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üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. február 9-én, a Körjegyzőség Újrónafői Hivatalában tartott képviselő-
testületi üléséről.

Jelen vannak: Kertész Attila polgármester
dr. Dudás Eszter körjegyző
Kelemen Benő alpolgármester
Gellén Imre, Nagy Ibolya és Pásztorné Simon Andrea képviselők

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert mind a négy képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot.

Napirendi pont:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja
Előadó: Kertész Attila polgármester

       Kiss Zoltánné gazd. főea.

2) Újrónafő Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Kertész Attila polgármester

       Kiss Zoltánné gazd. főea.

3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
5/2009.(IV.15.) rendelet módosításáról

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

4) Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítása
Előadó: Kertész Attila polgármester

5) Egyéb ügyek
Előadó: Kertész Attila polgármester

6) Szociális ügyek
Előadó: Kertész Attila polgármester

Megkérdezi kinek van más napirendi pont javaslata. 
A képviselők napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet egyhangúlag 
elfogadták.

1) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a gazdasági program írott anyagát (3. számú 
melléklet) minden képviselő megkapta előzetesen. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-
e kérdés, észrevétel, hozzászólás.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták 
az alábbi határozatot:



3/2011(II.09) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 
2011-2014. évi gazdasági programját a 3. számú 
melléklet szerinti részletezéssel.

2) Utasítja a polgármestert, hogy a 
programban meghatározott feladatokat az éves 
költségvetési tervezetbe építse be.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: minden év január 31.

2) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a körjegyzőségi költségvetéshez 
hasonlóan az önkormányzat költségvetése is szűkösebb lett a kiadásokat nézve. A kiküldött 
előterjesztés (4. számú melléklet) tartalmazza részleteiben az összegeket, melyeket mindenki 
megismerhetett. Megkéri dr. Dudás Eszter körjegyzőt, hogy mondjon pár szót az idei 
költségvetésről.

Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy ami az önkormányzati költségvetést érinti, az az 
időarányos teljesítés, valamint az indokolt kiadások tervezésének ellenőrzése. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a dologi kiadásokkal óvatosan, szűkösen kell bánnia a testületnek, 
tartalékolni kell, az államtól kapott normatíva feltehetően csak szeptemberig áll 
rendelkezésre.

Kertész Attila polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele, javaslata.

Gellén Imre képviselő: megköszöni az előző testület munkáját, mert az ő segítségükkel tudott 
spórolni az önkormányzat. Véleménye szerint az idei költségvetés a legszerényebb Újrónafőn. 
Idén már sajnos nem megoldható az, hogy mindenki jól járjon. Elsődleges a működés 
fenntartása, mind az óvoda, mind pedig a hivatal szempontjából. Ezen kívül fontosnak tart - a 
lehetőségekhez mérten - némi fejlesztést is a községben. Az egyéb támogatásokra, 
egyesületek támogatására az idei évben rendkívül szűkös keret áll rendelkezésre.

Nagy Ibolya képviselő: elmondja, hogy az óvoda működtetéséhez, szolgáltatáshoz az 
önkormányzat hozzájárul. A dologi kiadásokat csökkenteni kellett, javasolja, hogy a dologi 
kiadások összege 1.000.000,- forintra módosuljon, melynek felhasználása időarányosan 
történjen. Szerinte a helyi óvodában a 25-30 gyerekre sok az 5 pedagógus, dada.

Ábrahám Lajosné tagóvoda vezető: elmondja, hogy az óvodában 2 csoport van, melyhez 
elengedhetetlen csoportonként a két nevelő. Az ötödik nevelőre azért van szükség, mert az 
óvodába már két és fél éves koruktól beiratkozhatnak a gyerekek. Szerinte sok az a pénz, amit 
az önkormányzat a dologi kiadásokból elvett.



Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a tagóvoda vezetőjét, hogy egyelőre ennyit tud 
nyújtani az önkormányzat. Amennyiben a második félévtől javul a község pénzügyi helyzete, 
az óvoda egyéb dologi kiadásaira is lesz fedezet.

