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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2012. április 23-án, 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 
 Kiss Zoltánné gazdálkodási 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) 2011. évi zárszámadási rendelet és belső ellenőrzési beszámoló 
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: Kertész Attila polgármester 

 
3) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
Előadó: Dr. Dudás Eszter körjegyző  
 
4) Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről 
Előadó: Dr. Dudás Eszter körjegyző  

 
5) Szociális ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet egészítsék ki további 4 napirendi ponttal.  
5.) pontként javasolja Az állattartásról szóló rendelet módosítása, 6.) pontként az Aqua 
Szolgáltató Kft bérüzemeltető szerződés, 7.) pontként a Komplex esélyegyenlőségi terv, 8.) 
pontként a Települési szilárd hulladék szállításáért fizetendő térítési díj mértékéről, 9.) Egyéb 
ügyek, 10.) 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 a kiküldött előterjesztésben (3. számú melléklet) 
a testület áttanulmányozhatta a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a belső ellenőrzési 
beszámolót. Mindezek alapján javasolja azok elfogadását.  
 
Nagy Ibolya képviselő: megkérdezi, hogy mit takar az Önkormányzat többéves kihatással járó 
döntéseiről szóló táblázat, valamint, hogy az ott szereplő pénzösszegek forintban vagy ezer 
forintban vannak-e feltüntetve. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőt, hogy ez a táblázat egy új, kötelező 
elemét képezi a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének. Köszöni az észrevételt, az 
itt szereplő összegek természetesen ezer forintban értendőek. Javítani fogják a hibát. Ezek a 
tételek a költségvetési rendeletben is szerepelnek. Azt mutatja a táblázat éves bontásban, hogy 
az Önkormányzat milyen nagyságú befizetést teljesített, valamint milyen nagyságú a még 
fennálló összeg.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

4/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd a 3. számú mellékletben! 
 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 

14/2012.(IV.23.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Körjegyző által elkészített 2011. évi 
belső ellenőrzési beszámolóját a 3. számú melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. 
 

                                                                  2) Utasítja a Körjegyzőt, hogy a belső ellenőr által 
tett észrevételek kijavításáról, valamint folyamatos 
betartásáról gondoskodjon. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Kiss Zoltánné távozik az ülésről. 
 
 
 



 
2) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 4. számú mellékletben 
foglaltak szerint szükségessé vált a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Mindezek 
alapján javasolja annak elfogadását. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal 
megalkották a következő rendeletet: 
 
 

5/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben! 
 
 
3) Napirendi pont tárgyalása 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
rendelet aktualizálását hajtotta végre az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Javasolja a 
rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta következő rendeletét: 
 
 

6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd az 5. számú mellékletben! 

  
 
 
4) Napirendi pont tárgyalása 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztés (6. számú 
melléklet) elkészítése után  az Országgyűlés módosította az új önkormányzati törvényt, 
mellyel lehetőség nyílt arra, hogy a jelen rendelet-tervezetben szereplő, szankcionáló 
szabályok, szabálysértési eljárás helyett közigazgatási hatósági eljárás keretében rendezze a 
szabályszegéseket. Mindezek alapján a későbbiekben a szabálysértési eljárás elnevezést 
felváltja a közigazgatási hatósági eljárás elnevezés, valamint a pénzbírságot a közigazgatási 
bírság. Mivel azonban még nagyon új a jogszabály és még nem kapott szakmai állásfoglalást 
a módosításra, így javasolja, hogy jelenleg fogadja el a testület a tervezetet ilyen formában, 
majd a későbbiekben, az új jogszabálynak megfelelő, a kormányhivatallal egyeztetett 
tervezetet készít elő. 
 
Nagy Ibolya képviselő: megkérdezi, hogy ezek szerint a későbbiekben csak az elnevezések 
változnak. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: lényegében igen. 



 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 4 igen 
szavazattal megalkották a következő rendeletet: 
 
 

7/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

A rendeletet lásd a 6. számú mellékletben! 
 
 
5) Napirendi pont tárgyalása 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a Hivatalhoz lakossági panasz érkezett, melynek 
részleteit a kiosztott előterjesztés (7. számú melléklet) tartalmazza. A jelenlegi állattartásról 
szóló önkormányzati rendelet nem tartalmazza az ebtenyésztés szabályait, mindezek alapján 
javasolja a mellékelt tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

 
8/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 

 
A rendeletet lásd a 7. számú mellékletben. 
 

 
 

6) Napirendi pont tárgyalása 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat és az Aqua 
Szolgáltató Kft. között fennálló bérüzemeltetési szerződés nem került módosításra, illetve 
kiegészítésre a csatornahálózat szolgáltató váltását követően. 2010-ben készült egy tervezet, 
melyet javasol elfogadásra azzal a módosítással, hogy a 12.) pontban foglalt bérleti díjra 
vonatkozó szabály az alábbiak szerint alakulna: „Az Önkormányzat tulajdonában levő tárgyi 
eszközök üzemeltetéséért az AQUA Szolgáltató Kft. bérleti díjat fizet, melynek induló 
összege a 2012. évben 1.980 E Ft + ÁFA/év. Az éves bérleti díj a további évekre úgy kerül 
meghatározásra, hogy a megelőző évben fizetett bérleti díj, a KSH által prognosztizált 
inflációs előrejelzés értékével kerül növelésre. Az Önkormányzat a tárgyi évre vonatkozó 
bérleti díj számlát a bérüzemeltetés megszüntetésekor, de legkésőbb minden év december 
havi teljesítéssel bocsátja ki 30 napos fizetési határidővel.” 
Javasolja, hogy a továbbiakban a bérüzemeltető szerződésben legyen lefektetve, hogy 
szolgáltató – települést érintő - tervezési, kivitelezési munkálatokat a testület előzetes döntése 
alapján végezhet.  
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy a szerződésben szereplő összeg 
inflációkövető-e, valamint a rendszer meghibásodása esetén ki állja a költségeket. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőt, hogy az összeg természetesen 
inflációkövető, és a szerződésben szerepel, hogy ki viseli a javítási költségeket. 



