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2011. április 28-án megtartott

üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. április 28-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

Meghívott vendégek: Kiss Zoltánné gazdálkodási főea., Csendes Viktória családgondozó

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

Napirendi pont:

1) Gyermekjóléti, -védelmi tevékenységről szóló beszámoló
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

       Csendes Viktória családgondozó

2) 2010. évi zárszámadási rendelet és belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Kertész Attila polgármester

       Kiss Zoltánné gazd. főea.
       dr. Dudás Eszter körjegyző

3) Újrónafő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

4) A szociális igazgatás és a szociális ellátás szabályairól szóló rendelet
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

5) A locsolási kedvezmény biztosításáról szóló rendelet
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

6) Díszpolgári Cím kitüntető oklevél és díj alapításáról szóló rendelet
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

7) A közigazgatási hatósági ügyek határidőiről szóló rendelet
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

8) MTKT megállapodás módosítása
Előadó: Kertész Attila polgármester

9) Egyéb ügyek
Előadó: Kertész Attila polgármester

10) 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

dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a helyi önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó 
értékelést készít, melyet a kiküldött előterjesztés (3. számú melléklet) tartalmaz. Javasolja a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokra vonatkozó 2010. évi beszámoló elfogadását, 
mind a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat, mind pedig a Körjegyzőség tekintetében.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás.

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

21/2011.(IV.28.) határozat:

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  
családgondozója által 2010. évre vonatkozó 3. 
számú melléklet szerinti beszámolóját elfogadja és 
a végzett munkát jónak értékeli.

22/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Körjegyzőség gyermekjóléti 
és –védelmi feladatokkal kapcsolatos 2010. évre 
vonatkozó 3. számú melléklet szerinti beszámolóját 
elfogadja, az ezzel kapcsolatban végzett munkát 
jónak értékeli.

2) Utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést 
küldje meg a Megyei Gyámhivatalnak.

Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: 2011. június 1.

Csendes Viktória távozik az ülésről.

2) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben (4. számú melléklet) 
a testület áttanulmányozhatta az Önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a bevételi 
forrásokat, valamint azok teljesítését, a kiadások alakulását, vagyon alakulását, értékpapír és 



hitelművelet alakulását, pénzmaradványok változását. Mindezek alapján javasolja a 
zárszámadási rendelet elfogadását.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

3/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben!

dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a 4. számú előterjesztés tartalmazza a 2010. 
évben lezajlott belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést is, melyet javasol 
elfogadásra.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:

23/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyző által elkészített 2010. évi 
belső ellenőrzési beszámolóját a 4. számú melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja.

                                                                  2) Utasítja a Körjegyzőt, hogy a belső ellenőr által 
tett észrevételek kijavításáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: 2011. december 31.

Kiss Zoltánné távozik az ülésről.

3) Napirendi pont tárgyalása

Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 5. számú mellékletben
felsoroltak szerint szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, valamint 
egységes szerkezetbe foglalása. Javasolja az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, 
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
megalkották a következő rendeletet:

4/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd az 5. számú mellékletben!



4) Napirendi pont tárgyalása

dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy bár a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület az idei évben már 
módosította, viszont további módosítások váltak szükségessé, így javasolja a 6. számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetű szociális rendelet megtárgyalását, valamint
elfogadását. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen 
szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 6. számú mellékletben!

5) Napirendi pont tárgyalása

Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 7/2000.(XII.14.) 
önkormányzati rendelet feleslegessé vált a 7. számú mellékletben taglalt okok miatt, így 
javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását.

Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők 5 igen szavazattal megalkották az alábbi 
rendeletet:

6/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 7. számú mellékletben!

6) Napirendi pont tárgyalása

dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg hatályos díszpolgári 
címről szóló rendelet módosításra került 2000-ben és 2008-ban. A 8. számú mellékletben
szereplő rendelet megalkotására azért van szükség, hogy az alaprendelet és annak módosításai 
egységes szerkezetben szerepeljenek, így javasolja elfogadásra.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
megalkották a következő rendeletet:

7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 8. számú mellékletben!



7) Napirendi pont tárgyalása

dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a következő rendelet megalkotása a kiküldött 
előterjesztésben (9. számú melléklet) leírt okok miatt vált szükségessé. Javasolja 
megtárgyalását, valamint elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:

A rendeletet lásd a 9. számú mellékletben!

8) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy Halászi, valamint Hegyeshalom
Község Önkormányzata úgy döntött, csatlakozni kíván a Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény egyes szociális ellátásaihoz. Amint a kiküldött előterjesztés (10. számú melléklet) 
is tartalmazza, új település csatlakozása csak a társulási megállapodás módosítása után 
történhet meg. Megkérdezi, hogy kinek van az elhangzottakkal, valamint a kiküldött 
előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása. Javasolja a szükséges határozat 
meghozatalát a társulási megállapodás módosítása érdekében.

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

24/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodása kiegészüljön Halászi Község 
csatlakozásával az időskorúak átmeneti és ápoló-
gondozó otthoni ellátásával és Hegyeshalom 
időskorúak nappali ellátása, étkeztetése és házi 
gondozása kistérségi szolgáltatásaival.

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Társulás Szakmai Munkaszervezetét 
tájékoztassa.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. május 9.

9) Napirendi pont tárgyalása



Kertész Attila polgármester: a kiküldött előterjesztésben olvasható (11. számú melléklet), 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is döntött a társulási tanács orvosi gép-műszer beszerzés 
támogatásáról a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet részére. Javasolja, hogy 
Újrónafő 20.000,- Ft-tal járuljon hozzá az endoszkópos beavatkozások végzéséhez szükséges 
műszer beszerzéséhez.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot: 

25/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 20.000,- forint összeggel hozzájárul a 
Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-
Rendelőintézet endoszkópos beavatkozások 
végzéséhez szükséges gép-műszer beszerzéséhez.

2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
összeg átutalásáról a Társulás 11737076-15579474
OTP Bank számú számlájára.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a közeljövőben várhatóan 
átalakításra kerül a fogorvosi alapellátás rendszere. A változások egyrészt az ügyeleti 
rendszert, másrészt a finanszírozás módját fogják érinteni. Az előzetes elképzelések szerint 
havi 15-20 ezer forinttal kell majd hozzájárulnia az Önkormányzatnak a működtetéshez, 
melyért cserében a falu lakossága fél áron készíttethet fogászati panoráma röntgen-felvételt, 
kulturált és modern eszközökkel felszerelt fogorvosi rendelőben vehetik igénybe a fogorvosi 
ellátást, valamint a hétvégi ügyeleti ellátásért nem kell fizetni sem a betegnek, sem az 
Önkormányzatnak. 

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a költségvetés elfogadásakor Kelemen Benő 
alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei évben mindössze 800.000,- forint áll 
rendelkezésre az Önkormányzat, valamint a civil szervezetek által szervezett műsorok,
programok megszervezéséhez. Minden civil szervezet leírta kérelmében, hogy az idei évben 
milyen összegű támogatásra van szüksége a további színvonalas programok 
megrendezéséhez. A költségvetés tárgyalásakor a testület úgy döntött, hogy konkrét igények 
esetén fog majd határozni a kifizetendő összegekről. Javasolja az alábbi összegekkel való 
támogatást: Baráti Kör Újrónafőért 150.000,- forint, Árvácska Nyugdíjas Klub 120.000,-
forint, Újrónafői Polgárőr Egyesület 150.000,- forint, Színjátszó Kör 50.000,- forint.

A képviselők egyetértenek Kertész Attila javaslatával, egyhangúlag, 5 igen szavazattal hozták 
meg a következő határozatot:



26/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az alábbi összegekkel támogatja a helyi 
civil szervezeteket:

- Baráti Kör Újrónafőért: 150.000,- forint
- Árvácska Nyugdíjas Klub: 120.000,- forint
- Újrónafői Polgárőr Egyesület: 150.000,- forint
- Színjátszó Kör: 50.000,- forint

2) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a civil szervezeteket, valamint 
felhatalmazza a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a 
támogatási szerződések elkészítéséről.

Felelős: Kertész Attila polgármester
             Dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: 2011. május 18.

Ábrahám Lajosné, Lukácsné Deli Gabriella és Hodosiné Kovács Rozália meghívott vendégek
megérkeztek a testületi ülésre.

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Hétszínvirág Tagóvoda 
dolgozói, valamint az óvoda szülői munkaközössége kérelemmel fordultak az 
Önkormányzathoz az óvodai szilárd burkolatú játszótér ügyében (11. számú melléklet).

Nagy Ibolya képviselő: megkérdezi a jelenlévő óvodapedagógusokat, hogy pontosan milyen 
célt szolgálna ez a szilárd burkolatú játszótér.

