
18/2011. számú jegyzőkönyv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületének 
2011. december 12-én megtartott 

üléséről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2011. december 12-én, a Körjegyzőség Újrónafői Hivatalában tartott képviselő-
testületi üléséről. 

 
Jelen vannak: Kertész Attila polgármester 
   dr. Dudás Eszter körjegyző 
   Kelemen Benő alpolgármester 

 Gellén Imre és Nagy Ibolya képviselők 
 Timár Károlyné adóügyi főelőadó 
 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a négy képviselőből három jelen van. 
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot. 
 
 
Napirendi pont: 
 
1) 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj mértékéről  

Előadó: Kertész Attila polgármester 
      
2) A települési hulladék szállításáért fizetendő díj mértékéről 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
3) Éves beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
4) 2011. évi adóztatási tevékenységről beszámoló 

Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
5) Polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményértékeléséről 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
6) A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
7) Egyéb ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
Javasolja, hogy 8) napirendi pontként a Szociális ügyek kerüljön felvételre. Megkérdezi, 
kinek van más napirendi pont javaslata. 
A képviselők napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet a módosítással 
együtt, egyhangúlag elfogadták. 
 
 
1)  Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a 3. számú melléklet szerinti 
előterjesztés tartalmazza a 2012. évi víz- és csatornahasználati díj mértékéről szóló rendelet-
tervezetet. Javasolja elfogadásra. 



 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 

14/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 3. számú mellékletben! 
 

 
2) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy az előterjesztésben (4. számú melléklet) 
mindenki megismerhette a 2012. évi lakossági hulladékszállítási díjemelés javaslatait. A 
szolgáltató az idei évben 2 verziót állított össze. Javasolja az első verzióban szereplő 
díjemelési javaslat elfogadását, amely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest 
mintegy 5,8%-os emelést jelent. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta 
a következő rendeletét: 
 
 

15/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben! 

 
3) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel (5. számú melléklet) 
kapcsolatban van-e kérdés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 
 

69/2011. (XII.12.) határozat: 
 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a 2011. évi Körjegyzőség 
munkájáról szóló beszámolót az 5. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
 
4) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy az előterjesztést (6. számú melléklet) mindenki 
megismerhette. Kéri a testületet, hogy lehetőségeikhez mérten tudatosítsák a lakosság körében 
az adók megfizetésének kötelezettségét annak érdekében, hogy az Önkormányzatnak minél 
kevesebb kintlévősége legyen. 
 



Timár Károlyné adóügyi előadó: kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat bírság 
számláján nem tervezett, önellenőrzésekből adódó bevétel jelent meg mintegy 1.614.412,- 
forint összegben. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 

70/2011. (XII.12.) határozat: 
 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a körjegyző 2011. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóját a 
6. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
 
5) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a körjegyző a 2011. évben is eleget tett a 
számára előírt egyéni teljesítmény követelményeknek. Várbalog Község Önkormányzat 
polgármesterével, Némethné Járdán Krisztinával egyeztetve megállapítja, hogy a körjegyző 
teljesítménye kiváló. 
 
A testület az értékelést tudomásul vette. 

 
 
6) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy az előzetesen kiküldött 
előterjesztéssel kapcsolatban (7. számú melléklet) van-e kérdés, észrevétel. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyhangúlag, 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

71/2011.(XII.12.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a képviselő-testület 2012. évi 
munkatervét a 7. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
2) Utasítja a polgármestert, valamint a 
körjegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv 
végrehajtásáról. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
    dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 



7) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy kérelem (8. számú melléklet) érkezett a 
Hivatalhoz beépítetlen terület közúttá minősítése ügyben. A kérelmezők géptároló színt 
építtetnek a 117/1. hrsz-ú ingatlanra és ennek megközelítése a jelenlegi, túl keskeny útnak 
minősített ingatlanon nem célszerű. Ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 
 
Nagy Ibolya képviselő: megkérdezi, hogy ebből az Önkormányzatnak származik-e valamilyen 
hátránya. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőt, hogy nem, az Önkormányzatnak ebből 
semmilyen hátránya nem származik. Az érintett területeket egyébként is útként használják a 
helybeli lakosok.  
 

Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy a „Vak utcának” nevezett terület egyéb részeit is 
minősíttesse át a testület, hogy valóban a jelenlegi állapotának megfelelően szerepeljen az 
ingatlan-nyilvántartásban. Mindezek alapján javasolja a 81/3, 81/4, 81/5, 81/9, 191/1, 191/2, 
191/3., 220. hrsz-ú ingatlanokat önkormányzati úttá minősíteni. 
 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 

72/2011. (XII.12.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete eleget tesz Krassné Tóth 
Melinda 8. számú melléklet szerinti kérelmének, 
mely szerint az újrónafői 81/7. és 81/8. hrsz.-ú 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
önkormányzati út megnevezésű ingatlanná 
minősíti át. 
 
2) Újrónafő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete önkormányzati út 
megnevezésű ingatlanná minősíti át továbbá az 
újrónafői 81/3., 81/4., 81/5., 81/9., 191/1., 
191/2., 191/3., 220. hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat. 

 
3) Utasítja a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a művelési ág változás ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetését, valamint 
gondoskodjon a vagyonkataszterben történő 
átvezetéséről.  
 
4) Az 1) pontban említett átminősítéshez 
kapcsolódó eljárás költségviselője a kérelmező.  
 



Felelős: Kertész Attila polgármester  
Határidő: 2011. december 28. 

 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet már jóváírta az Önkormányzat költségvetési számláján a lakosságarányos 
(200,- Ft/fő) támogatás összegét, amely összeg felhasználásáról az Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. Mivel a testület korábban már tárgyalta a 2011. évi falunapi rendezvénnyel 
kapcsolatban, hogy a támogatást erre a célra fordítsák, így javasolja, hogy ezt a korábbi 
elhatározást döntéssel is erősítsék meg.  
 
A testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatát: 
 
 

73/2011.(XII.12.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet lakosságarányos (200,- 
Ft/fő) támogatását a 2011. évi falunapi 
rendezvény kiadásaira fordítja. 

 
2) Utasítja a polgármestert, hogy a testület 

döntéséről értesítse a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetet. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2011. december 28. 

 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy az előző évhez hasonlóan az Önkormányzat, 
valamint a Körjegyzőség dolgozóit fejenként 15.000,- Ft-os ajándékutalvánnyal jutalmazzák. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 

74/2011. (XII.12.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete fejenként 15.000,- Ft összegű 
jutalomban részesíti az Önkormányzat, valamint 
a Körjegyzőség dolgozóit, melyet 
ajándékutalvány formájában biztosít. 
 
2) Utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
fenti összeg fedezetének arányos biztosításáról. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 



Határidő: 2011. december 31.  
 
 
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 


