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Szám: RÁC/118-16/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. június 28. napján 17.30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

3. Javaslat a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

4. Javaslat a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

5. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról 

6. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

9. Javaslat a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 

12. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 158/2022. (VI. 28.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 159/2022. (VI. 28.) a napirend elfogadásáról 

• 160/2022. (VI. 28.) a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

• 161/2022. (VI. 28.) a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 162/2022. (VI. 28.) a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

• 163/2022. (VI. 28.) a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról 

• 164/2022. (VI. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 165/2022. (VI. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 166/2022. (VI. 28.) az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

• 167/2022. (VI. 28.) a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

• 168/2022. (VI. 28.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

• 169/2022. (VI. 28.) a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 

 

Rendeletek: 

o 12/2022. (VI. 29.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. június 28. 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 

Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármester 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

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 4 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: 4 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2022. (VI. 28.) 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 módosítással, kiegészítéssel: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 
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3. Javaslat a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

4. Javaslat a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

5. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról 

6. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

9. Javaslat a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 

12. 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 

159/2022. (VI. 28.) 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 Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

3. Javaslat a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

4. Javaslat a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

5. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról 

6. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Javaslat az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

9. Javaslat a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 

10. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

11. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 

12. Egyebek 

 

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

ülés előtt ülésezett, minden napirendi pontot megtárgyalt és elfogadásra javasolt. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen indokolja az előterjesztést, 

válaszol a feltett kérdésekre. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadásáról. 
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(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 12/2022. (VI. 29.) 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 Mákvirág Tánccsoport Egyesület 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 

160/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Mákvirág Tánccsoport Egyesület támogatás iránti pályázatát elfogadja, 

és 50.000 Ft-tal támogatja a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-ig történő 

elszámolási kötelezettséggel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodást kösse meg, és tegye meg a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 

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 határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás 

támogatása” járdaépítés tárgyában beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület a Magyar Falu Program, MFP-BJA/2022 kódszámú, „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás támogatása” járdaépítés tárgyában lefolytatott beszerzést eredményesnek 

nyilvánítja, és a munkával a Bauszer Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (6782 

Mórahalom, Röszkei út 46.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 8.001.000 Ft díjért a 2022. 

évi költségvetés terhére. 

 

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

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

 

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 

162/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a 201 hrsz-ú ingatlant érintő építési tilalom törléséről 

 

A képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján hozzájárul a Ráckeresztúr belterület 201 hrsz-

ú ingatlanra 2428/1982.05.11. számon bejegyzett építési tilalom törléséhez. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a törlési nyilatkozat aláírására és a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont 

Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról 

 

A képviselő-testület a lakóhelyi környezet 2022. évi állapotáról szóló mellékelt tájékoztatót 

megtárgyalta és tudomásul vette. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a lakosságot tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

6. 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 

164/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.06.13. (1 nap) 

- 2022.06.15. (1 nap) 

 

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: 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 

165/2022. (VI. 28.) 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 az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

 

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 

166/2022. (VI. 28.) határozata 

 

az iskola ingatlanait érintő vagyonkezelési szerződésről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 323 hrsz-ú és 114/1 hrsz-ú 

ingatlanait érintő, a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötendő mellékelt vagyonkezelési 

szerződést jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 
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A képviselő-testület a CETIN Hungary Zrt-vel kötött bérleti szerződés 3. számú módosítását a 

melléklet szerint jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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. 

 

(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 

168/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület részére 274.000 Ft támogatást nyújt 2 

db kézmosós mobil illemhely beszerzésére a 2022. évi költségvetés terhére, 2022. december 31-

ig történő elszámolási kötelezettséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 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 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 

 

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 

169/2022. (VI. 28.) határozata 

 

a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról 
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A képviselő-testület a Ráckeresztúr, Korniss István u. 25. sz. alatti konyha karbantartási 

munkáival (nyílászárók, ajtók, ablakok, radiátorok mázolása, törött üvegek cseréje) Czobor 

Ádám egyéni vállalkozót (2454 Iváncsa, Szabadság u. 14.) bízza meg az árajánlata szerint 

300.000 Ft + ÁFA munkadíjért, valamint legfeljebb bruttó 120.000 Ft anyagköltségért a 2022. 

évi költségvetés terhére. 

 

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

határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 18.30 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


