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Szám: RÁC/118-19/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. augusztus 30. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

2. Javaslat műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

3. Javaslat az ACER Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

4. Javaslat gépi munkákkal történő megbízásról 

5. Javaslat a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés módosításáról 

6. Javaslat a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

7. Javaslat ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

8. Javaslat a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás módosításáról 

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a 

feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásáról 

10. Javaslat X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

11. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

12. Javaslat táblafesték vásárlásról 

13. Javaslat a búcsú támogatásáról 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat módosításáról 

16. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 185/2022. (VIII. 30.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 186/2022. (VIII. 30.) a napirend elfogadásáról 

• 187/2022. (VIII. 30.) a Rácmenza Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

• 188/2022. (VIII. 30.) a Rácmenza Kft-vel a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

• 189/2022. (VIII. 30.) műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

• 190/2022. (VIII. 30.) az ACER Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

• 191/2022. (VIII. 30.) gépi munkákkal történő megbízásról 

• 192/2022. (VIII. 30.) a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés 

módosításáról 

• 193/2022. (VIII. 30.) a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

• 194/2022. (VIII. 30.) ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

• 195/2022. (VIII. 30.) a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás módosításáról 
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• 196/2022. (VIII. 30.) az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintéséről, 

valamint a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére 

történő átruházásáról 

• 197/2022. (VIII. 30.) X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű 

rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

• 198/2022. (VIII. 30.) X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja 

szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2037. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervéről 

• 199/2022. (VIII. 30.) táblafesték vásárlásról 

• 200/2022. (VIII. 30.) a búcsú támogatásáról 

• 201/2022. (VIII. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 202/2022. (VIII. 30.) a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat 

módosításáról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. augusztus 30. 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 

Szabó Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Peták Norbert képviselő 

Scheszták Kornél képviselő 

 

Állandó meghívott: 

dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 

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 5 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2022. (VIII. 30.) 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 vállalkozási szerződés módosításáról 

2. Javaslat műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

3. Javaslat az ACER Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

4. Javaslat gépi munkákkal történő megbízásról 

5. Javaslat a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés módosításáról 
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6. Javaslat a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

7. Javaslat ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

8. Javaslat a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás módosításáról 

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a 

feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásáról 

10. Javaslat X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

11. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

12. Javaslat táblafesték vásárlásról 

13. Javaslat a búcsú támogatásáról 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat módosításáról 

16. Egyebek 

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

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a Rácmenza Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

2. Javaslat műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

3. Javaslat az ACER Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

4. Javaslat gépi munkákkal történő megbízásról 

5. Javaslat a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés módosításáról 

6. Javaslat a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

7. Javaslat ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

8. Javaslat a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás módosításáról 

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a 

feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásáról 

10. Javaslat X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

11. Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

12. Javaslat táblafesték vásárlásról 

13. Javaslat a búcsú támogatásáról 

14. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

15. Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat módosításáról 

16. Egyebek 
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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 vállalkozási szerződés módosításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Kft-vel előzetesen egyeztettük a 

szerződések szövegét. Az étkezési térítési díjakat az előző ülésen módosítottuk. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a vállalkozási szerződés 

módosításáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a Rácmenza Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel az önkormányzat intézményei közétkeztetéséről, 

gyermekétkeztetésről és szünidei étkeztetésről szóló vállalkozási szerződés 2022. szeptember 1-

től hatályos mellékelt módosításával egyetért. 

 

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 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a szünidei étkeztetésről 

szóló szerződés módosításáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a Rácmenza Kft-vel a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 

 

A képviselő-testület a Rácmenza Kft-vel a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 

vállalkozási szerződés 2022. szeptember 1-től hatályos mellékelt módosításával egyetért. 
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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 

 

2. napirendi pont 

Javaslat műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

műszaki ellenőri feladatok ellátásáról 

 

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

járdaépítés/felújítás támogatása” alprogram keretében kapott támogatás felhasználásával, 

gyalogjárda felújítása munkáinak a teljes körű műszaki ellenőri feladatainak ellátásával (a 

teljesítés helye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere) Szabó Gábor egyéni vállalkozót (cím: 1013 

Budapest, Attila út 18.) bízza meg a mellékelt szerződés szerint 380.000 Ft megbízási díjért a 

2022. évi költségvetés terhére. 

 

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

határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az ACER Kft-vel kötött vállalkozási 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

az ACER Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
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A képviselő-testület az MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázat keretében az ACER Kft-vel (2462 

Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) kötött vállakozási szerződés mellékelt módosításával 

egyetért. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás 

aláírására és felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat gépi munkákkal történő megbízásról 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

gépi munkákkal történő megbízásról 

 

A képviselő-testület gépi tereprendezési munkák, útjavítási és útkarbantartási munkák, 

földmunkák, valamint hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzésével határozatlan időre 

Pötörke György egyéni vállalkozót (2475 Kápolnásnyék, Csekés szőlő) bízza meg a mellékelt 

árajánlata szerinti díjért. 

