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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2011. november 14-én, a Körjegyzőség Újrónafői Hivatalában tartott képviselő-
testületi üléséről. 

 
Jelen vannak: Kertész Attila polgármester 
   dr. Dudás Eszter körjegyző 

 Nagy Ibolya és Pásztorné Simon Andrea képviselők 
 Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 
 Csombók Imre őrsparancsnok 
 Polyák János körzeti megbízott 
 Béli Ferenc alezredes 
 
 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a négy képviselőből kettő jelen van. 
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot. 
 
 
Napirendi pont: 
 
1) 2011. évi költségvetés teljesülésének háromnegyed éves beszámolója 

Előadó:  Kertész Attila polgármester 
dr. Dudás Eszter körjegyző 
Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

 
2) 2012. évi költségvetési koncepció 

Előadó:  Kertész Attila polgármester            
 
3) 2012. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó:  dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
4) Rendőrség éves beszámolója 

Előadó: dr. Csokán Csaba r.alezredes 
  Csombók Imre r.őrnagy 

 
5) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
6) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet 

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
7) Egyéb ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
8) Szociális ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
 



A képviselők napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet egyhangúlag 
elfogadták. 
 
 
1)  Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben (3. számú melléklet) 
a Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat III. negyedéves beszámolója látható táblázatos 
formában. A táblázat tartalmazza az eredeti és a módosított előirányzott összegeket, illetve 
azok teljesülését forintban és százalékban, javasolja elfogadásra. Megkérdezi, hogy a 
kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése. 
 
Észrevétel, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozták 
az alábbi határozatot: 
 
 

56/2011. (XI.14.) határozat: 
 
1) A Képviselő-testület Újrónafő Község 
Önkormányzatának, illetve Újrónafő-Várbalog 
Községek Körjegyzőségének 2011. évi III. 
negyedéves költségvetési beszámolóját 73.298 
E/Ft, illetve 24.569 E/Ft bevételi és 73.298 E/Ft, 
illetve 24.569 E/Ft kiadási főösszeggel elfogadja 
a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel. 
 
2) Utasítja a polgármestert a költségvetés 
alakulásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 
  
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 

Kiss Zoltánné távozik a testületi ülésről. 
 

2) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel (4. számú 
melléklet) kapcsolatban van-e valakinek javaslata, észrevétele. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal 
meghozták az alábbi határozatot: 
 
 

57/2011.(XI.14.) határozat: 
 
1) A Képviselő-testület Újrónafő Község 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját az alábbiak szerint elfogadja. 
 



2) Elsődleges feladatként biztosítani kell az 
önkormányzat és az óvoda működését. 
 
3) Az útfelújításra felvett hitelt, szerződés 
szerint törleszteni kell. 
 
4) Pályázati lehetőség esetén biztosítani kell 
az Alkotmány utca burkolat-felújítását. 
 
5) A könyvtári feladatokra kapott 
támogatásból be kell fejezni a megkezdett 
felújításokat, a kulturális célra kialakított 
közösségi termet és a hozzá tartozó kiszolgáló 
részeket. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 

 
3) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy Újrónafő Község 
Önkormányzatánál, valamint intézményeinél a belső ellenőrzési feladatokat a 
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül látja el a belső ellenőr. A 
2012. évre vonatkozó ellenőrzési tervre az 5. számú melléklet szerint tesz javaslatot. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 
 

58/2011. (XI.14.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzat 
Képviselő-testület a 5. számú mellékletben 
szereplő belső ellenőrzési tervet jóváhagyja 
azzal, hogy annak végrehajtásáról a 2012. évi 
pénzügyi zárszámadással együtt a körjegyző 
beszámol a testületnek. 
 
2) Utasítja a polgármestert, hogy a testület 
döntéséről a kistérségi társulás munkaszervezetét 
értesítse. 
 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
              Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2013. április 30., illetve 2011. 

november 29. 
 
 
 
 



4) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Béli Ferenc rendőr alezredes: köszönti a megjelenteket. Az előterjesztett beszámolót (lásd 6. 
számú mellékletben) röviden ismerteti a képviselőkkel, valamint megköszöni Újrónafő 
Önkormányzat által nyújtott üzemanyag-támogatást. Elmondja, hogy Újrónafő község nem 
tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé, úgy véli, ez köszönhető a helyben kiválóan 
működő polgárőrségnek, valamint annak, hogy Újrónafő lakosai kicsi, de rendkívül összetartó 
közösség. Átadja a szót Csombók Imre őrsparancsnoknak. 
 
Csombók Imre őrsparancsnok: az elmondottakon kívül tájékoztatja a jelenlévőket a 
kamerarendszer kiépítésének fontosságáról, amely nem csak megelőzésre, hanem felderítésre 
is kiválóan alkalmas. Amennyiben igényt tart rá a testület, szívesen ad írásban is tájékoztatót a 
más településeken már megvalósult megfigyelő rendszer tapasztalatairól. Ő is megköszöni az 
Önkormányzat támogatását. Korábban már jelezte a Körjegyző asszonynak, hogy a támogatás 
egy részét gépjármű-javításra szeretnék felhasználni, mert egy rendkívüli meghibásodás miatt 
jelenleg nem tudják a szolgálati gépjárművet használni.  A győri kapitánysággal történt 
egyeztetések után kiderült, hogy ehhez egy önkormányzati nyilatkozatra lenne szükség. Ehhez 
kéri a testület döntését. 
 
