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Szám: RÁC/220-2/2023. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2023. február 1. napján 18.00 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

 

Napirend: 

1. Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

2. Javaslat a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló 

vállalkozási szerződés módosításáról 

3. Javaslat a védőnők szakmai továbbképzésének támogatásáról 

4. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

7. Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

8. Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

9. Javaslat óvodavezetői pályázatról 

10. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

11. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

12. Javaslat a Hősök tere forgalmi rendjéről 

13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

14. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

15. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

16. Javaslat az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

17. Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

18. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

19. Egyebek 

 

Határozatok: 

• 4/2023. (II. 1.) jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről 

• 5/2023. (II. 1.) a napirend elfogadásáról 

• 6/2023. (II. 1.) a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

• 7/2023. (II. 1.) a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló 

vállalkozási szerződés módosításáról 

• 8/2023. (II. 1.) a védőnők szakmai továbbképzésének támogatásáról 

• 9/2023. (II. 1.) dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

• 10/2023. (II. 1.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

• 11/2023. (II. 1.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 

• 12/2023. (II. 1.) a polgármester szabadságának ütemezéséről 

• 13/2023. (II. 1.) az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

• 14/2023. (II. 1.) az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

• 15/2023. (II. 1.) óvodavezető megbízásáról pályázati eljárás mellőzésével 
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• 16/2023. (II. 1.) a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

• 17/2023. (II. 1.) a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

• 18/2023. (II. 1.) a Hősök tere forgalmi rendjéről 

• 19/2023. (II. 1.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

• 20/2023. (II. 1.) a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

• 21/2023. (II. 1.) a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

• 22/2023. (II. 1.) az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

• 23/2023. (II. 1.) mart aszfalt beszerzéséről 

• 24/2023. (II. 1.) a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

 

Rendeletek: 

o 1/2023. (II. 1.) a 2023. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2023. február 1. 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 Dávid képviselő 

Szabó József képviselő 

 

Távol maradt: 

Peták Norbert képviselő 

 

Állandó meghívott: 

Pintérné Bánkuti Mónika Gazdasági Bizottság tagja 

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 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: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2023. (II. 1.) 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 módosítással, kiegészítéssel: 

1. Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

2. Javaslat a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló 

vállalkozási szerződés módosításáról 

3. Javaslat a védőnők szakmai továbbképzésének támogatásáról 
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4. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

7. Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

8. Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

9. Javaslat óvodavezetői pályázatról 

10. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

11. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

12. Javaslat a Hősök tere forgalmi rendjéről 

13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

14. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

15. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

16. Javaslat az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

17. Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

18. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

19. Egyebek 

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 

5/2023. (II. 1.) határozata 

 

a napirend elfogadásáról 

 

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

1. Javaslat a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

2. Javaslat a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló 

vállalkozási szerződés módosításáról 

3. Javaslat a védőnők szakmai továbbképzésének támogatásáról 

4. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

5. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

6. Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

7. Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

8. Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

9. Javaslat óvodavezetői pályázatról 

10. Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

11. Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

12. Javaslat a Hősök tere forgalmi rendjéről 

13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

14. Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

15. Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

16. Javaslat az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

17. Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

18. Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

19. Egyebek 
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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 a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2023. (II. 1.) határozata 

 

a helyi civil szervezetek számára támogatási pályázat kiírásáról 

 

 

A képviselő-testület a helyi civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki a mellékelt kiírás 

szerint, a 21/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján. A pályázatokat a rendelet 1. 

melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani 2023. március 1-ig. A benyújtott 

pályázatok elbírálása 2023. március 31-ig megtörténik. 

 

Támogatást csak azok a civil szervezetek kaphatnak, akik az előző évi támogatás 

felhasználásáról az önkormányzat felé elszámoltak. A bíróságon bejegyzett társadalmi 

szervezet köteles csatolni az adóhatóság (NAV és önkormányzati adóhatóság) által kiállított 

adóigazolást. 

