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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2012. február 15-én, 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 
 Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 
 Somosfalvi Szilárd és Somosfalviné Kardos Szabina Újrónafő SK 
 Angyal István Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Egyesület 
 Lukácsné Deli Gabriella Hétszínvirág Tagóvoda vezető 
 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert mind a négy képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot. 
 
Napirendi pont: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

  Dr. Dudás Eszter körjegyző 
        Kiss Zoltánné gazd. főea. 
 
2) Újrónafő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Kelemen Benő alpolgármester 
 
3) Polgármester díjazásának és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Kelemen Benő alpolgármester 
 
4) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
5) Szociális ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet egészítsék ki; 4.) pontként javasolja Az 
Önkormányzat tulajdonában álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnak minősített vagyonelemekről szóló rendelet, 5.) pontként az Egyéb, 6.) pontként 
pedig a Szociális ügyek napirendi pontot.  
 
Megkérdezi kinek van más napirendi pont javaslata.  
A képviselők napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet a 
módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadták. 
 
 
 
 



1) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy bár az Önkormányzat évről évre szűkösebb 
költségvetéssel gazdálkodik, ennek ellenére gazdálkodása stabil, megtakarítással rendelkezik. 
A kiküldött előterjesztés (3. számú melléklet) tartalmazza részleteiben a költségvetés pontos 
összegeit, melyeket mindenki megismerhetett.  
 
Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása a kiküldött előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Gellén Imre képviselő: véleménye szerint az elsődleges és legfontosabb a működés 
fenntartása, mind az óvoda, mind pedig a hivatal szempontjából. Az egyéb támogatásokra, 
egyesületek támogatására az idei évben nem áll pénzügyi keret a rendelkezésre. A Sportkör 
fel van tüntetve ugyan, mint támogatott civil szervezet, azt azonban tudni kell, hogy a 
megítélendő 500.000,- forint a pályakarbantartás, valamint infrastrukturális működés 
fedezésére szolgál. Az idei évben az Önkormányzat nem tudja megrendezni a nőnapi bált, 
valamint a nyugdíjas napot. Viszont a Falunap és a Mindenki karácsonya be van tervezve. 
 
Somosfalvi Szilárd Újrónafő SK elnöke: észrevételezi, hogy a megítélendő összeg nem fedezi 
a pálya karbantartását, valamint megkérdezi, hogy a normatív bevételeken belül a sport és 
kulturális feladatokra kapott összegből a Sportkör kap-e némi támogatást. 
 
Kertész Attila polgármester: a költségvetés szűkösségére hivatkozva tájékoztatja, hogy sajnos 
csak a közművek használatához tudnak támogatást nyújtani.  
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a sportkör vezetőjét, hogy a korábbi években is 
felmerült már kérdésként a szervezet vezetősége részéről. Most is csak ismételni tudja 
önmagát, mely szerint az állami normatívák nem kötött felhasználásúak, továbbá azok 
összege töredékét teszik ki azoknak a kiadásoknak, amik az Önkormányzat működéséhez 
szükségesek. Kiegészítésként elmondja, hogy az említett normatívát az állam nem csupán 
sport és kulturális feladatokhoz, hanem település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális 
feladatok ellátásához biztosítja.  
 
Lukácsné Deli  Gabriella: felvázolja, hogy az Óvodában, egyéb, költségvetésbe nem 
betervezett munkálatokra lenne szükség. Többek között szükség lenne egy homoktakaróra, a 
környékbeli macskák miatt. Elmondja, hogy az óvodai játszótéri eszközök vizsgáltatása 2 
évenként kötelező, idén mindenképpen el kell végeztetni az eszközök felülvizsgálatát, ennek 
költsége 70.000,- forint. Nagyon örülnek az előző évben kialakított szilárd burkolatnak, 
melyet maximálisan kihasználnak, viszont elengedhetetlen annak árnyékolása. Úgy gondolja, 
egy kb. 60.000,- forintos napvitorla bőven megfelelne a célnak. Ezen kívül az óvodai nevelési 
program kötelező eleme az óvodai kirándulás, melyet nem lehet megvalósítani a beállított 
költségvetésből, így ehhez is szükség van az Önkormányzat támogatására. A kerítés javítására 
is szükség lenne a kóborló ebek miatt, valamint a korábbiakban már beszéltek az óvoda 
épülete előtti parkoló kialakításáról. 
 
Gellén Imre képviselő: javasolja az óvoda vezetőjének, hogy a szülői munkaközösség 
keressen fel pár céget, és kérjen természetbeni támogatást a homoktakaróval kapcsolatban. 
Szerinte bármelyik felajánlana egy megfelelő méretű fóliát a takarásra. 
 



Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy az idei költségvetés azt mutatja, hogy az 
Önkormányzat sajnos nem tud költséges, nagy dolgokat, fejlesztéseket véghez vinni. A 
homoktakaró fólia, valamint a TÜV vizsgálatot mindenképpen biztosítja. A parkolóval 
kapcsolatban egy megfelelő eszközzel rendelkező helyi gazdát meg lehetne kérni, hogy 
segítsen a földkiszedésben. A kerítés javítását természetesen megoldják. Sajnos a többi kérés 
nem kivitelezhető egyelőre.  
 
Javasolja a képviselőknek, hogy a tavalyi pénzmaradvány, 4 millió forint, kerüljön lekötésre, 
melyet majd csak később fordít működésre a Hivatal. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal döntöttek a tavalyi pénzmaradvány lekötéséről, 
és meghozták az alábbi határozatot: 
 

5/2012.(II.15.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyet ért 4.000.000,- forint, azaz 
Négymillió forint készpénz Rajkai 
Takarékszövetkezetnél történő lekötésével. 