Lukácsné Deli Gabriella óvodapedagógus: tájékoztatja a képviselőket, hogy a betonozott 
udvarrész a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget teremtene az udvari levegőzésre, alkalmas 
lenne testnevelés foglalkozások, körjátékozások szervezésére is. Bevezetnék a kerékpár, roller 
és egyéb eszközhasználatot, melyet hasznosítanának az oviolimpiákon. E nélkül ugyanis nem 
tudják a gyermekek ilyen irányú mozgáskultúráját fejleszteni.

Ábrahám Lajosné tagóvoda vezető: elmondja, hogy az újrónafői óvoda nagyon szerencsés 
abból a szempontból, hogy rengeteg zöldterülettel rendelkezik. Általában az óvodákban vagy 
nincs zöldterület, vagy pedig csak külön van. A tervezett szilárd burkolat lehetőséget 
biztosítana a gyermekeknek arra is, hogy megtanulják a közlekedés szabályait.

Nagy Ibolya képviselő: elmondja, hogy erre a célra akkor valószínűleg mintegy 100 m2-nyi
területre lenne szükség.



Ábrahám Lajosné tagóvoda vezető: tájékoztatásul elmondja, hogy valóban kb. 100 m2-nyi 
területre van szükség. Kérelmükben szerepel a rendelkezésre álló összeg, viszont további kb. 
100.000,- forint támogatást várnak az Önkormányzattól.

Pásztorné Simon Andrea képviselő: tájékoztatja a testületet, hogy az előző képviselő-testület 
nem támogatta az óvoda területén a szilárd burkolat kialakítását, ezért javasolták, hogy erre 
célra az iskolaudvart használják. Véleménye szerint az iskolaudvaron a gyerekek nincsenek 
teljes biztonságban a pálya melletti eldobált cigarettacsikkek, üvegszilánkok miatt. Úgy 
gondolja szükség van az említett burkolat kialakítására.

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy Kelemen Benő alpolgármesterrel a technikai 
dolgokban segítséget nyújtanak a játszótér létrehozása érdekében, viszont az Önkormányzat 
jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé az anyagi támogatást. Mindezek alapján javasolja az 
óvoda épülete mögött a szilárd burkolatú játszótér létrehozásához való hozzájárulást.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal 
meghozták az alábbi határozatot:

27/2011.(IV.28.) határozat:

Újrónafő-Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elviekben támogatja a 11. számú melléklet
szerinti óvodai szilárd burkolatú játszótér 
létrehozását, ugyanakkor az igényelt anyagi 
támogatást nem tudja  hozzá biztosítani.

Ábrahám Lajosné, Lukácsné Deli Gabriella és Hodosiné Kovács Rozália távozik a testületi 
ülésről.

Pásztorné Simon Andrea képviselő: tájékoztatja a képviselőket, hogy Radek-Kiss Szilvia 
részéről érkezett hozzá néhány ötlet, javaslat a közösségi élet javítása érdekében. 

Ezek részletes ismertetése után a testület egyhangúlag egyet értett abban, hogy az idei évben 
minden ilyen jellegű kezdeményezést csak elviekben tudnak támogatni anyagi forrás híjján, 
illetve a szükséges helyet tudja biztosítani, de a finanszírozását nem tudja magára vállalni.

Pásztorné Simon Andrea képviselő: tájékoztatja a képviselőket, hogy összeállította a
gyermeknapi programot, valamint összeírta a megrendezéshez szükséges kellékeket, mivel 
Radek-Kiss Szilvia a gyermeknap megszervezésében nem kíván részt venni az őt ért korábbi 
sérelmek miatt, mely néhány lakostól érkezett. Az összeállított program megszervezése 
mintegy 75.000,- forintot tesz ki, ezen kívül szüksége lenne segítőre is. A gyermeknap az idei 
évben június 4-én kerülne megrendezésre.

Kertész Attila polgármester: megköszöni a képviselő közreműködését, a gyermeknapi 
programtervezetet jónak tartja, így javasolja a 75.000,- forint biztosítását a rendezvény 
megszervezéséhez.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:



28/2011.(IV.28.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 75.000,- Forint összeggel 
támogatja a 2011. június 4-én megrendezésre 
kerülő „Gyermeknap” rendezvényt.

2) Az összeg átvételére – az Önkormányzat 
nevére kiállított számla ellenében – Pásztorné 
Simon Andrea képviselő, mint szervező jogosult.

3) Utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pénzösszeg kifizetéséről.

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

10) 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