Ábrahám Lajosné tagóvoda vezető: megkérdezi, hogyan lettek kalkulálva a szolgáltatások 
kiadása.

Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadő: tájékoztatja Ábrahám Lajosnét, hogy a 2010. év 
teljesítése alapján számoltak.

Kelemen Benő alpolgármester: egyetért Gellén Imre képviselővel. Valóban a 2011. évben 
visszafogottan és szűkösen támogathatók a civil szervezetek és az önkormányzat által vállalt 
hagyományos rendezvények. Megköszöni a civil szervezetek előző éves áldozatos munkáját, 
közreműködésükkel tartalmas és színvonalas közösségi programokat tudtak megrendezni. 
Sajnos az idei évben az előbb említett okok miatt mindösszesen 800.000,- forintot tud ilyen 
jellegű rendezvényekre áldozni az Önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezetek
ebben az évben inkább csak elvi támogatást kapnak. Buzdítja őket a továbbiakban is
közösségi életre, de saját lehetőségeikre tudnak most támaszkodni. A polgárőrök mindig 
kiváló munkát végeznek, az Önkormányzat eszköztámogatást nyújt részükre megkülönböztető 
öltözethez, valamint fűtéshez. A Baráti Kör amennyiben 2011-ben megrendezi a már 
hagyománnyá vált birkapörkölt fesztivált, akkor a műsör támogatásához előreláthatólag max. 
150.000,- forinttal tud hozzájárulni az Önkormányzat, amely összeget a rendezvény 
időpontjára biztosítani tudja egy későbbi döntéssel. Köztudott, hogy évek óta a polgármester 
költségtérítése nem volt inflációkövető, javasolja Kertész Attila polgármester 
költségtérítésének 10%-kal történő emelését 2011. január 1-jével. 

Kertész Attila polgármester: bejelenti az üggyel kapcsolatos érintettségét, így a szavazásban 
sem kíván részt venni.

A képviselők a javaslattal egyetértve egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal meghozták a 
következő határozatot:

4/2011.(II.09.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat képviselő-
testület Kertész Attila polgármester havi költségtérítését 
2011. január 1-jétől a polgármesteri illetményének 30 
%-ban, azaz bruttó 52.170,- Ft-ban állapítja meg.

2) Utasítja a körjegyzőt, hogy a költségtérítés 
kifizetéséről a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
gondoskodjon.

Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: folyamatos



Vedrődi György Újrónafő SK elnöke: megkérdezi, hogy az idei évben milyen összeggel járul 
hozzá a sportkör működéséhez az Önkormányzat.

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a sportkör elnökét, hogy az idén is bérmentesen 
igénybe vehetik a pályát, valamint az öltözőket, viszont anyagi támogatást, csak a közművek 
használatához nyújt. Szerinte a sportkör bevételét növelhetné, ha a tagoktól tagdíjakat, havi 
díjakat szedne, ez több településen működik így.

Vedrődi György Újrónafő SK elnöke: megkérdezi, hogy a pálya karbantartásához üzemanyag 
költség biztosítva lesz-e.

Kertész Attila polgármester: a költségvetés szűkösségére hivatkozva tájékoztatja, hogy sajnos 
ehhez sem tud hozzájárulni az Önkormányzat.

Krassné Tóth Melinda Baráti Kör elnöke: megköszöni a támogatást, megérti, hogy a 
működtetés a legfontosabb. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a Baráti Kör részére nem került 
kifizetésre a tavalyi évben a falunapi főzés nyersanyagköltsége. 

Kertész Attila polgármester: természtesen az idei évben kifizetésre kerül.

