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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2012. december 13-án, 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 
   

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a négy képviselőből három jelen van. 
Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1) Települési hulladék szállításáért fizetendő díj mértékéről 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
2) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 

        
3) Önkormányzati adósságkonszolidáció 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
4) Hétszínvirág Tagóvoda nevelési programja 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
5) Éves beszámoló a Körjegyzőség munkájáról  
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
6) 2012. évi adóztatási tevékenységről beszámoló 
Előadó: dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
7) Polgármester tájékoztatója a körjegyző teljesítményértékeléséről 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
8) A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
9) Egyéb ügyek  
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

Elmondja, hogy a Hétszínvirág Tagóvoda vezetője a 4.) napirendi pont tárgyalásához 
szükséges tájékoztatást még nem tudta megadni, ezért javasolja a 4.) napirendi pont törlését, 
továbbá 9.) pontként javasolja Szociális ügyek napirendi pont felvételét.  
 
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 képviselőket a 3. számú melléklet alapján. 
Elmondja, hogy a hulladékszállításért fizetendő díj 3,72%-os díjnövekedést jelent. Javasolja a 
köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításának elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 3. számú mellékletben! 

 
2) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket a 4. számú melléklet alapján, majd 
javasolja a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012.(VIII.29.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

17/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet: 
 
A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben! 
 
 

A Képviselő-testületi ülésre megérkezett Gellén Imre képviselő. 
 
 
3) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a jelenlévőket az 5. számú mellékletben leírtak szerint, 
majd javasolja az önkormányzati adósságkonszolidáció elfogadását. Egy kérdés felmerült az 
előkészítés során, mégpedig a végrehajtás menetének 6. pontjával kapcsolatban. Jelenleg még 
nem kapott rá választ a minisztériumtól.  
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a szükséges iratok elkészültek, 2012. december 
28-án a 22 millió forint hitel kiegyenlítése meg fog történni. 
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy lehet-e ennek esetleg valami negatív 
következménye az önkormányzatra nézve. 
 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy meg fogják nézni az önkormányzatok által 
végrehajtott beruházások indokoltságát. Ahol nem tartják indokoltnak a hitelfelvételt, ott 
csökkenthetik a támogatás mértékét a fennálló tartozás 40%-áig. 



 
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az 
alábbi határozatot: 
 
 
 

60/2012. (XII.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam 
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon 
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 
igénybevételét lehetővé teszi. 

 
2) A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 

alatt nem áll. 
 

3) A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 
valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az állam közvetlenül 
megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

 
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

 
a) a hitelező/kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 

valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
 

b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

 
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 
 

5) A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, 
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval 
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés 
biztosítékául szolgál. 

 
6) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 

során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a 
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 

 
 
 



 
4) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr Dudás Eszter körjegyző: megkérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel (lásd 6. számú 
melléklet) kapcsolatban van-e kérdés. 
 
Kertész Attila polgármester: megköszöni a körjegyző éves munkáját és javasolja az éves 
beszámoló elfogadását. 
Más  hozzászólás, kérdés nem volt, a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták 
az alábbi határozatot: 
  
 

61/2012. (XII.13.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a 2012. évi Körjegyzőség 
munkájáról szóló beszámolót a 6. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
 

5) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy az előterjesztést (lásd 7. számú melléklet) 
mindenki megismerhette. Az éves adóztatási tevékenység véleménye szerint jól működött.  
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy a jövő évi bevételek hogyan várhatóak. 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a gépjárműadót 2013. január 1-jétől elviszik. 
 
Kelemen Benő alpolgármester: megkérdezi, hogy az egyéni adózóknál vannak-e 
kintlévőségek. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy vannak kintlévőségek, némelyeknél jelentős 
összegek. Főként olyan tartozások, amelyek külső szervektől érkeznek, de helyi adó 
tartozások is vannak. Jelzálog bejegyzései is vannak az önkormányzatnak, de végrehajtani 
csak akkor lehet, amikor a tartozás eléri a jogszabály által előírt összeget. 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot: 
 

62/2012. (XII.13.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a körjegyző 2012. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóját a 
7. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
 



Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzatnak 20 millió 
Ft összegű tartós lekötése van. Indokoltnak tartja további 5 millió Ft lekötését átmenetileg, 
melyhez kéri a Képviselő-testület jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselők egyhangúlag 5 igen szavazattal 
meghozták a következő határozatot:  
 
 
 

63/2012. (XII.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyet ért 5.000.000, forint, azaz 
Ötmillió 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. december 27. 