 
2) A lekötés időtartama a Rajkai Takarékszövetkezet 

ajánlatában szereplő legkedvezőbb időtartam, 
időszakonként az aktuális hirdetményben foglalt 
legkedvezőbb ajánlat alapján megújítva. 

 
3) Utasítja a polgármestert, valamint a körjegyzőt, 

hogy a lekötéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtegyék. 

 
     Felelős: Kertész Attila polgármester 
                   dr. Dudás Eszter körjegyző 
     Határidő: 2012. február 23. 

 
 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal elfogadta Újrónafő Község 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetését, és megalkották az alábbi rendeletet: 
 
 

1/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd a 3. számú mellékletben! 
 
 

A meghívott vendégek távoznak az ülésről. 
 
 
2) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kelemen Benő: tájékoztatja a képviselőket, hogy Kertész Attila öregségi nyugdíjazása 
következtében társadalmi megbízatásban látja el a továbbiakban polgármesteri teendőit, ezért 



vált szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, melynek részleteiről 
mindenki tájékozódhatott a kiküldött előterjesztésben (4. számú melléklet). 
 
Kertész Attila polgármester: bejelenti az üggyel kapcsolatos érintettségét, így a szavazásban 
sem kíván részt venni. 
 
További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 4 igen 
szavazattal megalkották a következő rendeletet: 
 
 

2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben! 
 
 
3) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kelemen Benő alpolgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a fentiek alapján Kertész 
Attila polgármester tiszteletdíja bruttó 107.308,- forint 2012. január 1-jétől. Ezen időponttól 
bruttó 32.192,- forintos költségtérítésre jogosult, ami a tiszteletdíjának 30%-a. Megkérdezi, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kertész Attila polgármester: bejelenti az üggyel kapcsolatos érintettségét, így a szavazásban 
nem kíván részt venni. 
 
A Képviselő-testület a polgármester havi tiszteletdíjának összegéről 4 igen szavazattal 
meghozta következő határozatát: 
 
 

6/2012.(II.15.) határozat: 
 
1) A képviselő-testület Kertész Attila 
polgármester tiszteletdíját 2012. január 1. napjától 
bruttó 107.308,- Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
2) Utasítja a körjegyzőt, hogy a képviselő-
testületi határozatot bérszámfejtés céljából a 
Magyar Államkincstárhoz számfejtés céljából 
küldje meg. 
 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: azonnal 

  
 
 
A Képviselő-testület a polgármester havi költségtérítési összegéről 4 igen szavazattal, 
meghozta következő határozatát: 
 
 

 



7/2012.(II.15.) határozat: 
 
1) A képviselő-testület Kertész Attila 
polgármester havi költségtérítését bruttó 32.192,- 
Ft-ban állapítja meg. 
 
2) Utasítja a körjegyzőt, hogy a költségtérítés 
kifizetéséről a tárgyhót követő hónap 5. napjáig 
gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 

4) Napirendi pont tárgyalása 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy kiküldte az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést (5. számú melléklet). Megkérdezi, hogy a tervezetben szereplő vagyonelemeken 
kívül kívánnak-e egyéb vagyonelemeket szerepeltetni. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy a császárréti ingatlan, valamint az azon fekvő 
víziközmű is szerepeljen a vagyonelemek között. 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a polgármester által elmondottak 
törvény által biztosítva vannak. 
 
Gellén Imre képviselő: úgy gondolja, hogy az iskola épületét, valamint az örökölt ingatlant 
értékesíteni kellene. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 5 igen 
szavazattal megalkották a következő rendeletet: 
 
 

3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd az 5. számú mellékletben! 
 
 

 
5) Napirendi pont tárgyalása 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a TEXTOR-Agmen 93 Bt. postabérleti 
szerződése 2011. december 31-én lejárt, benyújtották kérelmüket a bérleti szerződés 
meghosszabbítása iránt változatlan tartalommal. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

 



8/2012.(II.15.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a TEXTOR-AGMEN 93 Bt.-
vel kötendő bérleti szerződést változatlan 
tartalommal. 

 
2) Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a bérbevevőt a 

testület döntéséről értesítse, valamint a szerződést 
aláírásra előkészítse. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. március 1. 
 

 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja továbbá a jelenlévőket a fogorvosi alapellátás 
változásáról. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közigazgatási területén túl nem 
jelölheti ki a körzethatárokat, így Újrónafő Képviselő-testületének kell dönteni a fogászati 
alapellátás megszervezéséről a továbbiakban. Javasolja a felnőtt és gyerek fogorvosi ellátás 
egy helyen történő megoldását, vegyes körzet kialakítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

9/2012. (II. 15.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § szerint gondoskodik a fogorvosi 
alapellátásról, mely alapján vegyes körzetet alakít 
ki. 

 
2) A vegyes ellátási körzet keretében az 

Önkormányzat egyidejűleg biztosítja a gyermek, 
valamint a felnőtt fogorvosi alapellátást. 
 

3) A 2) pontban foglalt alapellátás biztosításáról a 
Hypodent Kft. (Mosonmagyaróvár, Károly u. 3.) 
gondoskodik. 
 

4) Utasítja a Polgármestert, hogy a testület döntéséről 
a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével értesítse a közös körzetben 
szereplő települési önkormányzatokat, valamint a 
Hypodent Kft.-t. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester   
Határidő: 2012. február 29. 

 



6) 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 