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy közcélú foglalkoztatottak munkaviszonya 2010. 
december 31-én megszűnt. Egy ember alkalmazására feltétlen szükség van, így javasolja 
Horváth Lipót László 9244 Újrónafő, Császárrét major 16/b. szám alatti lakos heti 40 órás 
foglalkoztatását 2011. március 1-jétől. 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
elfogadták Kertész Attila polgármester javaslatát és meghozták a következő határozatot:

5/2011.(II.09.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyet ért azzal, hogy Horváth Lipót László 9244 
Újrónafő, Császárrét major 16/b. szám alatti lakos 
2011. március 1–jétől heti 40 órában a Munka 
törvénykönyve szerint kerüljön alkalmazásba. 

2) Havi bruttó fizetését 78.000,-Ft összegben állapítja 
meg. 

3) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar 
Államkincstár illetékes szervének értesítéséről.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. február 24.



Kertész Attila polgármester: az óvoda dologi kiadása tehát 1.000.000,- forintra módosul, 
valamint a Baráti Kör részére 50.000,- Ft összegű plussz támogatás kerül kifizetésre. A fenti
módosítások mellett javasolja a 2011. évi költségvetés elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal elfogadta Újrónafő Község 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, és megalkották az alábbi rendeletet:

1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben!

Nagy Ibolya képviselő, valamint a meghívott vendégek távoznak az ülésről.

3) Napirendi pont tárgyalása

Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény legújabb módosítása lehetővé teszi a 
települési önkormányzatok számára a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeinek 
rendeletben történő előírását. Javasolja az egyéb feltétel beépítését a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.15.) rendeletbe az 5. számú melléklet
szerint.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
megalkották a következő rendeletet:

2/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd az 5. számú mellékletben!

4) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált ismét szükségessé a 6. számú melléklet
szerint, melyet a képviselők előzetesen kézhez kaptak. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, 
hozzászólása a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 4 igen 
szavazattal meghozták az alábbi határozatot:

6/2011.(II.09.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Mosonmagyaróvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását, amely szerint a 



Társulási Megállapodás kiegészül azzal, hogy a 
Társulás fenntartásában működő szociális, 
gyermekvédelmi és családsegítő intézmények 
térítési díjait Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata rendeletében határozzák meg.

2) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja, hogy a Társulási Megállapodás 
12. pontjában törlésre kerül a „közhatalmi szerv” 
megnevezés.

3) Utasítja a polgármestert, hogy a testület döntéséről 
a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével értesítse a társulás 
munkaszervezetét.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. február 15.

5) Napirendi pont tárgyalása

Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. január 4-én egy kérelem 
érkezett Hahn H. Pétertől, miszerint a kérelmező a 250/18. hrsz-ú ingatlanára bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalmat töröltetni szeretné eladás céljából. Javasolja a 7. számú 
melléklet szerinti határozat meghozatalát.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők 3 igen és 1 nem szavazattal meghozták a 
következő határozatot:

7/2011.(II.09.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete eleget tesz Hahn H. Péter (9200 
Mosonmagyaróvár, Hanság u. 47.) kérelmének.

2) A testület hozzájárul az újrónafői 250/18. hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez.

3) A tilalom törléséhez kapcsolódó ingatlan-
nyilvántartási eljárási díj/költség a kérelmezőt 
terheli.

4) Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az illetékes körzeti földhivatal felé 
jelezze.

Felelős: Kertész Attila polgármester



Határidő: 2011. február 23.

Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a TEXTOR-Agmen 93 Bt. postabérleti 
szerződése 2010. december 31-én lejárt. Javasolja a 8. melléklet szerint meghosszabbítani a 
bérleti szerződést.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
meghozta az alábbi határozatot:

8/2011.(II.09.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a TEXTOR-AGMEN 93 Bt.-
vel kötendő bérleti szerződést a 8. számú melléklet 
szerinti tartalommal.

2) Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a bérbevevőt a 
testület döntéséről értesítse.

Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: 2011. február 24.

6) Napirendi pont tárgyalása

Zárt ülésen tárgyalva, külön jegyzőkönyvben részletezve.

Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést berekesztette.

k. m. f.

Kertész Attila                                                                                            dr. Dudás Eszter
polgármester                                                                                                   körjegyző


