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Szám: RÁC/118-18/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. július 28. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak módosításáról 

4. Javaslat napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról 

5. Javaslat a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

6. Javaslat földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

10. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 176/2022. (VII. 28.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 177/2022. (VII. 28.) a napirend elfogadásáról 

• 178/2022. (VII. 28.) napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos árajánlatok 

elbírálásáról 

• 179/2022. (VII. 28.) a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

• 180/2022. (VII. 28.) földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

• 181/2022. (VII. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 182/2022. (VII. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 183/2022. (VII. 28.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 184/2022. (VII. 28.) a polgármester munkájának elismeréséről 

 

Rendeletek: 

o 13/2022. (VII. 29.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 14/2022. (VII. 29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

o 15/2022. (VII. 29.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 19/2021. (IX. 7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. július 28. napján 10.00 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 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Dienes Gábor alpolgármester 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

 

Állandó meghívott: 

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 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 

176/2022. (VII. 28.) 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 
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2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak módosításáról 

4. Javaslat napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról 

5. Javaslat a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

6. Javaslat földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

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 

177/2022. (VII. 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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak módosításáról 

4. Javaslat napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról 

5. Javaslat a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

6. Javaslat földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

8. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

9. Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

10. Egyebek 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen beszámol a költségvetés 

módosítás okairól 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: 4 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 29.) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 



4 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 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 14/2022. (VII. 29.) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 12/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak módosításáról 

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető: Részletesen beszámol a díjmódosítás okairól 

és válaszol a feltett kérdésekre. Hét éve változatlanok a díjak. Az elmúlt két évben a COVID 

veszélyhelyzet miatt nem tudtunk a díjakon módosítani. A környező települések díjait is 

megnéztük a javaslat összeállításakor. 

 

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 15/2022. (VII. 29.) önkormányzati 

rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 19/2021. (IX. 7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos 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: 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 

178/2022. (VII. 28.) határozata 

 

napelemes kandeláberek beszerzésével kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület az „Árajánlat kérés napelemes kandeláber beszerzésére” tárgyában 

lefolytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a beszerzéssel és beüzemeléssel a Tamási 

Naperőmű Kft-t (8000 Székesfehérvár, Budai út 312.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 

5.309.718 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 

 

5. napirendi pont 

Javaslat a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az elmúlt ülésen hozott határozat 

pontosításáról van szó. 

 

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 

179/2022. (VII. 28.) határozata 

 

a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Pusztina Magyar Oktatásért Programhoz kapcsolódó támogatásról szóló 

175/2022. (VII. 7.) határozatát a következők szerint módosítja: 

 

A képviselő-testület a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesületnek (2484 Gárdony, 

Fészek u. 15., képviseli: Fux István elnök) a Pusztina Magyar Oktatásért Programban való 

részvétel segítése érdekében 50.000 Ft támogatást nyújt a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 



6 

6. napirendi pont 

Javaslat földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Úgy gondolja, hogy lépni kellett és a csatolt 

ajánlat elfogadható. 

 

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 

180/2022. (VII. 28.) határozata 

 

földgáz kereskedelmi szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület az EMoGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft-vel (Székhely: 

3600 Ózd, Gyár út 1.) kötendő mellékelt földgáz kereskedelmi szerződés módosítást jóváhagyja. 

 

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

végrehajtása érdekében szükséges 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: 4 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2022. (VII. 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 

Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
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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: 4 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2022. (VII. 28.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2022.08.08.-23. (12 nap) 

 

9. napirendi pont 

Javaslat a polgármester munkájának elismeréséről 

 

Szabó József Gazdasági bizottság elnöke: Javaslatot tesz a polgármester munkájának 

elismerésére. Felolvassa a mellékelt levelét és kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nagyon köszöni a bizalmat. Bejelenti 

személyes érintettségét 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, a szavazásból történő 

kizárásról. 

 

(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 

183/2022. (VII. 28.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a napirend 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 szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő) 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2022. (VII. 28.) 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 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 12.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Lisziné Hunyadi Hajnalka 

alpolgármester 

jkv. hitelesítő 


