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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2012. augusztus 27-én, 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 
 Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető 
 Kelemenné Matkovits Krisztina óvodapedagógus 
 A lakosság részéről 4 fő. 
   
 

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 költségvetés I. féléves teljesítése    
Előadó: Kertész Attila polgármester 
             dr. Dudás Eszter körjegyző 

 
2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
3) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
4) Újrónafő-Várbalog Községek Körjegyzősége alapító okirat módosítása 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
5) MTKT megállapodás módosítása 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
6) Egyéb ügyek (Háziorvosi feladat-ellátási szerződés) 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 
 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet egészítsék ki további 1 napirendi ponttal.  
7.) pontként javasolja 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: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött 
előterjesztésben (3. számú melléklet) mindenki áttanulmányozhatta a 2012. évi költségvetés I. 
féléves teljesítésének alakulását. Elmondja, hogy a bevételi terv 50,4%-ra teljesült, a kiadási 
pedig 58,2%-re. 13 millió forint tartós lekötése van az Önkormányzatnak, 7 millió forint 
pedig átmenetileg lett lekötve. Megkérdezi, hogy kinek van ezzel kapcsolatban észrevétele, 
hozzászólása. 
 
Pásztorné Simon Andrea képviselő: segítséget kér a kiadás oldalon szereplő tételek 
értelmezéséhez. 
 
Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó: tájékoztatja a képviselőt, hogy a működési célú 
pénzeszköz átadás ÁHT belülre az óvoda dolgozóinak bérjellegű kifizetéseit és a kistérségi 
tagdíjakat, ugyanez ÁHT kívülre a civil szervezetek támogatását jelenti. Felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás ÁHT belülre a hulladékgazdálkodási társulás részére fizetendő 
hozzájárulás. Társadalmi és szociális juttatás például az ápolási díj, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás.  
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozták az alábbi határozatot: 
 
 

33/2012. (VIII.27.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az önkormányzat I. féléves 
beszámolóját 33.972 EFt bevétellel és 39.241 
EFt kiadással, illetve a Körjegyzőség esetében 
11.854 EFt bevétellel és 11.383 EFt kiadással a 
3. számú melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja. 

 
2) Utasítja a polgármestert a költségvetés további 

figyelemmel kísérésére. 
 
   Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 
 
 
2) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket a 4. számú mellékletben leírtak szerint, 
majd javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
alkotta meg a következő rendeletet: 
 
 



10/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben! 

3) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: röviden összefoglalja az 5. mellékletben leírtakat, majd javasolja 
a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
Pásztorné Simon Andrea képviselő: megkérdezi, hogy ez a rendelkezés eddig hatályon kívül 
volt-e helyezve. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőt, hogy igen, a testület ez év áprilisában 
helyezte hatályon kívül az egyes szabálysértési rendelkezéseket. Most ezek kerülnek vissza 
egységes szerkezetben, az eljárásra vonatkozó szabályok egy külön rendeletbe kerülnek, a 
tiltott, közösségellenes magatartások pedig az alaprendeletekben szerepelnek. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkották 
az alábbi rendeletet: 
 

 
11/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd az 5. számú mellékletben! 

 
 
4) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy az alapító okirat módosítása vált szükségessé a 6. 
számú melléklet szerint. 
 
Pásztorné Simon Andrea képviselő: megkérdezi, hogy miért van szükség a módosításra. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: az előterjesztésben foglalt okok miatt, tehát a 
jogszabályváltozások és a vezető névváltozása miatt. 
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy ez az alapító okirat csak januárig marad-e. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: igen, várhatóan januárig. Ténylegesen az új önkormányzati 
hivatalok felállításáig marad ilyen formában. 
 
Más kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatát: 
 
 

34/2012.(VIII.27.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Újrónafő-Várbalog Községek 
Körjegyzősége 2010. október 13-án kelt 



egységes szerkezetű alapító okiratát a 6. számú 
melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

 
2) Az alapító okirat módosítása a változások 

Magyar Államkincstárnál történő bejegyzése 
napján lépnek hatályba. 