 
 
6) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: elmondja, hogy a körjegyző a 2012. évben is eleget tett a 
számára előírt egyéni teljesítmény követelményeknek. Várbalog Község Önkormányzat 
polgármesterével, Némethné Járdán Krisztinával egyeztetve megállapítja, hogy a körjegyző 
teljesítménye kiváló. 
 
A testület az értékelést tudomásul vette. 
 
7) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy az előzetesen kiküldött 
előterjesztéssel kapcsolatban (lásd 8. számú melléklet) van-e kérdés, észrevétel.  
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, egyhangúlag 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 



64/2012. (XII.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület 
2013. évi munkatervét a 8. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
2) Utasítja a polgármestert, valamint a 
körjegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv 
végrehajtásáról. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
    dr. Dudás Eszter körjegyző 

 Határidő: 2013. december 31. 
 
8) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a temető rendbetételét 
megkezdték. A növényeket sikerült kedvező áron beszerezni. A ravatalozó felújításán is 
gondolkodni kell, kb. 5 millió Ft-ból lehetne megcsinálni. Elmondja, hogy új református 
lelkész fog érkezni Sárospatakról, a neve Virág József.  
A nyugdíjasok karácsonyi estje december 17-én, a mindenki karácsonya december 20-án 
kerül megrendezésre. A rendezvényre ellátogató gyermekek csomagot kapnak 800,- Ft 
értékben. Az Óvodáért, Iskoláért Egyesület december 29-én megrendezésre kerülő 
rendezvényének költségeihez 20 ezer Ft összegben járul hozzá az önkormányzat.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a karácsonyi fények kihelyezése megtörtént. 6 db hópihe 
világító dísz került megvásárlásra, összesen 70 ezer Ft összegben. Ajándékba kapott az 
önkormányzat egy fenyőfát. A köztéri fenyőfára és az óvoda számára is vásárolt fényfüzért. 
Elmondja, hogy az éves meghatározott beruházási keretet nem lépték túl. A jövő évben fel 
kell számolni a köztéri játszóteret, és meg kell kezdeni az iskolaudvar rendbetételét, s ott a 
játszótér kialakítását.  
A közmunkával kapcsolatban elmondja, hogy Hafner Erzsébet elkezdett 
közfoglalkoztatottként dolgozni.  
A következő évben 20 sörpadra lesz még szükség, és valamilyen sátorban is gondolkodnia 
kell az önkormányzatnak. Az egységes házszámtábla és jelzőrendszer kiépítésében is 
gondolkodni kell jövőre. 
Elmondja, hogy Lisz Barbara helyi lakos gyermek szülei kérték az önkormányzat támogatását 
a kislány fellépéseivel kapcsolatos kiadásokhoz. A kislány tehetséges táncos, külföldre is jár 
csoportjával rendszeresen fellépni, ahol szép sikereket érnek el.  
Kéri a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását a támogatásként átadott 25.000,- Ft értékű 
ajándékutalványhoz.  
A testület a támogatással egyetértve, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatát: 
 

65/2012. (XII.13.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja Lisz Barbara 9244 Újrónafő, 
Alkotmány u. 53. szám alatti lakos 25.000,- Ft, 
azaz Huszonötezer forint összegű támogatását,  



melyet tehetséggondozására, ajándékutalvány 
formájában biztosít. 

                                                                     
 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat, 
valamint a Körjegyzőség dolgozóit fejenként 25.000,- Ft-os ajándékutalvánnyal jutalmazzák. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

66/2012. (XII.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete fejenként 25.000,- Ft összegű 
jutalomban részesíti az Önkormányzat, 
valamint a Körjegyzőség újrónafői dolgozóit, 
melyet ajándékutalvány formájában biztosít. 

 
2) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

fenti összeg fedezetének biztosításáról. 
 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 

Dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a testületet, hogy dr. Mester Edit visszaküldte az 
Önkormányzat részére a vele korábban, az orvosi rendelő használatára megkötött szerződést, 
mely aktussal lényegében a szerződést felbontotta az Önkormányzattal.  
 
9) 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 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


