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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2012. május 31-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 
 Csendes Viktória családgondozó 
  Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető 
 Dr. Retek Edit háziorvos 
  
   
 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert mind a négy képviselő jelen van. 
Az ülést megnyitja és a napirendek ismertetése előtt bemutatja Újrónafő község új 
háziorvosát, dr. Retek Editet. Megkéri a doktornőt, hogy pár mondatban mutatkozzon be a 
testületnek.  
 
dr. Retek Edit háziorvos: tájékoztatja a testületet tanulmányi és szakmai előmeneteléről, 
érintőlegesen magánéletéről, valamint a praxisával kapcsolatos terveiről, majd távozik az 
ülésről. 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pont: 
 

1) Gyermekjóléti, -védelmi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előadó: Dr. Dudás Eszter körjegyző 
             Csendes Viktória családgondozó 

 
2) Egyéb ügyek 

     Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet egészítsék ki további 1 napirendi ponttal.  
2.) pontként javasolja az MTKT beszámoló, 3.) pontként az Egyéb 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 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben (3. számú melléklet) a 
testület áttanulmányozhatta a beszámoló anyagát. Mindezek alapján javasolja a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
hozta meg az alábbi határozatot: 
 
 

20/2012.(V.31.) határozat: 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  családgondozója által 
2011. évre vonatkozó 3. számú melléklet szerinti 
beszámolóját elfogadja és a végzett munkát jónak értékeli. 
 

 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő 
határozatot: 

21/2012. (V. 31.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Körjegyzőség gyermekjóléti és – védelmi 
feladatokkal kapcsolatos 2011. évre vonatkozó, 3. számú 
melléklet szerinti beszámolóját elfogadja, az evvel 
kapcsolatban végzett munkát jónak értékeli. 
 
2) Utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést küldje 
meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalához. 

 
  Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
  Határidő: 2012. június 8. 

 
 
 
Csendes Viktória távozik az ülésről. 
 
 
 
 
2) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztések kiküldése 
után érkezett meg a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás levele. Jogszabályi 
előírásnak megfelelően a tanács tagjai évente két alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanács tevékenységéről, a társulásban végzett munkáról. A társulás 
és költségvetési szervei feladatköre 2012-ben alapjaiban nem változott meg az előző évi 
feladatokhoz képest, viszont több település csatlakozott egy-egy feladathoz és az ellátott, 



gondozott személyek száma is emelkedik. A 2012. évi költségvetés bevételei összesített 
formában 912.976 eFt, a kiadási előirányzat összesített szakfeladat sor szerint 912.976 eFt. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 
 

22/2012.(V.31.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja a Mosonmagyaróvári 
Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló 
2012. évi I. féléves beszámolóját a 4. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
 
 
3) Napirendi pont tárgyalása 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy szintén az előterjesztések kiküldése után érkezett 
a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás levele. Amennyiben a település a 
kötelező, illetve nem kötelező feladatait a továbbiakban nem a Társuláson keresztül kívánja 
biztosítani, a szolgáltatás igénybevételének lemondásával egyidejűleg rendelkeznie kell arról, 
hogy a kötelező szolgáltatásokat milyen módon biztosítja. Újrónafő község nem képes ellátni 
önállóan ezeket a feladatokat, így javasolja, hogy továbbra is a Társuláson keresztül 
működjenek. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a testület egyetért a polgármester javaslatával. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés (5.számú 
melléklet) tartalmazza a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződést, melyet 
mindenki megismerhetett. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot: 
 

 
23/2012.(V.31.) határozat: 

 
1)  Újrónafő Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadja a Telenor 
Magyarország Zrt.-vel létrejött bérleti 
szerződés módosítását az alábbiak szerint: 

 
a) A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-

2015 évekre vonatkozóan a 2012. évi bérleti díj 
3,5-szerese kerül a Telenor Magyarország Zrt. 
Által előre, egy összegben kifizetésre.  

 



b) A bérleti szerződés újrakötésre kerül minimum 
3 év futamidő hosszabbítással.  

 
2) A Képviselő-testület a fenti szerződési feltételeket 
tartalmazó új, 5. számú melléklet szerinti bérleti 
szerződés megkötéséhez hozzájárul. 
 
3) Utasítja a Polgármestert, hogy a testület döntéséről 
a határozati kivonat egy példányának megküldésével a 
Telenor Magyarország Zrt. értesítse. 

                                            
                                                              Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
                                                              Határidő: 2012. június 14. 
 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés (6. számú melléklet) 
szerinti befektetési ajánlatot kapta az Önkormányzat a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezettől. A befektetési jegy nem tud garantálni biztos kamatot, azonban a 2008. 
óta működő konstrukció eddig minden évben a banki lekötéssel elérhető kamat felett 
teljesített. Az Önkormányzat jelenleg 4 banki lekötéssel rendelkezik. Amennyiben a 
befektetési jegy mellett döntenek a képviselők, úgy javasolja, hogy egyelőre csak egy kisebb 
összeg esetében tegyék le voksukat e mellett a megoldás mellett. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot: 

24/2012.(V.31.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a bankszámlát 
vezető Rajkai Takarékszövetkezetnél 3 Millió 
forint értékben a Likviditási Befektetési 
Alapba kerüljön. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

befektetéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtegye, valamint utasítja, 
hogy gondoskodjon a kamat 
értékpapírszámlára történő átvezetéséről. 

 
            Felelős: Kertész Attila polgármester 
            Határidő: 2012. június 14. 

 
Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető: ismerteti az 7. számú mellékletben szereplő óvodai 
nyári nyitva tartásáról szóló kérelmét. Kéri a testületet, hogy hozzanak döntést arról, hogyan 
működjön az óvoda a nyári időszakban. Az óvodapedagógusok nem tudják kivenni az éves 
szabadságaikat, így javasolja, hogy a fenntartó fizesse ki a ledolgozott túlórákat vagy a 
szabadságokat. A másik megoldási lehetőség, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a nyári 
időszakban az óvoda rövidebb nyitvatartási idővel működjön, azaz 7.30-tól 15.30-ig. 
 



A Képviselő-testület megkéri a tagóvoda-vezetőt, hogy először mérje fel a szülők körében, 
hogy a rövidebb nyitvatartási idő hány gyermeket, szülőt érintve kedvezőtlen, ezt követően 
tudnak csak dönteni a kérdésben. 
 
Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető: elmondja, hogy indulni szeretnének a TÁMOP 
3.1.11.-12/1-2 jelű, „Óvodafejlesztés” című pályázaton. A pályázat célja, hogy az óvoda 
optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára 
személyiségük kibontakozásához. A pályázat 2012. június 1-jétől nyújtható be 1 hónapon 
keresztül. 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi a tagóvoda-vezetőt, hogy ki fogja elkészíteni a 
pályázatot, véleménye szerint a benyújtási határidő rövidsége is nehezíti a dolgot, miután 
többek között konkrét árajánlatokkal kell alátámasztani az anyagot. 
 
Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető: nem tudja elkészíteni ezt a pályázatot, segítséget 
kér hozzá. 
 
 
 
Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést berekesztette. 
 
 

k. m. f. 
 
 

 
Kertész Attila                                                                                             dr. Dudás Eszter 
 polgármester                                                                                                      körjegyző 