 
3) Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a 

módosításhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettségét a Magyar Államkincstár felé 
teljesítse. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2012. szeptember 11. 

 
 
5) Napirendi pont 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket a 7. számú melléklet alapján, 
miszerint 3 település a továbbiakban már nem kívánja igénybe venni az időskorúak átmeneti 
ellátását és az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását. 
 
Nagy Ibolya képviselő: megkérdezi, hogy az Önkormányzat esetében előfordult-e már, hogy 
igénybe kellett venni ezeket a szolgáltatásokat. 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy bár az Önkormányzat csatlakozott ezekhez a 
szolgáltatásokhoz, még nem volt olyan lakos, aki miatt igénybe kellett volna venni. A fenti 
két szolgáltatás ellátása kötelező az önkormányzatok számára, viszont a feladat biztosítása 
társuláson keresztül olcsóbb. 
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy valóban kötelezően ellátandó feladat, amire 
már nem tart igényt társuláson keresztül az említett 3 település. 
 
Gellén Imre képviselő megérkezett. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: Korábbi testületi ülés alkalmával már szó esett arról, hogy ilyen 
szolgáltatás igénybe vételénél a kistérség az Önkormányzatnak számlázza ki a tételt. A 
társulással már megbeszélték, hogy amennyiben felmerül ilyen igény, előtte egyeztessenek az 
Önkormányzattal, hogy tudjanak megállapodást kötni a hozzátartozókkal a díjkülönbözet 
megtéríttetésére.  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozták az alábbi határozatot: 
 
 

35/2012.(VIII.27.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárul a Mosonmagyaróvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 



Megállapodásának módosításához, amely szerint 
Máriakálnok, Mecsér, Levél Önkormányzatai az 
időskorúak átmeneti ellátását és az időskorúak 
ápoló-gondozó otthoni ellátását nem kívánja 
igénybe venni. 

 
2) Utasítja a polgármestert, hogy a testület 

döntéséről a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével értesítse a Társulás 
munkaszervezetét. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 12. 
 
 

6) Napirendi pont 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: a 8. számú melléklet szerinti előterjesztést annyival egészíti ki, 
hogy az új rendelési idő hétfőn és szerdán 15 órától 16 óráig, kedden és csütörtökön 8 órától 9 
óráig, pénteken pedig 11.30-tól 12.30-ig tartana. A doktornő nem kérte az Önkormányzat 
előzetes hozzájárulását a rendelési idejének megváltoztatásához. Az illetékes népegészségügyi 
intézet vezetőjével történt egyeztetés alapján, az Önkormányzatnak utólag kell tárgyalni a 
módosításról.  
 
Nagy Ibolya képviselő: elmondja, hogy sok mindent hallani a doktornővel kapcsolatban. 
Megkérdezi, hogy dr. Retek Edit valóban 2 praxissal rendelkezik-e. 
 
Krass-Tóth Melinda: Utánanéztek, hogy valóban 1 orvosnak 1 praxisa lehet. A perkupai 
praxis nem dr. Retek Edité, hanem a perkupai Önkormányzat tulajdona. Érdeklődik, hogy mi 
történt a közmeghallgatás óta. Az ott elhangzottak alapján dr. Somodi Edit 2015-ig rendelhet 
a községben, dr. Mihályi Zsuzsanna is rendelhetne, ha lenne engedélye. Megkérdezi, hogy mit 
lehet tenni annak érdekében, hogy dr. Mihályi Zsuzsanna újra rendeljen Újrónafőn, illetve 
megkéri a testületet, hogy kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a doktornő ismét 
rendelhessen.  
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy tudomása szerint a jelenleg hatályos jogszabály 
ezt már nem teszi lehetővé. Azon orvosok, akik számára korábban kiadtak jogerős működési 
engedélyt, valóban 2015-ig láthatják el tevékenységüket körzeten kívül.  
 