A pályázat elbírálása során figyelembe kell venni a kérelmező, pályázó önkormányzatért, a 

település lakosaiért végzett munkáját, valamint az önkormányzat éves költségvetésében 

rendelkezésre álló források mértékét. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont 

Javaslat a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló 

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: 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 

7/2023. (II. 1.) határozata 

 

a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari munkáinak elvégzéséről szóló vállalkozási 

szerződés módosításáról 

 

A képviselő-testület a Walton Promotion Kft.-vel a "Ráckeresztúri Hírmondó" nyomdaipari 

munkáinak elvégzéséről kötött vállalkozási szerződés 2. módosítását a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására és felkéri a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a védőnők szakmai továbbképzésének 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2023. (II. 1.) határozata 

 

a védőnők szakmai továbbképzésének támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Magyar Védőnők Egyesülete mellékelt megkeresése alapján támogatja a 

védőnők egyesületi tagdíjának, valamint az Egyesület által szervezett rendezvényeken 

(tanfolyam, konferencia) való részvételük költségeinek a megtérítését a 2023. évre a 2023. 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 

 

4. napirendi pont 

Javaslat a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Kéri, hogy 

a képviselő-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 kizárásról. 
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(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 

9/2023. (II. 1.) határozata 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra döntéshozatalból történő kizárásáról 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestert a cafetéria-juttatásának 

meghatározásáról szóló 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2023. (II. 1.) határozata 

 

a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról 

 

A képviselő-testület a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2023. évi cafetéria-

juttatásának éves, közterheket is tartalmazó nettó összegét 400.000 Ft/év összegben határozza 

meg, melyre fedezetet biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetése. 

 

A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására vonatkozó eljárási rend megegyezik a 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó eljárásrenddel, melyet a 

jegyző az általa kiadott Közszolgálati Szabályzatban határoz meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Nagy Gábor jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont 

Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a szabadság 

igénybevételéről. 

 

(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 

11/2023. (II. 1.) határozata 

 

a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 

A képviselő-testület a polgármester következők szerint igénybevett szabadságáról szóló 

tájékoztatást tudomásul veszi: 

- 2023.01.12. (1 nap) 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, a szabadság 

ütemezéséről. 

 

(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 

12/2023. (II. 1.) határozata 

 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 

 

A képviselő-testület dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra főállású polgármester 2023. évben 

igénybe vehető szabadságának megállapítását, valamint 2023. évi szabadságának ütemezését 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

A polgármestert 2022-ben összesen 51 munkanap szabadság illette meg, melyből igénybe vett 

39 napot. 
 

2023. évre a polgármestert megillető szabadság:  

- alapszabadság és pótszabadság összesen: 39 nap, 

- 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó szabadság: 0 nap, 

- 2022-ről áthozott szabadság: 12 nap, 

- 2023. évben járó szabadság összesen: 51 nap. 
 

2023. évben a polgármester szabadságának ütemezése a következő: 

január 12. (1 nap) 

február 27.-március 10-ig (10 nap) 

május 30.-június 12-ig (10 nap) 

július 3-14-ig (10 nap) 

augusztus 14-25-ig (10 nap) 

október 9-13-ig (5 nap) 

november 6-10-ig (5 nap) 

 

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a 

szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét 

követően azt jóváhagyja. 

A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az 

alpolgármester írja alá. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat 

végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

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

Határidő: folyamatos 

 

6. napirendi pont 

Javaslat köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati 

rendelete a 2023. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalap megállapításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

7. napirendi pont 

Javaslat az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2023. (II. 1.) határozata 

 

az óvoda felvételi körzetének meghatározásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda (2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 25.) felvételi 

körzetét Ráckeresztúr község közigazgatási területében állapítja meg. 

 

8. napirendi pont 

Javaslat az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

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: 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 

14/2023. (II. 1.) határozata 

 

az óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda működésével kapcsolatban, fenntartói 

jogkörében eljárva a következő döntéseket hozza: 

 

- Az óvoda nyári zárva tartása: 2023.08.07.-től 2023.08.31.-ig, igény esetén ügyelet tartása 

mellett. 

- A 2023/2024. nevelési évre a beiratkozás időpontja: 2023.05.02.-től 2023.05.04.-ig, 8.00 

órától 16.00 óráig. 

- Az óvodába történő jelentkezés módja: gondviselő által, személyesen, lehetőleg kisgyermekkel 

együtt, a megadott időpontban. A vezető által a felvételi határozatok kiküldésének határideje: 

2023.05.31. 

- A felvett gyermekek óvodai jogviszonya 2023.09.01.-től kezdődik. 

- Az első nevelési nap: 2023.09.04. 

- A 2023/2024-es nevelési évre a törvényi előírásoknak megfelelően az óvodai csoportok száma: 

5. 

- Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 6.00 órától 17.00 óráig. 

 

A képviselő-testület az óvodavezető mellékelt tájékoztatójában szereplő egyéb intézkedéseket 

tudomásul veszi. 

 

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont 

Javaslat óvodavezetői pályázatról 

 

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

szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról, az I. változatról. 