 

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 Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés módosításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szükség van a doktor úr munkájára, évek 

óta nem emelt díjat. 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyásszal kötött szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Dr. Zsolnai Csaba Balázs nőgyógyász egyéni vállalkozóval kötendő, 

2023. január 1-től hatályos módosított megbízási szerződést 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 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ügyvéd úr egyéni ügyvédként folytatja a 

munkáját. 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Dr. Varga István Ügyvédi Irodával kötött szerződés 2022. szeptember 1-

től hatályos 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 

 

7. napirendi pont 

Javaslat ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre nem kapott választ minden 

kérdésére, ezért javasolja a döntés elnapolását. 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

ATM szolgáltatás megszüntetéséről 

 

A képviselő-testület a további tájékozódás érdekében a döntést elnapolja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az ATM szolgáltatás megszüntetésével összefüggő 

információkról a képviselő-testületet tájékoztassa és a határozati javaslatot terjessze elő 

döntésre. 

 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a Szent László Völgye TKT Társulási Megállapodás módosításáról 
 

A képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

25/2022. (VI. 23.) határozatában foglaltaknak megfelelően a Társulási Megállapodás mellékelt 

módosításával egyetért, mely szerint az ügyelet székhelye és ellátási helye az érdi ellátási helyre 

módosul. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse, felhatalmazza a Társulási 

Megállapodás módosítás aláírására és felkéri, hogy tegye meg a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. napirendi pont 

Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a 

feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nagyon sok kérdés merül fel az üggyel 

kapcsolatban. A többi járási önkormányzattal egyeztetve több mint 20 kérdést tettek fel a 

Nemzeti Vízművek Zrt. felé, de több megválaszolatlan kérdés maradt. Javasolja a döntés 

elnapolását. 

 

A jelenlévők hosszasan beszélgettek a vagyonátadás következményeiről, illetőleg a vagyon 

megtartásának következményeiről, a szolgáltatások ellátásáról, a szükséges fejlesztésekről, a 

közös szennyvízhálózatot érintő önkormányzati kvóták sorsáról, a gördülő tervezési tervben 

foglaltak végrehajtásáról. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a döntés elnapolásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2022. (VIII. 30.) határozata 

 
az önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintéséről, valamint a feladatellátási 

kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról 

 

A képviselő-testület a további tájékozódás érdekében a döntést elnapolja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a vagyon átadásával összefüggő információkról a képviselő-

testületet tájékoztassa és a határozati javaslatot terjessze elő döntésre. 

 
Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester  

Határidő: 2022. szeptember 20. 

 

10. napirendi pont 

Javaslat X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. 

évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 



11 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. évi 

Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-

02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró 

Önkormányzata, a 2023-2037. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt 

biztosítva) az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 

X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. évi GFT 

felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 

X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. évi GFT 

beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el - 

megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az X/6.Ráckeresztúr vízmű (11-02015-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2023-2037. évi 

Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes közreműködőket a 

határozatról értesítse és a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a szennyvízelvezető rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot 

a következőkkel: A képviselő-testület javasolja a Bajcsy-Zsilinszky utcában a mostani nyomott 

vezeték átalakítását gravitációs vezetékké, a lejtés megváltoztatásával, és ezt kéri a Gördülő 

Fejlesztési Tervbe 2023-ra betervezni. 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti módosított határozati javaslat elfogadásáról. 

 

(A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő) 

 

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

hozta: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletek szerinti X/1., X/2., X/3., 

X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-

004-01-14) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervét, felújítási tervét, 

pótlási tervét és beruházási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja a 

következő kiegészítéssel: 

 

A képviselő-testület javasolja a Bajcsy-Zsilinszky utcában a mostani nyomott vezeték 

átalakítását gravitációs vezetékké, a lejtés megváltoztatásával, és ezt kéri a Gördülő Fejlesztési 

Tervbe 2023-ra betervezni.  

 

A terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv települést érintő részével 

összhangban van. 

 

Az önkormányzat a tervvel kapcsolatban a 2023. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási 

munkáira a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2023. 

évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó 11.499.378 Ft anyagi forrással rendelkezik, 

melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont 

Javaslat táblafesték 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

táblafesték vásárlásról 

 

A képviselő-testület Fux István iskolaigazgató mellékelt kérelme alapján a Ráckeresztúri Petőfi 

Sándor Általános Iskolában elhasználódott táblák átfestéséhez 25.000 Ft-tal hozzájárul a 2022. 

évi költségvetés terhére. 
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Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Javaslat a búcsú 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a búcsú támogatásáról 

 

A képviselő-testület Pátkai István mellékelt kérelme alapján a 2022. szeptember 18-án tartandó 

templomi búcsú megrendezéséhez 50.000 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 

 

14. 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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 
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15. napirendi pont 

Javaslat a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat 

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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2022. (VIII. 30.) határozata 

 

a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló határozat módosításáról 

 

A képviselő-testület a konyha karbantartásával kapcsolatos munkákról szóló 169/2022. (VI. 

28.) határozatát a következők szerint módosítja: 

 

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

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

István egyéni vállalkozót (2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi Géza u. 16.) bízza meg 300.000 Ft + 

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

költségvetés terhére. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


