvilágítási hálózat bővítéséről 

7. Javaslat óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 

8. Javaslat „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” 

tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

9. Javaslat rendezvény támogatásáról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

13. Egyebek 

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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2022. (V. 3.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

3. Javaslat a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

4. Javaslat a 2021. évi monitoring jelentés és vezetői nyilatkozat jóváhagyásáról 

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

6. Javaslat közvilágítási hálózat bővítéséről 

7. Javaslat óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 

8. Javaslat „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” 

tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

9. Javaslat rendezvény támogatásáról 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

11. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

12. Javaslat 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

13. 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 önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 
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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 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 6/2022. (V. 4.) önkormányzati 

rendelete önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

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 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 7/2022. (V. 4.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

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: 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 

115/2022. (V. 3.) határozata 

 

a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

A képviselő-testület a mellékelt 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

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

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a 2021. évi monitoring jelentés és vezetői nyilatkozat jóváhagyásáról 

 

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 monitoring jelentésről. 

 

(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 

116/2022. (V. 3.) határozata 

 

a 2021. évi monitoring jelentésről 

 

A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó 2021. évi monitoring 

jelentést a melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vezetői 

nyilatkozatokról. 

 

(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 

117/2022. (V. 3.) határozata 

 

a 2021. évi vezetői nyilatkozatokról 

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei gazdálkodásához kapcsolódó 2021. évi 

vezetői nyilatkozatokat a melléklet szerint tudomásul veszi. 
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5. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést és 

válaszol a feltett kérdésekre. A Gazdasági Bizottság külön is véleményezte az előterjesztést és 

annak elfogadását támogatta. 

 

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 8/2022. (V. 4.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

6. napirendi pont 

Javaslat közvilágítási hálózat bővítéséről 

 

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 

118/2022. (V. 3.) határozata 

 

közvilágítási hálózat bővítéséről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúr, Csokonai M. u. 663/1. hrsz-ú ingatlan előtt 1 db 22 W 

teljesítményű LED lámpatest felszerelésével megbízza az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt-t a 2022. évi költségvetés terhére. 

A lámpatest költsége 30.000 Ft + ÁFA. 

A felszerelés költsége 89.500 Ft + ÁFA, összesen: 113.665 Ft 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt 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 óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 
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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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2022. (V. 3.) határozata 

 

óvodai sószoba kialakításának támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvodában sószoba kialakításához a mellékelt 

kérelem alapján 100.000 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 

 

8. napirendi pont 

Javaslat „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” 

tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

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 

120/2022. (V. 3.) határozata 

 

„A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati 

konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” tárgyában 

beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület „A TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan projekt előkészítési tevékenységek ellátása” tárgyában 

lefolytatott beszerzést eredményesnek nyilvánítja és a munkával az ANPAST Europroject 

Szolgáltató Kft-t (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13. ajtó) bízza meg az árajánlata 

szerinti díjért. 

 

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

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

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat rendezvény 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2022. (V. 3.) határozata 

 

rendezvény támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Darázsderék Nyugdíjas Táncklub 2022. május 7-én tartandó 

tavaszköszöntő rendezvényének megtartásához 30.000 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 

 

10. 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2022. (V. 3.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.04.13. (1 nap) 

- 2022.04.19. (1 nap) 

- 2022.05.04. (1 nap) 
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11. 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: 6 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2022. (V. 3.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

12. napirendi pont 

Javaslat 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

 

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 

124/2022. (V. 3.) határozata 

 

0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáiról 

 

A képviselő-testület a 0114 hrsz-ú ingatlan tereprendezési munkáival a Bauszer Kft-t (6782 

Mórahalom, Röszkei út 46.) bízza meg a mellékelt árajánlata szerint 540.000 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 

 

13. napirendi pont 

Egyebek 

 

Szabó József képviselő: Javasolja a képviselő-testületnek polgármester asszony idén eddig 

végzett munkájának elismerését, részére jutalom megállapítását. Felolvassa a mellékelt 
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előterjesztést. Javasolja bruttó 920.000 Ft jutalom megállapítását. A Gazdasági Bizottság 

támogatta a döntést. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nagyon köszöni a testület bizalmát, egyúttal 

megköszöni a sok támogatást, melyet a képviselőktől, bizottsági tagoktól és a polgármesteri 

hivatal munkatársaitól kap, hiszen ez csapatmunka, az eredményekért közösen dolgozunk. 

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 döntéshozatalból való 

ki nem zárásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2022. (V. 3.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a munkájának 

elismeréséről szóló javaslat 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 Szabó József bizottsági 

elnök által tett javaslatról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2022. (V. 3.) határozata 

 

a polgármester munkájának elismeréséről 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester részére - 2022-ben végzett 

kiváló munkájának elismeréseként - bruttó 920.000 Ft összegű jutalmat állapít meg a 2022. évi 

költségvetés terhére. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Egyéb hozzászólás nem volt. 

 



12 

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 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


