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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 16. napján 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről 

(szóbeli beszámoló) 

 

Határozatok: 

• 387/2022. (XI. 16.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 388/2022. (XI. 16.) a napirend elfogadásáról 

• 389/2022. (XI. 16.) az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli 

tervekről szóló polgármesteri beszámolóról 

 

Rendeletek: - 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 16. napján 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról 

 

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: 

dr. Zamody János Gazdasági Bizottság tagja 

dr. Nagy Gábor jegyző 

 

Meghívott: 

Szabó Zoltán Ercsi Rendőrőrs parancsnok 

 

Hallgatóság: - 

Bilikné Bakonyi Edit 

Végh-Sztrucska Katalin 

Gáborné Kutasi Katalin 

Tordainé Szente Diána 

Gajdó Ágnes 

Szabó Zoltán r.alezr. 

Pázsiczky Zoltán 

Onody Viktória 

Kerekes Julianna 

Venczkó Ramóna 

 

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 Szabó Dávid képviselőt. 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: 
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Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

387/2022. (XI. 16.) 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. 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 

388/2022. (XI. 16.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről (szóbeli 

beszámoló) 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli tervekről 

(szóbeli beszámoló) 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönti a megjelenteket. A 

közmeghallgatás is képviselő-testületi ülés, ezért annak szabályai szerint kell lefolytatni. 

Szóban beszámol az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról és a jövőbeli 

elképzelésekről, utána szót ad bárkinek. 

Jó évnek indult az idei, de aztán jött az ukrajnai háború, melynek az anyagi következményei is 

elhúzódnak. Gyűjtést szerveztünk a károsultaknak. 

TOP Plusz pályázat keretében 200 Mft-ot nyertünk közösségi ház kialakítására, ennek 

előkészítése folyamatban van. 

Megújult az Eötvös utcai park. 

Felújítottuk az iskola előtti járdát a Magyar Falu Program keretében és önerő felhasználásával. 

Játszótéri elemeket vettünk. 

E-hulladék gyűjtést szerveztünk. 

A Kölcsey park játszóterén dolgoztunk, ivókutakat létesítettünk. 

A Kocsy-Mayer Gyula utcában megújult a fekvőrendőr. 

Aszfaltoztunk a Vajda János utcában a Magyar Falu programban és önerőből. 

A Vajda János utcában 4 fekvőrendőr létesült. 

Az óvodában sószoba létesült. 

Közösségi rendezvényeket szerveztünk, melyek közül kiemeli a július 4-i megemlékezést az 

iskolával közösen. 

Segítettünk a Csülökföző és pálinka fesztivál megrendezésében. 

Csomagküldő automata került felállításra. 

Az ATM bankautomata marad a településen, nem szereli le a Takarékbank. 
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Köszöntjük az időskorúakat. 

A hősök terén megújul a burkolat mart aszfalttal. 

Felújítjuk a Rózsa utcát, hogy járhatóbb legyen. 

2023-ban útfelújításra szeretnénk pénzt nyerni a TOP Plusz pályázatban. 

Leader pályázatból megszépül a Kölcsey park. 

A víziközmű vagyon állami tulajdonba adásával kapcsolatban úgy döntött a képviselő-testület, 

hogy egyelőre nem nyilatkozik erről, várja a további információkat. 

A jövőről annyit, hogy az infláció nő, a mozgástér szűkül. Nem tudni, hogy alakul a jövő évi 

költségvetés. Jó, hogy az intézményeinknél a takarékos gazdálkodást is segítő értéknövelő 

beruházásokat hajtottunk végre: óvoda fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, szigetelés. 

A kiadások várhatóan nőni fognak. 

A lakosságra nem akar plusz terhet rakni az önkormányzat. A forrásokat szükség szerint 

átcsoportosítjuk. 

A szociális ellátások keretében bevezettük idén a rezsitámogatást. Javasolja, hogy minél többen 

vegyék igénybe. 

A költségvetés tervezésénél a biztonságos működés biztosítására törekednek. Van némi 

tartaléka az önkormányzatnak, de kérdés, hogy az mire lesz elég. 

Kéri a lakosság támogatását a munkához. Köszönetet mond az önkormányzat dolgozóinak, az 

intézmények alkalmazottainak és mindenkinek, akinek a munkája hozzájárult az önkormányzat 

sikeréhez. Mindenkinek sok sikert, jó egészséget és anyagi biztonságot kíván. 

Átadja a teret a kérdéseknek, hozzászólásoknak. 

 

Dienes Gábor alpolgármester: Megemlíti, hogy a Hatos csatorna interjút készített vele és 

polgármester asszonnyal a délután 15 órai harangszó kapcsán. 

A Kossuth Rádió az Országjáró című műsort közvetítette a polgármesteri hivatal épületéből. 

 

Pázsiczky Zoltán Mihály: A Hősök terén laknak. Az üzletsor előtti nagy forgalomról beszél 

és a közlekedési kultúráról. Az életük csaknem ellehetetlenült. A közlekedésről szóló 1988. évi 

I. törvényből idézi az önkormányzat feladatait. Nagy a forgalom és nem biztonságos a 

közlekedés. Az önkormányzattól várják a helyzet megoldását. Két éve otthonról dolgoznak 

home office-ból, de a zaj és a por megnehezíti az életüket. Személy- és teherautók közlekednek 

éjjel-nappal. Rendőri intézkedésről nem tudnak. Javasolják, hogy az önkormányzat a Kocsy-

Mayer Gyula utca felől egyirányúsítsa az üzletsor előtti útszakaszt, akár annak az oldalnak a 

fizikai lezárásával. Jogászokkal is megvitatták a helyzetet. A forgalom a házak állagát is 

veszélyezteti. A forgalom nagy része indokolatlan, csak azért mennek arra, mert levágják az 

utat. Erre nekik bizonyítékaik vannak. A feleslegesen arra vezető forgalmat szeretnék kiszűrni. 

 

Onody Viktória: Csatlakozik az elhangzottakhoz, kéri az önkormányzat intézkedését. Nem 

megszüntetni akarják a forgalmat, csak valamennyire korlátozni, kiszűrni azokat, akik csak 

azért mennek arra kocsival, mert lehet. 

 

Szabó József képviselő: Az üzletek tulajdonosaitól nem kaptak panaszt erről. 

 

Peták Norbert képviselő: A zsákutca nem megoldás, elmagyarázza, hogy miért gondolja így. 

 

Szabó Dávid képviselő: A renitens közlekedőket az önkormányzat nem tudja szankcionálni, 

ahogyan a közlekedési kultúrán sem tud változtatni. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszöni az észrevételt. A képviselő-testület 

meg fogja tárgyalni a kérdést és a döntésről tájékoztatást ad. 
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Pázsiczky Zoltán Mihály: Az avar és kerti hulladék égetésre panaszkodik. Szerinte meg 

kellene tiltani a légszennyezés miatt. Ez visszalépés környezetvédelmi szempontból. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Erről a képviselő-testület az év elején sokat 

vitatkozott, végül az az álláspont győzött, hogy ne tiltsuk meg teljesen, így szerdánként 

tavasszal és ősszel engedélyezzük bizonyos feltételek mellett. Az emberek kultúráját e téren 

sem tudjuk megváltoztatni: pl. ne égessenek nedves fát vagy műanyagot stb. Sajnos a mai 

energia árak mellett mindent el fognak tüzelni a kályhákban, azt is, amit nem kellene. 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szívesen megadja a szót bárkinek. Ha nincs 

több jelentkező, mindenkinek megköszöni a részvételt és sok sikert kíván. 

 

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 


