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ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének
2011. május 26-án megtartott

üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. május 26-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) A Körzeti Általános Iskola, valamint az Aranykapu Óvoda alapító okiratának 
módosítása

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző

2) Egyéb ügyek
Előadó: Kertész Attila polgármester

3) 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:

30/2011. (V. 26.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Körzeti Általános Iskola, 
valamint az Aranykapu Óvoda alapító okirat 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot a 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal, 2011. június 1-jei hatállyal elfogadja.



2) Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a 
testület döntéséről Jánossomorja Város Jegyzőjét, 
a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével értesítse.

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

2) Napirendi pont tárgyalása

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az előző testületi ülésen már 
felvázolta a magasabb szintű felnőtt fogorvosi alapellátás lehetőségét, valamint az ezért
fizetendő hozzájárulás körülbelüli összegét. Amennyiben Mosonszolnok, Máriakálnok és 
Újrónafő Községek Önkormányzatai és a Hypodent Kft. megállapodást köt, úgy a fizetendő 
hozzájárulás összege 150.000,- forint/hó lakosságszám arányosan, 3 havi ütemezésben. Ennek 
fejében a Hypodent Kft. vállalja, hogy Újrónafő község felnőtt lakosainak a magasabb szintű 
ellátás érdekében, az indokolt esetben szükséges Panorama röntgen-felvétel készítését a 
mindenkor hatályos díjszabásban meghatározott ár 50 %-ért készíti.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

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

31/2011. (V.26.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Mosonszolnok és Máriakálnok 
községekkel együtt hozzájárul bruttó 150.000,-
Ft/hó, azaz Százötvenezer forint/hó összeggel a 
Hypodent Kft. által nyújtott magasabb szintű
fogászati alapellátásához.

2) Az 1) pontban említett támogatást az 
Önkormányzat lakosságszám arányosan, 3 havi 
ütemezésben, utólagos kifizetéssel biztosítja.

3) Az 1) pontban foglalt hozzájárulás fejében a 
Hypodent Kft. vállalja, hogy Újrónafő község 
felnőtt lakosainak a magasabb szintű ellátás 
érdekében, az indokolt esetben szükséges 
Panorama röntgen felvétel készítését a mindenkor 
hatályos díjszabásban meghatározott ár 50 %-ért 
készíti.

4) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon 
az összeg átutalásáról a Hypodent Kft. Rajka és 
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59500155-
11016250 számú számlájára.



Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31., valamint 
negyedévente folyamatosan

Kertész Attila polgármester: emlékeztetőül elmondja, hogy az előző testületi ülésen 
átbeszélésre került az óvoda szilárd burkolatú játszóterének létrehozása. Akkor a testület 
abban maradt, hogy anyagi támogatást nem tud biztosítani a cél érdekében. Úgy gondolja, 
hogy az idei évben az esetleges pályázatokhoz félretett önrészek összegei nem kerülnek 
felhasználásra, így ebből a keretből az Önkormányzat hozzájárulhatna e példás szülői 
kezdeményezéshez. 
Korábban már volt szó szintén a Községháza hátsó bejáratának és a karbantartó műhely előtti 
terület egy részének betonozásáról is, továbbá a Községháza felújítása és a tereprendezési 
munkálatok után maradt törmelék elszállításáról. Az előbbihez 150.000,- Ft, az utóbbihoz 
pedig max. 255.000,- Ft fedezet biztosítását javasolja. Megkérdezi, hogy kinek van ezzel 
kapcsolatban észrevétele, hozzászólása.

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

32/2011. (V.26.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete bruttó 150.000,- Ft, azaz 
Százötvenezer forint összeggel hozzájárul a
Hétszínvirág Tagóvoda szilárd burkolatú játszótér 
létrehozásához, valamint bruttó 255.000 Ft, azaz 
Kettőszázötvenötezer forint összeget biztosít a 
Községháza és a karbantartó műhely felújításához 
kapcsolódó betonozási és parkgondozási 
munkálatokhoz.

2) Utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon fenti összeg kifizetéséről.

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

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nyári futballszezon 
lezártával befejezi a helyi futballcsapat Újrónafőn edzését, működését és Mosonudvarral 
közösen állítják ki jövőben a csapatot. Mosonudvarra költözik így az újrónafői futballisták 
többsége és ott folytatják a közös csapatban pályafutásukat. A futballpálya karbantartását 
teljes egészében az Önkormányzatnak kell végezni, ezért szükségszerű egy erősebb kézi
(damilos) fűkasza vásárlása, valamint olyan helyi gazdálkodóval való megegyezés, aki széna 
céljára egy nagyteljesítményű géppel levágja a pálya területét. Ha ez sikerül, akkor az 
Önkormányzat alkalmazottai a futballpálya környékét képesek folyamatosan karbantartani és 
megelőzni, megakadályozni a parlagfű térnyerését. A nagyobb teljesítményű fűkasza, amely 



alkalmas iparszerű munkára, hozzávetőleg 200.000,- forint, mellyel több évre megoldódik a 
közterületek ápolása, nyírása, ezért javasolja a fenti összeg előirányzását és az eszköz rövid 
időn belüli megvásárlását.

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

33/2011. (V.26.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy 1 db kézi fűkasza nettó 
168.000,- Ft + 25% áfa, azaz bruttó 210.000,- Ft 
értékben megvásárlásra kerüljön.

2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1) 
pontban említett eszköz beszerzéséről.

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

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a testületi ülésre szóló meghívó 
kipostázása után érkezett a mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megkeresése, 
melyben kérik, hogy a testület járuljon hozzá Dunasziget község csatlakozásához az 
időskorúak átmeneti és ápoló-gondozó otthoni ellátására és a szociális étkeztetésre (lásd 4. 
számú melléklet).

A képviselők az elhangzott előterjesztéssel egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:

34/2011. (V.26.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 
kiegészüljön Dunasziget Község Önkormányzata 
csatlakozásával az időskorúak átmeneti és ápoló-
gondozó otthoni ellátásával és a szociális 
étkeztetéssel.

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

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. június 6.



Kertész Attila polgármester: a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattól érkezett 
megkeresés megyei fenntartású intézmény átszervezésével kapcsolatban. Részletesen 
ismerteti a levélben foglaltakat. Javasolja az átszervezés támogatását.

Az elhangzottakkal egyetértve a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a 
következő határozatot:

35/2011. (V.26.) határozat:

1)Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által 
fenntartott, 01/371-3/2011. levélben foglalt közoktatási, 
szociális és gyermekvédelmi intézmények 
átszervezésével egyetért.

2)Utasítja a polgármestert, hogy a testület döntésről a 
határozati kivonat egy példányának megküldésével a 
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlést értesítse.

Felelős: Kertész Attila polgármester
Határidő: 2011. június 6. 

Kertész Attila polgármester: ismerteti a képviselőkkel a Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulás megkeresését, melyben kérik, hogy a társulásban szereplő 
önkormányzatok nyilatkozzanak, hogy igénybe kívánnák-e venni a szúnyoggyérítési 
technológiát. Véleménye szerint a község belterületét számítva ez jelentős kiadást jelentene, 
továbbá egyébként sem tartja indokoltnak a szúnyoggyérítést, mivel az idei évben nem jelent 
problémát. 

A testület tagjai egyet értettek a szúnyoggyérítés mellőzésével.

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


