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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének
2011. március 3-án megtartott

üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. március 3-án, 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) Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
önrész biztosítása

Előadó: Kertész Attila polgármester

2) Református templom helyi védettség alá helyezése
Előadó: Kertész Attila polgármester

       Kiss Zoltánné gazd. főea.

3) Egyéb ügyek
Előadó: Kertész Attila polgármester

4) 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 az első napirendi pont 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:

16/2011.(III.03.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat vállalja, hogy a 
Mosonmagyaróvár Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás



KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007 pályázatához 
kapcsolódóan 2.828.000,-Ft azaz Kettőmillió-
nyolcszázhuszonnyolcezer Forint önerőt az 
alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára
megfizet: 

2011. évi költségvetésében:             848.400,- Ft-ot
2012. évi költségvetésében:           1.696.800,-Ft-ot
2013. évi költségvetésében:              282.800,-Ft-ot. 

2) A fenti teljes összeg meglétének igazolására 
2011. március 7-ig bankszámla igazolást küld a 
Társulásnak, a fenti éves összegeket pedig a 
gördülő költségvetésében előirányozza. 

3) Utasítja a polgármestert, hogy a Társulást a 
testület döntéséről, a határozat egy példányának 
megküldésével értesítse.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. március 7.

2) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy kérelem érkezett 2011. február 21-
én az Újrónafő-Jánossomorja-Mosonszolnok Református Társegyházközségtől. A kérelem 
előzetesen kiküldésre került (4. számú melléklet), így mindenki megismerhette. Javasolja a 
református templom helyi védettség alá helyezését, és megkérdezi, kinek van kérdése, 
észrevétele ezzel kapcsolatban.

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a javaslattal egyetértve egyhangú 
döntéssel, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot:

17/2011.(III.03.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a többször módosított helyi 
építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII.12) 
önkormányzati rendelet 5. számú függelékében 
található helyi egyedi védelem alatt álló értékek 
felsorolását kiegészíti az újrónafői 26/1. hrsz.-ú 
telekingatlanon álló Református Templom és 
Lelkészi Hivatal épületével.

2) Utasítja a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt, valamint az I. fokú építésügyi 
hatóságot a testület döntéséről a határozati kivonat 
egy példányának megküldésével értesítse.



Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. március 11.

3) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Győr–Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés a Győr–Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságának létszámát 13,5 fővel 
akarja csökkenteni. A szak alkalmazotti létszámból 8 fő kerül leépítésre, melyből 5 fő a 
mosonmagyaróvári Hansági Múzeumot érinti. Ezzel gyakorlatilag megszűnne 
Mosonmagyaróváron a múzeumi tevékenység. Az 5 fő szakalkalmazott bér és járulék költsége 
2011. évben 10.905.000,- forint. Amennyiben a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi 
Társulás  és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata ez évben 10 millió forint erejéig 
közösen átvállalja ezeket a költségeket, mindaddig míg meg nem teremtődnek a múzeum 
kistérségi társulásban történő működtetésnek a jogi és pénzügyi feltételei, akkor a területi 
múzeumi tevékenység megtartható. Javasolja, hogy az Önkormányzat 10.000,- forinttal
járuljon hozzá a fent említett költségekhez.

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

18/2011.(III.03.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a mosonmagyaróvári Hanság 
Múzeum jelenlegi működési engedélyében 
szereplő területi múzeumi besorolás megtartása 
érdekében az alábbi öt álláshely bér- és 
járulékköltségeihez hozzájárul 10.000,- Ft 
összeggel: múzeum igazgató-történész, 
könyvtáros-asszisztens, restaurátor, 
gyűjteménykezelő, gazdasági ügyintéző-
adminisztrátor.

2) A bér- és járulékköltségek átutalásának 
feltételeit külön megállapodásban együttesen 
rögzíti Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat, Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzat és Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulás.

3) Utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon fenti összeg átutalásáról, valamint a 
testület döntéséről a Társulás Munkaszervezetét a 
határozati kivonat egy példányának megküldésével 
értesítse.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. március 11., illetve 

megállapodásban   rögzített időpont



Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Községháza felújítására 
elnyert pénzösszeget utalták az Önkormányzatnak. A gazdálkodási előadó és a körjegyző 
tájékoztatása alapján javasolja, hogy 6 millió forintot kössön le a testület, mivel arra jelenleg 
nincs szükség a folyó kiadások fedezetéhez.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:

19/2011.(III.03.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyet ért 6.000.000,- forint, azaz 
Hatmillió forint készpénz Rajkai 
Takarékszövetkezetnél történő lekötésével.

2) A lekötés időtartama a Rajkai Takarékszövetkezet 
ajánlatában szereplő legkedvezőbb időtartam, 
időszakonként az aktuális hirdetményben foglalt 
legkedvezőbb ajánlat alapján megújítva.

3) Utasítja a polgármestert, valamint a körjegyzőt, 
hogy a lekötéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtegyék.

     Felelős: Kertész Attila polgármester
                   dr. Dudás Eszter körjegyző
     Határidő: 2011. március 11.

Kertész Attila polgármester: többször felvetődött már a Tűzoltószertár épületének 
értékesítése, hasznosítása. Az eddigi álláspont szerint az épületet a testület értékesíteni 
szándékozta. A Községháza felújítása során azonban kiderült, hogy a parkgondozási 
szerszámok, gépek számára a Hivatal mögötti tároló nem elégséges. A helyhiány megoldására 
megfelelő megoldást jelentene a Tűzoltószertár épülete, így javasolja, hogy a testület vegye le 
az épületet az értékesítési listáról.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett.

4) 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