 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal 
meghozták az alábbi határozatot: 
 

15/2012.(IV.23.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja az Aqua Szolgáltató Kft.-vel 
kötendő bérüzemeltetési szerződést a 8. számú 
melléklet szerinti tartalommal.  
 
2) Felhatalmazza a Körjegyzőt, hogy a testület 
döntéséről a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével az Aqua Szolgáltató Kft.-t értesítse. 
 
Felelős: Dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. május 7. 
 

7) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a korábban elkészített komplex esélyegyenlőségi 
terv (9. számú melléklet) elfogadásáról kell döntenie a képviselőknek, hogy a 
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás indulni tudjon egyes pályázatokon. 
Mindaddig, amíg a kistérséghez tartozó települések mindegyike el nem fogadja az 
esélyegyenlőségi tervét, addig a pályázatokon való indulás feltételei nem adottak. Az 
elkészített tervet áttanulmányozták, a szükséges módosításokat a szakemberek elvégezték. 
Mindezek alapján javasolja elfogadásra a tervet. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 
 

16/2012.(IV.23.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadja Újrónafő község komplex 
esélyegyenlőségi programját a 9. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
2) Felkéri a Körjegyzőt, hogy a testület döntéséről 

a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével a Mosonmagyaróvári Többcélú 
Kistérségi Társulást értesítse, valamint az 
esélyegyenlőségi program egy példányát a Türr 
István Képző és Kutató Intézet részére küldje 
meg. 

 
Felelős: Dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. április 30. 
 



8) Napirendi pont 
 
 

dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a hulladékgazdálkodási törvény 
módosítása következtében a korábban bevezetett díjkorlátozást április 15-től feloldották, így 
lehetőség nyílt a képviselő-testület által elfogadott decemberi díjak alkalmazására. A jelenleg 
beterjesztett módosítás (lásd 10. számú melléklet) tartalmazza a január 1-től április 23-ig 
terjedő időszakra, valamint az április 24-től megállapítható közszolgálati díjakat is.  
Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
megalkotta következő rendeletét: 

 
 
9/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 

 
A rendeletet lásd a 10. számú mellékletben. 

 
9) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy beérkezett a Hivatalhoz egy helyi lakos bérleti 
ajánlata (11. számú melléklet), miszerint hosszú távon szeretné bérelni a saját ingatlana 
mellett fekvő császárréti önkormányzati tulajdont. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelete 
értelmében, ilyen esetben árverést kell tartani a terület hasznosítására, bérbe adására. Erre 
vonatkozó tervezetet az előterjesztés tartalmazza. 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy ennek a területnek - a korábbi 
pulykatelep – a bérleti díja 40.000,- forint/év volt eddig.  
 
Kelemen Benő alpolgármester: elmondja, hogy ez az összeg reálisnak mondható, hiszen pár 
ezer négyzetméteres területről van szó. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták 
a következő határozatot: 

 
17/2012.(IV.23.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a tulajdonában lévő, újrónafői 029/9. 
hrsz-ú ingatlan bérbe adására nyilvános pályázatot 
ír ki a 11. számú mellékletben található árverési 
hirdetmény szerinti tartalommal. 
 
2) Felkéri a Körjegyzőt, hogy az árverési 
hirdetményt a hatályos önkormányzati 
szabályoknak megfelelően közzé tegye. 

 
Felelős: Dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: azonnal 



dr. Dudás Eszter körjegyző: végül tájékoztatja a képviselőket, hogy Lukácsné Deli Gabriella 
tagóvoda vezető küldött egy kimutatást az óvodai létszám alakulásáról. Mindezek alapján a 
következő nevelési évben mintegy 38 fő óvodás lesz a két csoportban.   
 
Pásztorné Simon Andrea és Kelemen Benő alpolgármester: tájékoztatják a testületet, hogy 
több óvodás kisgyermek szülője megkereste őket, hogy a tagóvoda vezetőjével nézeteltérésük 
támadt már több alkalommal. Egyrészt a 2,5 éves gyermekeket nem akarja felvenni az 
intézménybe, másrészt hátráltatja a szülői munkaközösség által szervezett kirándulás 
megtartását. A helyzet rendezésében kérik a testület segítségét.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy invitálják meg egy informális beszélgetésre a 
tagóvoda vezetőt, valamint a szülői munkaközösség vezetőségét. Minél hamarabbi időpontra, 
május 2-án este 6 órára javasolja meghívni az érintetteket. 
 
A testület tagjai egyhangúlag egyet értettek a felvetéssel. 
 
10) Napirendi pont 
 
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 


