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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2013. február 13-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, valamint a jelenléti 
íven szereplő meghívott vendégek és a lakosság részéről 2 fő. 
  
   

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

1) Újrónafő-Várbalog Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetése 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
             dr. Dudás Eszter körjegyző 
             Kiss Zoltánné gazdálkodási főea. 
              
2) Újrónafő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
             dr. Dudás Eszter körjegyző 
             Kiss Zoltánné gazdálkodási főea. 
 
3) Közös önkormányzati hivatal kialakításához kapcsolódó döntések 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
             dr. Dudás Eszter körjegyző 
 
4) A Körjegyző 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása 
Előadó: Kertész Attila polgármester  
 
5) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 
6) Szociális ügyek  (külön jegyzőkönyvben tárgyalva) 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
 
Megkérdezi, kinek van más napirendi pont javaslata.  
A képviselők napirendi pont javaslattal nem éltek, az előterjesztett napirendet egyhangúlag 
elfogadták. 
 
1) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a Körjegyzőség 2013. 
évi költségvetése, melyet írásos anyagként a képviselők kézhez kaptak (3. számú melléklet). 



Ismerteti a költségvetés főbb számadatait, majd kéri a testület tagjainak észrevételeit, 
hozzászólásait. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kertész Attila polgármester javasolja elfogadásra a 
Körjegyzőség 2013. évi költségvetését. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
 
 3/2013.(II.13.) határozat: 
 

1)  Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete Újrónafő-Várbalog Községek 
Körjegyzőségének 2013. évi költségvetését 
19.452.285,- Ft kiadási főösszeggel a 3. számú 
mellékletben foglalt részletezéssel elfogadja. 

 
2) Utasítja a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

Körjegyzőségi költségvetésnek Újrónafő Község 
Önkormányzat költségvetésében történő 
beépítéséről. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült az Önkormányzat 
2013. évi költségvetési tervezete, melyet írásos anyagként (4. számú melléklet) a képviselők 
már korábban kézhez kaptak. Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy az új 
finanszírozási rend miatt lényegesen, mintegy 4,5 MFt-tal kevesebb összegből gazdálkodhat 
az idei évben az önkormányzat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legközelebbi kistérségi 
társulási ülésen fel kíván szólalni az új finanszírozás miatt. Véleménye szerint az új 
számítások lehetetlen helyzetbe hozzák a kisebb településeket, köztük Újrónafőt is, mivel 
jelenleg kizárólag csak a működésre elegendő pénzhez jutnak hozzá az önkormányzatok. A 
kistérségi ülésen jelen lévő országgyűlési képviselő segítségét szeretné kérni, hogy 
indítványozzák a módosítást. Azt is kijelenti, hogy semminemű helyi adó emelést nem 
támogat amiatt, hogy ilyen módon pótolja az önkormányzat a kieső bevételeit. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan elmondja, hogy bár korábban a 
képviselő-testület Mosonszolnokhoz való társulást fontolgatta, de a költségvetési számok 
ismeretében kiderült, hogy a csatlakozással anyagilag rosszul járna Újrónafő település, ezért 
döntött úgy a testület, hogy inkább Jánossomorja Városhoz kíván csatlakozni, éppúgy, mint 
Várbalog község. 
Az idei év legfontosabb feladatának az Alkotmány utca burkolatának felújítását tartja, ezen 
felül szükségessé vált a játszótéri eszközök felülvizsgálata is. 
A civil szervezetek közül idén a Sportkör kér támogatást, a tervezetben az Önkormányzat 
vállalja az egyesület közüzemi számláinak kiegyenlítését, valamint a tavalyi év folyamán 
elkezdett öltöző épületének felújításához 500 eFt-os támogatást nyújt a testület. 



Az óvoda által készített költségvetésben szereplő fejlesztéseket viszont csak a költségvetés 
alakulásának függvényében tudja az Önkormányzat teljesíteni. 
Kéri az előterjesztett költségvetés elfogadását, valamint várja az észrevételeket, 
hozzászólásokat. 
 
Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó: tájékoztatja a jelen lévő civil szervezetek képviselőit, 
hogy a közelmúltban belső ellenőrzés történt az önkormányzatnál, melyben vizsgálták a civil 
szervezetek részére folyósított önkormányzati támogatásokat, illetve azok elszámolásait. Az 
ellenőrzés során felmerült, hogy egyes civil szervezetek az önkormányzati támogatásból más 
szervezeteket támogattak, ami nem szabályos, kéri, hogy a jövőben önkormányzati támogatást 
csak a szervezet használja fel, illetve a szervezetek elszámolásakor az eredeti számlákon fel 
kell tüntetni, hogy az adott számla az önkormányzati támogatásból lett kiegyenlítve. 
 
Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda vezető: tájékoztatja a képviselőket, hogy a benyújtott 
költségvetési tervezet a tavaly évre tervezett összegekkel számol, ahol tud, ott takarékoskodik 
az óvoda. Örvendetes, hogy az eddigi 26 gyermek helyett már 38 csemete jár óvodájukba. 
 
Nagy Ibolya: megkérdezi, hogy mi történne, ha az Önkormányzat nem fogadná el a tervezetet, 
ezzel is kifejezve, hogy nem ért egyet a testület az állam által számolt normatívákkal. 
 
Kelemen Benő: véleménye szerint tudomásul veszi és elfogadja az Önkormányzat az állami 
normatívák ilyen osztását, ha elfogadja a költségvetést. 
 
