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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 29. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

2. Javaslat a védőnői körzetek módosításáról 

3. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről 

4. Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

5. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

8. Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

9. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint 

igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete módosításáról 

10. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 390/2022. (XI. 29.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 391/2022. (XI. 29.) a napirend elfogadásáról 

• 392/2022. (XI. 29.) állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vételéről 

• 393/2022. (XI. 29.) a védőnői körzetek módosításáról 

• 394/2022. (XI. 29.) a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

• 395/2022. (XI. 29.) hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

• 396/2022. (XI. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 397/2022. (XI. 29.) az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

• 398/2022. (XI. 29.) a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

• 399/2022. (XI. 29.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési 

díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Rendeletek: 

o 26/2022. (XI. 30.) a köztisztviselőknek 2023-ban adható egyes juttatásokról, 

támogatásokról és az illetménykiegészítésről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. november 29. 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 

390/2022. (XI. 29.) 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 állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

2. Javaslat a védőnői körzetek módosításáról 

3. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről 

4. Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 
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5. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

8. Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

9. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint 

igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete módosításáról 

10. 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 

391/2022. (XI. 29.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

2. Javaslat a védőnői körzetek módosításáról 

3. Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről 

4. Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

5. Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

7. Javaslat az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

8. Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

9. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, 

valamint igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

10. Egyebek 

 

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

ülés előtt ülésezett, megtárgyalt minden napirendi pontot és javasolta a döntési javaslatok 

elfogadását. 

 

1. napirendi pont 

Javaslat állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

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 

392/2022. (XI. 29.) határozata 

 

állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 

 

A képviselő-testület egyetért a Magyar Állam tulajdonát képező következő ingatlanok 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat által történő ingyenes tulajdonba vételével a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §-a alapján: 117/3 hrsz., 117/4 hrsz., 117/5 hrsz., 

117/6 hrsz., 413/4 hrsz., 413/5 hrsz., 413/6 hrsz. 

 

A tulajdonba vételhez a településrendezési eszközök módosítása nem szükséges. A tulajdonba 

vétellel kapcsolatos költségek a Magyar Közút Zrt-t terhelik. 

 

A képviselő-testület az ingyenes tulajdonba vételhez szükséges megállapodás, nyilatkozat 

aláírására felhatalmazza a polgármestert és felkéri a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a védőnői körzetek 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 

393/2022. (XI. 29.) határozata 

 

a védőnői körzetek módosításáról 
 

A képviselő-testület a védőnők mellékelt kezdeményezése alapján a védőnői körzetek 

módosításával egyetért, ezért az I. körzettől az alábbi közterületeket a II. körzethez kívánja 

csatolni: 

 

• Csokonai Mihály utca  

• Mikszáth Kálmán utca  

• Vörösmarty Mihály utca  

• Kölcsey Ferenc utca  

• Madách utca 

• Jókai Mór utca 

• Mikes Köz 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat végrehajtása érdekében 

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

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről 

 

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 

394/2022. (XI. 29.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről 

szóló mellékelt átfogó beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

 

A képviselő-testület megköszöni az óvodavezető és az óvoda valamennyi dolgozója kiváló, 

eredményes munkáját. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az óvodavezetőt értesítse. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a köztisztviselőknek adható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

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: 5 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselőknek 2023-ban adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az 

illetménykiegészítésről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5. napirendi pont 

Javaslat hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 
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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: 5 fő) 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

395/2022. (XI. 29.) határozata 

 

hóeltakarítási munkákról szóló szerződésről 
 

A képviselő-testület a téli hóeltakarítással kapcsolatos munkákra a Szeminátor 96 Kft-vel (2465 

Ráckeresztúr, Arany J. u. 1.) kötött mellékelt szerződést jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. 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 

396/2022. (XI. 29.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

7. napirendi pont 

Javaslat az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

 

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 

397/2022. (XI. 29.) határozata 

 

az időskorúak karácsonyi csomagjáról 

 

A képviselő-testület az időskorúak karácsonyi csomagjáról szóló 346/2022. (X. 12.) határozatát 

a mellékelt kérelem alapján a következőképpen módosítja: 

 

A képviselő-testület az időskorúak karácsonyi csomaggal való megajándékozása érdekében a 

Szív Csücske Alapítványt (2465 Ráckeresztúr, Bartók Béla u. 18., Adószám: 18731349-1-07) 

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

elszámolási kötelezettséggel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására és a 

határozat végrehajtása érdekélben szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Beszámoló a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

 

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 

398/2022. (XI. 29.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

szóló mellékelt beszámolót elfogadja. 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a településért önzetlenül végzett értékfeltáró és 

értékmegőrző munkájukért. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Értéktár Bizottságot 

értesítse és tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, 

valamint igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete 

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

szavazzanak a szóbeli 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 

399/2022. (XI. 29.) határozata 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük 

rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint 

igénybevételük rendjéről szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete mellékelt 

módosításával egyetért mind a szociális ellátást, mind a bölcsődei ellátást érintő térítési díjak 

vonatkozásában. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulást értesítse és a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont 

Egyebek 

 

Szabó József képviselő: Tájékoztat az önkormányzati gépjárművek műszaki állapotáról, a 

Hősök téri butiksor előtti munkálatokról. A megnövekedett kamion forgalmat hatékonyabban 

kellene ellenőrizni. 

 

Egyéb 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 