 

(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 

15/2023. (II. 1.) határozata 

 

óvodavezető megbízásáról pályázati eljárás mellőzésével 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) 

feladatainak ellátásával nyilvános pályázat kiírása nélkül Gáborné Kutasi Katalin jelenlegi 

óvodavezetőt kívánja megbízni további öt évre. 
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A képviselő-testület fenntartóként megkeresi az intézmény nevelőtestületét, hozzon döntést 

abban a kérdésben, egyetért-e azzal, hogy a fenntartó Gáborné Kutasi Katalin jelenlegi 

intézményvezetőt nyilvános pályázat kiírása nélkül második alkalommal is megbízza az 

óvodavezetői feladatok ellátásával. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: értelem szerint a jogszabályi határidők betartásával 

 

10. napirendi pont 

Javaslat a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ Gyermektraumatológiai 

Osztályának (1081 Bp. Fiumei út 17.) megfelelő eszközökkel történő felszerelése ügyében a 

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítványt (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2.) 

10.000 Ft-tal támogatja a 2023. 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 

 

11. napirendi pont 

Javaslat a Rákóczi Szövetség 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: 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 

17/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Rákóczi Szövetséget (1027 Bp. Szász Károly u. 1. IV/1.) 30.000 Ft-tal 

támogatja a 2023. 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 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a Hősök tere forgalmi rendjéről 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Hősök tere forgalmi rendjéről 

 

A képviselő-testület a Hősök tere forgalmi rendjével kapcsolatosan a legutóbbi 

közmeghallgatáson elhangzott észrevételeket, javaslatokat mérlegelve úgy döntött, hogy a 

Hősök tere jelenlegi forgalmi rendjét nem kívánja megváltoztatni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a lakosságot és az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. 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: 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 

19/2023. (II. 1.) határozata 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt 

polgármesteri jelentést elfogadja. 

 

14. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal átmeneti ügyfélfogadási rendjéről 

szóló 428/2022. (XII. 15.) határozatát visszavonja, így a Hivatal ügyfélfogadási rendje a 

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak 

szerint működik. 

 

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. 

 

A hivatali működési költségekkel történő takarékosságra folyamatosan törekedni kell. 

 

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

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. napirendi pont 

Javaslat a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt 

a 2023. évi költségvetés terhére, 2023. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel. 

 

A támogatással együtt a képviselő-testület jóváhagyja az Egyesülettel kötött mellékelt 

megállapodást, melyben az önkormányzat biztosítja a focipálya és létesítményei ingyenes 

használat, melyeket az Egyesület köteles rendben tartani, a füvet rendszeresen nyírni, valamint 

a közüzemi és vízszámlát kifizetni. 

 

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

megállapodás aláírására, és felkéri, hogy tegye meg a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges egyéb intézkedéseket. 

 

Felelős: dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16. napirendi pont 

Javaslat az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság ülésén elfogadott 

javaslatot teszi föl szavazásra: 

„A képviselő-testület a 2023. évre tervezett 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál 

megrendezéséhez - tekintettel az önkormányzat saját tervezett rendezvényeire - 100.000 Ft 

keretösszeget biztosít a 2023. évi költségvetés terhére.” 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2023. (II. 1.) határozata 

 

az 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséről 

 

A képviselő-testület a 2023. évre tervezett 5. Csülökfőző és Pálinka Fesztivál megrendezéséhez 

- tekintettel az önkormányzat saját tervezett rendezvényeire - 100.000 Ft keretösszeget biztosít 

a 2023. 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 

 

17. napirendi pont 

Javaslat mart aszfalt beszerzéséről 

 

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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2023. (II. 1.) határozata 

 

mart aszfalt beszerzéséről 

 

A képviselő-testület az útjavítási, kátyúzási munkákhoz 60 m3 mart aszfalt beszerzését hagyja 

jóvá a mellékelt megrendelő szerint a Ted-Hed Bau Kft.-től (2083 Solymár, Rákóczi út 26.) 

15.000 Ft/m3 egységáron 1.000.000 Ft keretösszegig a 2023. 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 

 

18. napirendi pont 

Javaslat a Boldizsár Élete Alapítvány 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: 6 fő) 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2023. (II. 1.) határozata 

 

a Boldizsár Élete Alapítvány támogatásáról 

 

A képviselő-testület a Boldizsár Élete Alapítványt 50.000 Ft-tal támogatja a 2023. 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 

 

19. 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 

 

 

Szabó Dávid 

képviselő 

jkv. hitelesítő 