Baliné Nagy Beáta: kéri a testületet, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy a Mihályi 
doktornő újra rendelhessen a községben. Szerinte az Önkormányzat jóhiszeműen járt el a 
háziorvosokat érintő ügyekben, viszont a szerződésben nem volt benne, hogy más is 
használhatja a rendelőt. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: a doktornőt az Önkormányzat szerződéskötést megelőzően is már 
tájékoztatta arról, hogy a rendelő használatára másnak joga van, sőt azt is, hogy más orvos is 
praktizálhat. Ennek ellenére az aláírást követően tett erre kifogást dr. Retek Edit. 
Illetékesekkel történt egyeztetések megerősítették azon véleményét, hogy a doktornő számára 
a rendelő használata biztosított - bizonyítja ezt az is, hogy rendeléseit rendre megtartja.   
 



Kovács Miklós: a falu békés megoldást szeretne a Retek doktornővel. A testület próbáljon 
meg kicsit erélyesebben fellépni a doktornővel szemben, hogy kicsit gondolkodjon el. 
Szeretné, ha a Somodi doktornő rendelne továbbra is. 
 
Gellén Imre képviselő: mindenki ezt szeretné. Az, hogy dr. Mihályi Zsuzsanna elment, az ő 
döntése volt, nem az Önkormányzat felelőssége. 
 
Ábrahám Lajos: a szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy dr. Retek Editnek lesz 
véleménye szerint igaza, ugyanis a rendelő használat nem a rendelési időre, hanem a 
szerződés idejére köttetett. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
elfogadja a módosított rendelési időt, és meghozta az alábbi határozatot: 
 

36/2012.(VIII.27.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete utólagosan hozzájárul a 
Mosonmagyaróvári Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet által, dr. Retek Edit körzeti háziorvos 
részére kiadott, VIII-R-050/01262-2/2012. 
működési engedély módosítás határozatban 
foglalt, újrónafői rendelési idő módosításhoz. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testület 

döntéséről az illetékes népegészségügyi 
hatóságot a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével tájékoztassa. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 12. 

 
 
A lakosság részéről 4 fő távozik.  
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvodai parkoló kialakítására 
és a temető területének rendezésére megérkeztek az árajánlatok. Mindezek alapján a parkoló 
ügyében az ATÁRKI 2005. Kft., a temető területrendezés ügyében pedig a Lépsz Bt. nyújtotta 
be a legkedvezőbb árajánlatot.  
Elmondja továbbá, hogy Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető a 9. számú mellékletben 
szereplő kérelmet nyújtotta be a költségvetésben betervezett óvodai fejlesztések 
megvalósítására. 
A korábbi informális megbeszélések alkalmával szó volt róla, hogy az óvodai bútorokat a 
szülői munkaközösség szerzi be, így az Önkormányzat az erre szánt pénzből felújítja a 
Sportöltözőt.  
 
Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető: időközben a szülői munkaközösség ebből a 
pénzből kirándulni ment, így kéri az Önkormányzat anyagi segítségét a bútorok 
kicseréléséhez. 
 



Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy a testület járuljon hozzá 10 db asztal és 45 db 
szék megvásárlásához maximum bruttó 330.000,- forint összegben, illetve a kérelemben 
említett 2 db platán fa telepítéséhez bruttó 15.500,- forint/db összegben, mindösszesen 
361.000,- összegben. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
elfogadja a módosított rendelési időt, és meghozta az alábbi határozatot: 
 

37/2012.(VIII.27.) határozat: 
 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 9. számú melléklet 
szerinti óvodai bútorok és fásítás mindösszesen 
bruttó 361.000,- forint, azaz 
Háromszázhatvanegyezer forint értékben 
megvásárlásra kerüljön. 
 
2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1) 
pontban foglalt összeg kifizetéséről. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. október 30. 
 

