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Készült: 2011. december 12-én, az újrónafői Kultúrteremben tartott 
közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak: Kertész Attila polgármester 
   dr. Dudás Eszter körjegyző 
   Kelemen Benő alpolgármester 

 Gellén Imre és Nagy Ibolya képviselők 
A lakosság részéről 16 fő jelent meg. 

 
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mert a négy képviselőből három jelen 
van. 
A közmeghallgatást megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

 
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdasági helyzetéről 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
1-2. Napirendi pont tárgyalása 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Újrónafő Község 
Önkormányzata pénzügyileg és gazdaságilag kiegyensúlyozott és rendezett, valamint jelentős 
megtakarítással rendelkezik. Az idei évben is a bevételek és a kiadások az előirányzott 
összegek szerint alakultak. A 2011-es fejlesztések az éves költségvetésben elhatározott tervek 
szerint haladtak és valósultak meg. Ezek a fejlesztési elképzelések szolidak voltak, mert az 
Alkotmány utca felújítási pályázatára tartalékolnak. Idén többségében a környezet szépítésére 
helyeződött a hangsúly, és ennek megfelelően folytak a munkák. Évente ismétlődő feladat a 
császárréti bekötőút kátyúzása. Ebben az évben padkagyalulással segítették a vízelvezetést. 
Megújult a község honlapja is, a feltöltés és frissítés folyamatos. Elmondja, hogy a civil 
szervezetek 2011-ben is lelkesen és önzetlenül végezték tevékenységüket annak ellenére, 
hogy visszafogottabb támogatást kaptak. Újrónafő és Várbalog községek önkormányzatai 
továbbra is körjegyzőség formájában működtetik a hivatalt, a költségek lakosságszám-
arányosan, 66-34%-ban oszlanak meg. Újrónafőn kezelhető és jó állapotban van a 
közbiztonság.  
A következő évben továbbra is tervezi az Alkotmány utca felújítását, az egységes utca- és 
házszámtáblák elkészíttetését, valamint a kultúrterem fény- és hangtechnikai felszerelését. 
Végül felhívja a lakosság figyelmét a további decemberi rendezvényekre. A nyugdíjas klub 
19-én tartja ünnepi összejövetelét, 20-án kerül megrendezésre a Mindenki Karácsonya, az 
Iskoláért és Óvodáért Egyesület 27-én tartja évzáróját, 28-án lesz a nyugdíjas szilveszter, 
valamint 31-én éjfélkor a szokásos újévi köszöntés a községháza előtti téren. 
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, 
hozzászólása. 
 



Angyal István: észrevételezi, hogy a közmeghallgatás nem volt időben kihirdetve. Elmondja 
továbbá, hogy az óvodai szilárd burkolat helyett inkább zöldterületet kellett volna az 
óvodások rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megtanuljanak kertészkedni. Kifogásolja, 
hogy a civil szervezetek közül egyedül az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért 
Közhasznú Egyesület nem kapott támogatást az idei évben. 2011-ben a gyerekeket felvidéki 
kirándulásra vitték mindenféle támogatás nélkül. Tájékoztatásul elmondja, hogy a legutóbbi 
nyugdíjas rendezvény szintén nem volt kihirdetve, és megkérdezi, hogy az Önkormányzat mit 
tett azért, hogy erre a rendezvényre a 240 nyugdíjasból minél több jelenjen meg. Észrevételezi 
továbbá, hogy a Falunap előtti megbeszélésből az ő szervezetüket kihagyták, soha nincs 
elszámolás. Megkérdezi, hogy a nyugdíjas napi rendezvényre honnan van pénz és mi lett a 
sorsa a megmaradt ételeknek. 
 