Kertész Attila polgármester: megköszöni Béli Ferenc beszámolóját, és elmondja, hogy két 
helyen van térfigyelő kamera a községben a buszmegálló környékén, egy a várót, egy pedig a 
kerékpártárolót fedi le. Már a kistérségi ülésen is elhangzott, hogy a környező települések 
egységes rendszer kiépítésére törekednek anyagi lehetőségük függvényében. Amint a 
település fedezni tudja a kiépítés költségeit, külön napirendi pontban megtárgyalják azt. A 
beszámolóban látta, hogy egy fővel csökken a jánossomorjai őrs létszáma. Megkérdezi, hogy 
ez nem fogja-e befolyásolni az ellátás színvonalát.  
 
Béli Ferenc rendőr alezredes: sajnos a rendőri állományból nagymérték elvándorlás figyelhető 
meg. Ettől függetlenül biztosítani fogják az eddigi feladatellátást.  
 
Kertész Attila polgármester: problémaként merült fel, hogy a településen – vélhetően 
megélhetési bűnözés céljából – időszakonként megjelennek idegenek, akik helybelieknél 
vannak elszállásolva, ugyanakkor lakcímbejelentéssel nem élnek. Rövid ideig itt 
tartózkodnak, majd eltűnnek a településről. Megkérdezi, hogy mit lehet velük tenni. 
   
Béli Ferenc rendőr alezredes: sajnos más településen is jelentkezik ez a probléma. Javasolja, 
hogy a rendőrség a Hivatallal karöltve tartson ellenőrzést. Amennyiben az illető 3 napon belül 
nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, helyszín bírság szabható ki.  
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi, van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Nagy Ibolya képviselő: elmondja, hogy személyesen tapasztalta a rendőrök lelkiismeretes, 
alapos munkáját, ezúttal szeretné megköszönni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal  
meghozták a következő határozatot: 
 

 
 



59/2011. (XI.14.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete elfogadja a rendőrség 2011. 
évi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a 
6. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
2) A Képviselő-testület elfogadja a 2011. 
05.19. napján kelt 29005-2020/1/2011.ált. számú 
támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet. 
 
3) A 2) pontban foglalt szerződés az alábbiak 
szerint módosul: 
- 1./ „ … a szolgálatot teljesítő rendőrök 
szolgálati gépkocsijának üzemben tartásához 
(üzemanyag költségéhez) használható fel.” 
szövegrész helyébe: „ … a szolgálatot teljesítő 
rendőrök szolgálati gépkocsijának üzemben 
tartásához (üzemanyag, valamint a gépkocsi 
javítási költségeihez) használható fel.” kerül. 
- 3./ „ … Jánossomorjai Rendőrőrs szolgálati 
gépjárműveinek üzemanyag finanszírozására 
használja fel.” szövegrész helyébe: „… 
Jánossomorjai Rendőrőrs szolgálati 
gépjárműveinek üzemanyag vagy javítási 
költségei finanszírozására használja fel.” kerül. 
 
4) A 2) pontban foglalt szerződés egyéb 
részei változatlanok. 
 
5) Utasítja a Polgármestert, hogy a Megyei 
Rendőrkapitányságot, valamint a Jánossomorjai 
Rendőrőrsöt a testület döntéséről tájékoztassa. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2011. november 28. 

 
A rendőrség tagjai távoznak az ülésről. 
 
 
5) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket a 7. számú mellékletben leírtak szerint, 
majd javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Hozzáteszi, hogy a tervezet az illetékes 
kormányhivatallal egyeztetésre került. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú döntéssel, 3 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 



12/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd az 7. számú mellékletben! 

 
 
6) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy az Önkormányzatnak a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló rendelete már nem áll összhangban a felsőbb szintű jogszabályokkal, ez 
indokolta a módosítást. Mindezek alapján készítette el a 8. számú mellékletben szereplő 
rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol. Hozzáteszi, hogy a tervezet az illetékes 
kormányhivatallal egyeztetésre került. 
 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, egyhangúlag, 3 igen 
szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 
 
 

13/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 8. számú mellékletben! 

 
7) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi, hogy a társulás tevékenységéről szóló beszámolóval 
(9. számú melléklet) kapcsolatban van-e kérdés. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozták 
a következő határozatot: 
 
 

60/2011. (XI.14.) határozat: 
 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót 
jóváhagyja. 
 

 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a „Református közösségi tér és 
centrum kialakítása” című pályázathoz együttműködési megállapodásra van szükség az 
Önkormányzat és a Református Társegyházközség között. A részleteket mindenki 
megismerhette a 9. számú mellékletben, megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 



61/2011. (XI.14.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete együttműködési megállapodást köt az 
Újrónafői Református Egyházközséggel a 9. 
számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
2) Felhatalmazza a Polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2011. november 20.  

 
 
Pásztorné Simon Andrea: egy írásbeli előterjesztést nyújt át a jelenlevőknek a sportpálya 
gondozásával kapcsolatban (lásd 10. számú melléklet). 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy az Újrónafői Sportkörrel 
néhány éve kötött haszonkölcsön szerződés részletesen tartalmazza a felek jogait és 
kötelezettségeit. A sportkör – az ingyenes használat fejében – köteles többek között a 
zöldfelület gondozására. A szerződés tartalma több alkalommal egyeztetésre került, az 
egyesült képviselői annak tartalmának megismerése után írták azt alá. Az ehhez kapcsolódó 
anyagi támogatásról pedig a következő évi költségvetés tárgyalás során érdemes visszatérni. 
 
 
8) 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 


