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Képviselő-testületének
2011. június 23-án megtartott

üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. június 23-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) Polgármester foglalkoztatási jogviszonyának ideiglenes megszüntetése
Előadó: Kelemen Benő alpolgármester

  2) Aqua Szolgáltató Kft.-be való belépés és vagyonkezelési megállapodás
    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 felkéri a napirendi pont előadóját Kelemen Benő alpolgármestert, 
hogy ismertesse a napirendet. Egyben kijelenti, hogy személyes érintettsége révén a napirendi 
pont vitájában nem kíván részt venni.

Kelemen Benő alpolgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Kertész Attila 
polgármester kérelmet nyújtott be a nyugdíjfolyósító szervhez öregségi nyugdíj megállapítása 
iránt. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2) 
bekezdés c.) pontjában foglaltakat figyelembe véve, a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyát 1 napra, közös megegyezésre meg kell szüntetni. Mindezek alapján javasolja 
Kertész Attila polgármester foglalkoztatási jogviszonyát 2011. június 30. napjától
megszüntetni és 2011. július 2. napjával ismételten létrehozni. 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatát:



37/2011.(VI.23.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Kertész Attila polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyát, öregségi nyugdíja megállapítása 
érdekében - a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2) bekezdés c.) 
pontjában foglaltak alapján - 2011. július 1. napjától 
2011. július 2. napjáig, 1 napra, közös megegyezéssel
megszünteti.

2) Utasítja a körjegyzőt, hogy a képviselő-testületi 
határozatot bérszámfejtés céljából a Magyar 
Államkincstárhoz küldje meg.

Határidő: 2011. június 27.
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző

2) Naprendi pont tárgyalása:

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a június 16-i kistérségi ülésen 
körvonalazódott pontosabban egy kistérségi vízellátási társaság megalakítása oly módon,
hogy a kistérséghez tartozó települések tagként belépnek az Aqua Kft.-be. Ehhez 100.000,-
forint értékű üzletrész befizetése, valamint a társasági szerződésben foglaltak elfogadása lenne 
szükséges. A kistérségi együttműködés kialakítása azért szükséges, mert – ahogy azt már a 
médiában is hallható – országos szintű változások várhatóak az ivóvízellátással kapcsolatban. 
A módosítás szerint megszűnnének azok a társaságok, melyeknek nem önkormányzatok a 
tulajdonosai. Ezek után azonban Újrónafő is arra kényszerülne, hogy ismét a Pannon-Víz Zrt. 
vonzáskörzetébe tartozzon. Mindezek alapján javasolja a belépést az Aqua Szolgáltató Kft.-
be.
Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele, hozzászólása.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal az 
alábbi döntést hozták:

38/2011.(VI.23.) határozat:

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 100.000,- Ft, azaz Százezer forint névértékű 
készpénz üzletrésszel tagként belép az AQUA 
Szolgáltató Kft.-be.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a testület döntéséről az AQUA 
Szolgáltató Kft.-t értesítse, valamint a tagsági 
viszony létesítéséhez szükséges okiratokat aláírja.



3) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1) 
pontban foglalt összeg átutalásáról.

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Kertész Attila polgármester

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

k. m. f.

Kertész Attila                                                                                            dr. Dudás Eszter
polgármester                                                                                                   körjegyző