Gellén Imre képviselő: gratulál Angyal Istvánnak a kiránduláshoz. Tájékoztatja, hogy ő volt 
az első, aki ellenezte az óvoda területén a szilárd burkolat létrehozását, viszont sor került egy 
óvodai értekezletre, ahol a pedagógusok és a szülők meggyőzték a testületet annak 
szükségességéről. 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy 2011. december 2-án (pénteken), 
10 nappal a közmeghallgatás előtt a rendelkezésre álló hirdetőtáblákra, A3 méretben a 
meghívók kifüggesztésre kerültek, mely tartalmazta a kötelező formai és tartalmi elemeket.  
Az óvodai térbeton kialakításának kérdésével már több mint egy éve foglalkoznak a 
képviselők, illetve a szülők. Alapos megfontolás után végül a Képviselő-testület és a szülők 
egy többfunkciós térbeton kialakításában egyeztek meg. A térbeton erőssége egy későbbi 
időszakban megépítendő pavilon jellegű építményt is elbír. A költségeket a szülői 
munkaközösség és az Önkormányzat közösen viselte. Az Önkormányzat 150.000,- forinttal 
járult hozzá a térbeton kialakításához. Az Óvoda éves szakmai programját az 
óvodapedagógusok határozzák meg és döntik el.  
A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat felvállalta, és saját maga rendezi a 
faluközösséget érintő hagyományos rendezvényeket (nőnap, gyermeknap, falunap, idősek 
napja, mindenki karácsonya, újév köszöntés). A képviselők képesek saját maguk megoldani a 
rendezvényekhez kapcsolódó előkészítést, szervezést, mivel a felelősség is őket terheli. Így 
nem szükséges bevonni külső szervezőket, rendezőket. Az említett közhasznú egyesület 
korábban két rendezvényt szervezett, melyekre az Önkormányzat támogatást biztosított, mivel 
az Önkormányzat lett a rendező, így nem találta indokoltnak a támogatást. Egyébként a 
költségvetés meghatározásakor nem kapott támogatást a Sportkör sem, a Baráti Kör is fele 
támogatást kapott a birkapörkölt rendezvényhez. Az Önkormányzat gazdasági lehetőségei 
miatt 2012-ben ismételt támogatási szűkítésre kényszerül. Az Egyesület működését 
példaértékűnek tekinti, mivel képes saját magát fenntartani és gyermekeket kirándultatni. 
Gratulál a munkájukhoz.  
Tájékoztatja Angyal Istvánt, hogy az október 24-én (hétfő) rendezett Idősek napját elsősorban 
szóbeli meghívás útján a Nyugdíjas Klub tagjain keresztül igyekeztünk hirdetni. Ez már 
korábban is bevált. A buszmegállóban lévő üveges hirdetőtáblán hivatalosan is meghirdettük. 
A jövőben házhoz menő szórólappal megpróbáljuk felkelteni a nyugdíjasok érdeklődését erre 
a rendezvényre. Reméli még hatékonyabb lesz. A rendezvény költségét az év eleji 
költségvetésben tervezték meg. A rendezvényen megmaradt étel visszaszállították, ezért csak 
a tényleges fogyasztás került számlázásra. 
Az előzőekben már tájékoztatta Angyal Istvánt, hogy az Önkormányzat saját hatáskörben és 
szervezésben rendezi a faluközösséget érintő programokat. Minden civil szervezet levél útján 
meghívást kapott a főzőversenyre, melyben tájékoztatták őket a lehetőségekről. Többen 
elfogadták és éltek a meghívással. Az eső ellenére a Falunap sikeresnek mondható, a főzők 



által készített ételek elfogytak. Erre a rendezvényre a korábbi éveknek megfelelően 550.000,- 
forintot állított be a költségvetésbe a Képviselő-testület. Ezen belül rendezte meg a Falunapot. 
A képviselők Kelemen Benő alpolgármestert bízták meg a program megszervezésével, ő 
maradéktalanul eleget tett a feladatnak. 
 
Varga Jenő: néhány észrevételt, javaslatot tesz a közösség érdekében. Elsőként megemlíti az 
autóbusz-menetrenddel kapcsolatban, hogy sokszor problémát jelent hétvégén a reggeli és a 
délutáni órákban autóbusszal közlekedni Mosonmagyaróvárra és vissza Újrónafőre. 
Elmondja, hogy értesülései szerint a 2012-es évben mezőgazdasági utak felújítására 
pályázhatnak az Önkormányzatok. Mindezek alapján ajánlja a Császárréti utak rendbetételét. 
Észrevételezi, hogy bár a 86-os út felújítása befejeződött, az ígéretek ellenére továbbra is 
életveszélyes a Császárréti bekötőútról a főútra hajtani, mivel beláthatatlan. Felhívja a 
figyelmet egy esetleges kerékpárút beruházásra. Újrónafőről a lakosok Jánossomorjára 
könnyebben eljutnak kerékpárral, mint Mosonmagyaróvárra. Elmondja, hogy továbbra is 
problémát jelentenek a faluban a kóbor ebek, többen is beszámoltak arról, hogy a temető 
közelében lévő kóbor eb rendkívül agresszív. Észrevette, hogy nyáron a közmunkások az Ady 
és az Alkotmány utcák közötti részen feltűnően sok időt töltöttek fűnyírással. Véleménye 
szerint jobban kellene figyelni a közmunkásokra, felügyelni a munkájukat, hogy a 
munkaidejüket munkával töltsék. 
 
Kertész Attila polgármester: megköszöni Varga Jenő észrevételeit, valamint tájékoztatja, hogy 
az Önkormányzat továbbra is szem előtt tartja a helyi utak rendbe tételét, és minden állami 
lehetőséget, pénzügyi forrást igyekszik igénybe venni (pályázatok). Elmondja, hogy a temető 
közelében kóborló ebet már elvitette, valamint azt, hogy a közmunkások napi 4 órában 
dolgoztak, mire a szükséges eszközökkel kivonultak a fűnyírásra szoruló területre, 
munkaidejük egy része már el is telt, valamint felügyelte őket minden nap. 
 
 
Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést berekesztette. 
 
 
 

k. m. f. 
 
 

 
 
 
                       Kertész Attila                                                         dr.  Dudás Eszter 
                         polgármester                                                              körjegyző 
 
 
 


