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ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének
2011. július 25-én megtartott

üléséről



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2011. július 25-én, a Körjegyzőség Újrónafői Hivatalában tartott képviselő-
testületi üléséről.

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

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

Napirendi pont:

1) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
rendelet
Előadó: Dr. Dudás Eszter körjegyző

2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása
Előadó: Dr. Dudás Eszter körjegyző

3) MTKT munkájáról szóló I. féléves beszámoló
Előadó: Kertész Attila polgármester

4) Egyéb 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 képviselő-testület tagjait, hogy felsőbb jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve elkészült a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötésről készült rendelet-tervezet (lásd 3. számú melléklet), mely részletesen 
szabályozza a házasságkötés hivatali helyiségén, illetve a hivatali munkaidőn kívüli 
megkötésének szabályait. Kéri a képviselők véleményét a tervezettel kapcsolatban.

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

9/2011.(VII. 28.) önkormányzati rendelet:



  (A rendeletet lásd 3. számú mellékletben!)

2) Napirendi pont tárgyalása:

Dr. Dudás Eszter körjegyző: ismerteti a képviselőkkel, hogy a budapesti Eötvös Károly 
Intézet Alkotmánybíróságon támadta meg a szociális törvényt, beleértve az önkormányzatokat 
rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezését is, valamint próbaképpen Várbalog Község 
Önkormányzat e tárgyban született rendeletét, mert az az Intézet véleménye szerint súlyosan 
sérti a magánszférához, valamint a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot, és önkényes 
jogalkalmazásra ad módot.
A cikk megjelenése után történtek egyeztetések a Kormányhivatallal, és arra a megállapításra 
jutottak, hogy a jelenleg hatályos rendeletünk 8. § (6) bekezdés hatályon kívül helyezését 
tartjuk mindenképpen indokoltnak, mivel a Szoctv. 35. § (2) bekezdése nem adott 
felhatalmazást arra, hogy a jegyzőn kívül más személy részére is ellenőrzési jogot biztosítson 
a testület. Ezért készült el a jelenlegi rendelet-tervezet (lásd 4. számú melléklet), melynek kéri 
elfogadását.

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

10/2011.(VII.28.) önkormányzati rendelet:

                                                       (A rendeletet lásd 4. számú mellékletben!)

3) Napirendi pont tárgyalása:

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulás törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette I. féléves 
tevékenységéről készült beszámolóját (lásd 5. számú melléklet), melyet valamennyi, a 
társulásban részt vevő önkormányzat képviselő-testületének tárgyalnia kell.

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselők 
egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták a következő határozatot:

39/2011.(VII.25.) határozat:

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi 
Társulás munkájáról szóló 2011. évi I. féléves 
beszámolóját az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megérkezett az ülésre Wennesz József Károly a Jánossomorjai Kulturális és Gasztronómiai 
Fesztivál szervezője.

4) Napirendi pont tárgyalása:



Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzat a tavalyi év 
során is támogatta a jánossomorjai JáKuGa Fesztivált, oly módon, hogy a 
hajdúböszörményiek szállásköltségét megtérítették. Megkéri Wennesz József Károlyt, hogy 
ismertesse röviden a programot, valamint kérelmét.

Wennesz József Károly: röviden ismerteti a programot. Elmondja, hogy úgy tervezték, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan, idén is szeretnének vasárnap délelőtt térzenét adni Újrónafőn a 
hajdúböszörményi fúvósokkal. Az időpontot még a későbbiekben egyeztetni szükséges. Kéri 
az Önkormányzat anyagi támogatását.

Kertész Attila polgármester: az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel az idei évben 
csupán 50.000,- Ft összegű támogatást javasol, valamint felajánlja, hogy segít további 
támogatókat keresni. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselők egyhangúlag 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:

40/2011.(VII.25.) határozat: 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
bruttó 50.000,- Ft összeggel támogatja a 2011. 
augusztus 13-14-én Jánossomorján megrendezésre 
kerülő JáKuGa Fesztivált, hozzájárulva ezzel a 
hajdúböszörményi fúvószenekar szállásköltségeihez. 

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

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

Wennesz József Károly: megköszöni az Önkormányzatnak a támogatást, majd további jó 
munkát kívánva elköszön.

Megérkezett az ülésre az Újrónafői Sportkör Egyesület részéről Somosfalvi Szilárd, 
Somosfalviné Kardos Szabina, Ábrahám Péter, valamint ifj. Tóth László.

Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testület tagjait, hogy a délelőtt folyamán érkezett 
megkeresés a Sportkör részéről, hogy szeretnék kérelmüket előterjeszteni a testületi ülésen. 
Felkéri Somosfalvi Szilárdot, hogy terjessze elő kérelmüket.

Somosfalvi Szilárd: megköszöni a lehetőséget, hogy részt vehetnek már a mai ülésen, 
tekintettel a téma sürgősségére. Tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt héten vezetőségváltás 
volt az Egyesületnél, mely után őt választották meg elnöknek 2012. január 31-ig. 

A testület tagjainak kioszt egy-egy előterjesztést (lásd 6. számú melléklet), melyben 
részletezik az Egyesület éves költségvetését, a tagok által nyújtandó ingyenes 
szolgáltatásokat, a labdarúgók névsorát, valamint azokat az indokokat melyek miatt fontosnak 
tartják, hogy Újrónafőn továbbra is működjön a Sportkör.



Somosfalvi Szilárd: elmondja a testületnek, hogy kérik az Önkormányzat támogatását mind 
erkölcsi, mind anyagi értelemben. Az akarat és az elszántság megvan mind a vezetőség, mind 
a labdarúgók részéről és minden erejükkel azon lesznek, hogy javítsanak a Sportkör 
működésén. Céljuk az, hogy az újrónafői fiatalokat összetartsák és egyúttal helyben tartsák.  
Terveik között szerepel, hogy a sportpálya egyéb kihasználatlan területeit is használnák más 
sportolási lehetőségekre. Amennyiben az Önkormányzat nem támogatja őket, akkor sajnos az 
Egyesület működését meg kell szüntetni, mert nem tudnak indulni az őszi bajnokságon. 

Kertész Attila polgármester: megkérdezi az elnököt, hogy jelenleg milyen anyagi lehetőségeik 
vannak.

Somosfalvi Szilárd: jelenlegi információk szerint kb. ötvenezer forint szabad pénzeszköze van 
az Egyesületnek, de az előző elnök még nem számolt el. Ennek várható határideje 2011. 
augusztus közepe. A nevezéshez szükséges díjat már befizették. 

Kertész Attila polgármester: megkérdezi az elnököt, hogy milyen egyéb támogatóik vannak 
az Egyesületnek. Ha jól tudja, 2011. júliusától jogszabály lehetőséget ad a vállalkozásoknak a 
sport támogatására.

Somosfalvi Szilárd: jelenleg az Önkormányzaton és az adójuk 1%-át felajánló személyeken 
kívül más támogatója nincs az Egyesületnek, de természetesen szándékában áll az új 
vezetőségnek támogatókat keresni. Az új jogszabályokkal kapcsolatban kéri a körjegyző 
segítségét.

Dr. Dudás Eszter körjegyző: semmi akadálya, nagyon szívesen.

Kertész Attila polgármester: megkéri dr. Dudás Eszter körjegyzőt, hogy tájékoztassa a 
jelenlevőket az aktuális szabályokról, pénzügyi helyzetről. 

Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy az elmúlt években is azt tapasztalhatták az 
Önkormányzat képviselői, hogy a Sportkör döntő többségében az Önkormányzattól várja az 
anyagi fedezetet költségeihez. A Sportkör azonban egy egyesület, egy civil szervezet, mely 
azért jön létre, mert a tagjai egy közös célt szeretnének megvalósítani. Az Önkormányzat 
tehát nem fenntartója az Egyesületnek, csupán támogathatja, amennyiben arra érdemesnek 
találja. Sajnos a tapasztalatok szerint a Sportkör vezetősége ezt eddig nem volt hajlandó 
tudomásul venni.  Az Önkormányzat az idei évben is támogatja a Sportkört, a közüzemi 
költségek teljes összegét kifizeti. 

Kertész Attila polgármester: elmondja a Sportkör képviselőinek, hogy az Önkormányzat az 
elmúlt években több millió forinttal támogatta az Egyesületet, mégis mindig azt látták, hogy 
nem működnek jól a dolgok sem a vezetőség, sem a pályafenntartással kapcsolatban. 
Tudakozódott más egyesületeknél is, melynek során kiderült, hogy a legtöbb helyen havi 2-3 
ezer forint tagdíjat fizetnek a sportolók, 50 km-en belül saját gépjárművel oldják meg az 
utazást a meccsekre, továbbá a mezen kívül a felszerelést maguk veszik meg; beszéljünk akár 
felnőttek, akár gyermekek sportjáról. Megkérdezi, hogy jelen esetben hogy állnak ezek a 
dolgok Újrónafőn.

