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Szám: RÁC/118-30/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. december 15. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról 

2. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 

rendelet módosításáról 

4. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

5. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrész 

eladásáról 

7. Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

8. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

11. 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 

12. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 

13. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában pályázat benyújtásáról 

14. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 418/2022. (XII. 15.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 419/2022. (XII. 15.) a napirend elfogadásáról 

• 420/2022. (XII. 15.) a 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

• 421/2022. (XII. 15.) "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló 

közösségi fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében 

közösségi tér fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

• 422/2022. (XII. 15.) a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló 

üzletrész eladásáról 

• 423/2022. (XII. 15.) a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai 

Szakszolgálat működési körzetéhez való tartozásáról 

• 424/2022. (XII. 15.) a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 
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• 425/2022. (XII. 15.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 426/2022. (XII. 15.) az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

• 427/2022. (XII. 15.) 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 

• 428/2022. (XII. 15.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási 

rendjéről 

• 429/2022. (XII. 15.) "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló 

közösségi fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi 

tér fejlesztése" tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

Rendeletek: 

o 27/2022. (XII. 16.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

o 28/2022. (XII. 16.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 5/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

o 29/2022. (XII. 16.) a helyi adókról szóló 3/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2022. december 15. 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 

Scheszták Kornél képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Peták Norbert képviselő 

Szabó Dávid 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 Scheszták Kornél 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 

418/2022. (XII. 15.) határozata 

 

jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Scheszták Kornél képviselőt 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 

2. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 

rendelet módosításáról 

4. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 
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5. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrész 

eladásáról 

7. Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

8. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

11. 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 

12. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 

13. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában pályázat benyújtásáról 

14. 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 

419/2022. (XII. 15.) 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 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 

szóló rendelet módosításáról 

4. Javaslat a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

5. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

6. Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrész 

eladásáról 

7. Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

8. Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

10. Javaslat az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

11. 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 

12. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 
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13. Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában pályázat benyújtásáról 

14. 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 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: 5 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 16.) 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 2023. évi belső ellenőrzési 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

420/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a 2023. évi belső ellenőrzési tervről 

 

A képviselő-testület az önkormányzat mellékelt 2023. évi belső ellenőrzési tervét a következő 

tartalommal fogadja el: Az étkezési térítési díjak beszedési-, nyilvántartási-, elszámolási 

rendjének ellenőrzése. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a belső ellenőrt értesítse, és a határozat végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont 

Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról 

szóló 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: 5 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 

5/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a helyi adókról szóló 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: 5 fő) 

 

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

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 3/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

5. napirendi pont 

Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre beérkezett 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: 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 

421/2022. (XII. 15.) határozata 

 

"Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések 

című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér fejlesztése" 

tárgyában a kivitelezésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

 

A képviselő-testület "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló 

közösségi fejlesztések című - VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában a kivitelezésre lefolytatott beszerzést eredményesnek nyilvánítja és a 

munkával a Royal-Kert Kft.-t (Telephely: 8200 Veszprém, Tirat Carmel u. 2., Székhely: 8200 

Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 6.355.260 Ft vállalkozási díjért. 

 

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

felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont 

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrész 

eladásáról 

 

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 

422/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrész eladásáról 

 

A képviselő-testület a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló 

üzletrész eladásával egyetért a mellékelt megkeresésben foglaltak szerint. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket értesítse és tegye meg a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat 

működési körzetéhez való tartozásáról 

 

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 

423/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat működési 

körzetéhez való tartozásáról 

 

A képviselő-testület egyetért a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolának a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye működési körzetéhez való tartozásával 

a Dunaújvárosi Tankerületi Központ TK/065/41-55/2022. sz. mellékelt megkeresésében 

foglaltak szerint. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Dunaújvárosi Tankerületi Központot értesítse és tegye 

meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

 

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 

424/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a képviselő-testület 2023. évi munkatervéről 

 

A képviselő-testület a 2023. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a munkatervben foglaltak végrehajtása 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

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

Határidő: folyamatos 

 

9. napirendi pont 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

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

szavazzanak a szóbeli 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 

425/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

10. napirendi pont 

Javaslat az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

 

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 

426/2022. (XII. 15.) határozata 

 

az Egészségház rendelő ajtajának cseréjéről 

 

A képviselő-testület az Egészségház rendelő ajtajának cseréjét támogatja és a munkával a BB 

Tető Kft-t (2465 Ráckeresztúr, Rozmaring u. 17.) bízza meg az árajánlata szerinti bruttó 

245.000 Ft + 80.000 Ft, összesen: 325.000 Ft vállalkozási díjért a 2022. évi költségvetés 

terhére (Tömör 44 mm vastagságú hanggátló kialakítású ajtó, automata küszöbbel, 33 dB 

hanggátló értékkel). 

 

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 

 

11. 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 

 

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

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

427/2022. (XII. 15.) 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 - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának a szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

szóló 39/2022. (XII. 8.) határozata, valamint a bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei 

étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 40/2022. (XII. 8.) határozata alapján - 

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. 

 

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 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 

 

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 

428/2022. (XII. 15.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

A Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022. december 19-30-ig: 

Hétfő: 8-12 óra 

Szerda: 8-12 óra  

Csütörtök: 8-12 óra 

 

Ebben az időszakban kizárólag a halaszthatatlan vagy másképp nem intézhető ügyek intézhetők 

személyesen. 
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2023. január 2-től az ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő: 8-12 óra 

Szerda: 8-12 óra és 13-17 óra 

Csütörtök: 8-12 óra 

 

Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal zárva tart, ügyfeleket nem fogad. Az ügyintézők kizárólag 

a Hivatalban állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

Ügyfélfogadási időn kívül kapcsolattartásra telefonon, emailen, hivatali kapun keresztül van 

mód. Az ügyintézés hatékonysága érdekében javasoljuk az ügyintézővel történő előzetes 

telefonos időpont egyeztetést. 

A leadandó iratok, kérelmek név és elérhetőség megjelölésével a Hivatal postaládájában 

bármikor elhelyezhetők. 

 

Az intézkedést a működési költségekkel történő takarékosság indokolja. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont 

Javaslat "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi 

fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

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 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

429/2022. (XII. 15.) határozata 

 

"Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések 

című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér fejlesztése" 

tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

A képviselő-testület "Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló 

közösségi fejlesztések című VP6-19.2.1.-96-4-17 kódszámú Felhívás keretében közösségi tér 

fejlesztése" tárgyában pályázatot kíván benyújtani. 

 

A projekt címe: Közösségi tér fejlesztése Ráckeresztúron 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe (hrsz.): Ráckeresztúr hrsz. 423/3 (Rákóczi 

Ferenc és Kölcsey Ferenc utcák által határolva) 

A projekt összes költsége: 6.355.260,- Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 6.355.260,- Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás) összege: 355.260,- Ft 

Az igényelt támogatás összege: 6.000.000,- Ft 
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására és 

felkéri a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

14. napirendi pont 

Egyebek 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

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

megköszöni a részvételt, és az ülést 19.00 órakor bezárja. 

 

k. m. f. 

  

 dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Scheszták Kornél 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