 
 

Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy az év elején, a költségvetés tárgyalását követően 
szó volt arról, hogy a Sportöltöző felújítása is elengedhetetlen. Akkor abban állapodtak meg a 
Sportkör elnökével, hogy az első féléves adatok ismeretében ismét visszatér a testület a 
további támogatás megítélésére. Javasolja, hogy további 500.000,- forint támogatást ítéljenek 
meg az öltöző épületének felújításához. A támogatás esetén a költségvetési rendelet 
módosítása szükséges. 
 
A testület a polgármesterrel egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
módosító rendeletet: 
 
 

12/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 10. számú mellékletben! 

 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy az idei falunap véleményük 
szerint mikor legyen megtartva, ugyanis többen felhívták a figyelmet arra, hogy az október 6-i 
megrendezés esetén több lakos még nem kapja meg addig a fizetését. 
 
A testület nem változtat a falunap időpontján, így az 2012. október 6-án kerül megrendezésre. 
 
Kertész Attila polgármester: véleménye szerint a falunapi költségvetésbe még belefér a 
közéleti oklevelek előállítása. Az idei évben 7-10 főnek adományoznának keretezett 
díszoklevelet közéleti munkájuk elismeréseként. 



 
Nagy Ibolya képviselő: utánanéz a keretezés költségeinek. Elmondja továbbá, hogy nagyon 
hiányolja a lakosok tájékoztatását. Véleménye szerint a lakosoknak több tájékoztatásra van 
szükségük. Sokan nem tudják elolvasni Újrónafő honlapján a testületi ülésekről készült 
jegyzőkönyveket, nem tudnak eljönni idáig, hogy a hirdetőtáblán lévő hirdetményeket 
figyelemmel kísérhessék. Gyakrabban kellene hírlevelet készíteni és kiküldeni, akár minden 
testületi ülés után egy összegzést. 
 
Kertész Attila polgármester: szerinte a két hírlevél évente bőven elég a lakosok 
tájékoztatására. A községben nem történik annyi esemény, hogy gyakrabban kellene hírlevelet 
eljuttatni a lakosokhoz. A nyílt jegyzőkönyvek elérhetőek fent a Hivatalban is, nem csak az 
interneten. 
 
Pásztorné Simon Andrea: tájékoztatja a testületet, hogy megjelent egy olyan pályázati 
lehetőség, amely keretében önerő nélkül lehetőség lenne az óvoda kerítésének festésére. A 
pályázat 50 ezer forint értékben biztosítaná a festéket. Javasolja, hogy az Önkormányzat 
nyújtson be kérelmet. 
 
Kertész Attila polgármester: megköszöni a tájékoztatást és felkéri a Képviselő Asszonyt, hogy 
járjon utána a pályázat részleteinek, majd tájékoztassa róla. 
 
Pásztorné Simon Andrea: tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a lakosok részéről egy olyan 
panasz érkezett, hogy a játszótéren nagy a gaz és megrongálódtak a játékok. Kérik, hogy az 
Önkormányzat rendezze a területet. Továbbá problémát okoznak az üres, gondozatlan 
ingatlanok.  
 
Kertész Attila polgármester: sajnos a játszóteret nemcsak gyerekek, hanem fiatal felnőttek is 
használják. Emiatt rongálódtak meg a játékok. Az Önkormányzat 1 közfoglalkoztatottat 
alkalmaz, akinek egyedül kell megoldani a területek fűnyírását. Emiatt sajnos nem olyan 
gondozottak a zöldfelületek, mint korábban. Az üres ingatlanok esetében, amennyiben 
parlagfű vagy egyéb allergén gyom található, a körjegyző intézkedik azok megszüntetése 
érdekében. 
 
 
Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést berekesztette. 
 
 

k. m. f. 
 
 

 
Kertész Attila                                                                                             dr. Dudás Eszter 
 polgármester                                                                                                      körjegyző 