Somosfalvi Szilárd: a sportfelszerelést náluk is a sportoló veszi meg, éves 2.500,- Ft tagdíjat 
fizetnek. Ennél többet nem tudnak kérni a sportolóktól, mert akkor elmennek más 
csapatokhoz focizni. 



Somosfalviné Kardos Szabina: jó megoldásnak találja, ha emelnek a tagdíjon, és például nem 
egy összegben szedik be, ha évente több részletben. Vállalja, hogy amennyiben az 
Önkormányzat további támogatást ítél meg, személyesen fog házról házra menni, hogy minél 
több támogatót szerezzen.

Dr. Dudás Eszter körjegyző: megkérdezi, hogy 2011. év végéig mennyi pénzre lenne 
szüksége az Egyesületnek az előterjesztésben szereplő 1 millió forintból. 

Somosfalvi Szilárd: kb. 500 ezer forintra lenne szükség. 

Kelemen Benő: kiegészítésként elmondja, hogy sajnos mindenki úgy gondolja, hogy szeretne 
valamit csinálni hobbiból, és azt majd az Önkormányzat szponzorálja. Ha ez így lenne, akkor 
másra sem költhetné a pénzét a település, mint ilyen támogatásokra. A testület támogat 
minden kezdeményezést, minden jó célt, de elsősorban mindenkinek saját magáért kell tennie, 
és utána lehet támogatást kérni. 

Kertész Attila polgármester: elmondja a Sportkör képviselőinek, hogy az év elején a 
költségvetés tárgyalásakor is mindenhonnak szigorúan le kellett faragni a kiadásokból. 
Nagyon szűkös költségvetéssel kell gazdálkodnia az Önkormányzatnak is.  
Javasolja a testületnek, hogy kizárólag Somosfalvi Szilárd, Somosfalviné Kardos Szabina, 
valamint Ábrahám Géza személyére tekintettel, 300.000,- forint, egyszeri támogatást 
szavazzanak meg az Újrónafői Sportkör részére, mely összeg az Egyesület újraindulását segíti 
elő. A képviselő-testület a megnevezett három személyt tekinti biztosítéknak arra, hogy a 
megítélt egyszeri újraindulási támogatással és a bemutatott tervezetben felvázolt program 
pontok alapján  képesek lesznek az Egyesületet talpra állítani és megteremtik az Egyesület 
pénzügyi és gazdasági alapját, így az egyesület a jövőben biztos alapokon fog állni. Az 
Önkormányzatnak nem célja és nem kíván részt venni a civil szervezetek gazdálkodásában és 
működésében, mert önálló jogi személyek és a fenntartásuk pénzügyi alapjait maguknak kell 
előteremteni. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportpályát és a rajta lévő építményt 
díjmentesen használhatja az Egyesület, de a sportoláshoz szükséges aktuális előkészítést, 
karbantartást az Egyesület végzi.

Javasolja továbbá, hogy a támogatás akkor kerüljön átutalásra, ha az Egyesület részéről 
bemutatásra kerül az új cégbírósági bejegyzés és a bankszámla felett is már az újonnan
megválasztott személyek rendelkezhetnek.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselők egyhangúlag 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:

41/2011.(VII.25.) határozat: 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
bruttó 300.000,- Ft összeggel kiegészíti az Újrónafő 
Sportkör 2011. évi támogatását. 

2) A támogatás akkor kerül átutalásra, ha az Egyesület 
részéről bemutatásra kerül az új cégbírósági bejegyzés 
a vezetőségi változásokról, valamint a bankszámla 



felett is már az újonnan megválasztott személyek 
rendelkezhetnek.

3) Felhatalmazza a körjegyzőt a támogatási szerződés 
elkészítésére.

4) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 
összeg kifizetéséről.

Felelős: Kertész Attila polgármester
              Dr. Dudás Eszter körjegyző
Határidő: iratbemutatást követő 15. nap

Somosfalvi Szilárd: megköszöni a támogatást minden sportoló és egyesületi tag nevében. 
Egyúttal szeretné segítségét kérni a polgármester úrnak, hogy az elfagyott vízórát kicseréljék, 
mivel az Önkormányzat nevén van, továbbá kitörtek egy ablakot az öltözőn.

Kertész Attila polgármester: már a holnapi napon bejelentik a szolgáltatónak, valamint 
megígéri, hogy a biztosításnak is utánanéznek.

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

k. m. f.

Kertész Attila                                                                                            dr. Dudás Eszter
polgármester                                                                                                   körjegyző