Kertész Attila polgármester: a költségvetés el nem fogadása az állami normatívák azonnali 
befagyasztását jelentené, a jelenlegi állami támogatások felosztása miatt mindenképp 
felszólalással kíván élni a legközelebbi kistérségi ülésen, ahol reményei szerint a jelenlévő 
valamennyi önkormányzat támogatja majd. 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: elmondja, hogy amennyiben nem fogad el az önkormányzat 
rendeletet, úgy az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok lépnek életbe. Ennek 
értelmében az önkormányzat a bevételeket beszedi, a folyó kiadásokat pedig teljesíti. 
Lényegében véve a jelenlegi rendelet is ilyen szűkösre van tervezve, ezért nem támogatja ezt 
a megoldást. Javasolja, hogy az önkormányzat gyakorolja inkább felterjesztési jogát, melyet a 
Polgármester úr is felvetett. 
 
A képviselő-testület jelen lévő tagjai egyetértettek azzal, hogy Kertész Attila polgármestert a 
kialakult helyzetre reagálva, Újrónafő község település érdekeit képviselve a kistérségi 
társulás ülésén felszólaljon és kezdeményezze a költségvetési támogatások módosítását. 
 
Somosfalvi Szilárd, a Sportkör elnöke: tájékoztatja a képviselő-testület jelen lévő tagjait a 
sportkör elmúlt évi munkájáról. Elmondja, hogy az idei évben lehetősége nyílik az 
egyesületnek egy olyan pályázati kiíráson elindulni, amely 30%-os önrész biztosítása mellett 
lehetőséget nyújtana egy esetleges edzőpálya kialakításához, illetve a meglévő öltöző külső 
szigeteléséhez. Az önrész megteremtéséhez kéri az Önkormányzat segítségét. 
 
Kertész Attila polgármester: kérdezi, mekkora összegből lehetne kialakítani az edzőpályát. 
 
Somosfalvi Szilárd: az előzetes számítások szerint a teljes kialakítás, felszerelésekkel együtt 
kb. 2 MFt-ba kerülne, ennek a 30%-a, mintegy 600.000,-Ft, ennek a biztosítását kérné az 
egyesület, természetesen csak nyertes pályázat esetén. 



 
Kelemen Benő: Jó ötletnek tartja a pályázat benyújtását, támogatja a kérelmet. 
 
Kertész Attila polgármester: támogatja a kérelmet, véleménye szerint nyertes pályázat esetén 
az Önkormányzat biztosítani tudja az önrészt, 600.000,- Ft-ig. 
 
A képviselők egyetértenek Kertész Attila polgármester javaslatával. 
 
 
A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkották a következő rendeletet: 
 
 
 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet: 
 
                                                 (A rendeletet lásd a 4. számú mellékletben!) 
 
A meghívott vendégek és a lakosok távoztak a testületi ülésről. 
 
3) Napirendi pont tárgyalása: 
 
dr. Dudás Eszter körjegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy jogszabályi változás miatt közös 
önkormányzati hivatalt kötelesek létrehozni azok a községi önkormányzatok, melyek 
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. Ezért önkormányzatunk a januári ülésén 
határozatban döntött arról, hogy Jánossomorja Város Önkormányzatával kíván közös 
önkormányzati hivatal létrehozni. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról készült írásos 
előterjesztést a képviselők kézhez kapták (lásd 5. számú melléklet). Kéri a képviselőket, hogy 
mondják el észrevételeiket az előterjesztéssel kapcsolatosan, illetve, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatokat fogadják el. 
 
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai egyhangúlag, 4 
igen szavazattal meghozták a következő határozatokat: 
 
 4/2013.(II.13.) határozat: 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadja Újrónafő-Várbalog Községek 
Körjegyzősége megszüntető okiratát az 5. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
2) Felkéri a Körjegyzőt, hogy gondoskodjon a 

megszüntető okirat törzskönyvi nyilvántartásban 
történő átvezetéséről. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 



 
                                                              5/2013.(II.13.) határozat: 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadja a Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodást az 5. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
2)  Felkéri a Körjegyzőt, hogy gondoskodjon az 1) 

pontban foglalt hivatal törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele iránt, valamint 
felhatalmazza, hogy ennek érdekében a 
szükséges intézkedést megtegye. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző  
Határidő: azonnal 

 
 

 
                                                   6/2013.(II.13.) határozat: 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadja a Jánossomorjai Közös  
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az 5. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
2)  Felkéri a Körjegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító 

okirat törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző  
Határidő: azonnal 
 

 
4) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a körjegyző 
teljesítménykövetelményeiről készült határozat-tervezet, melyet írásos előterjesztésként a 
képviselők már kézhez kaptak (6. számú melléklet). Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 
korábbi évekkel ellentétben, a Körjegyzőség dolgozóinak már a körjegyző asszony fogja 
elkészíteni a követelményeket. Röviden ismerteti a tervezetet, majd kéri, hogy fogadják el a 
javaslatot. 
 
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai egyhangúlag, 4 
igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
                                                                    
 
 
 



 7/2013.(II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a körjegyző 2013. évi 
teljesítménykövetelményeit az alábbiak szerint 
tudomásul veszi: 

a) A 2013. évi költségvetés végrehajtása során a 
szabályszerűségek biztosítása a törvényi, 
valamint a helyi szabályzatoknak 
megfelelően – különös tekintettel az 
államháztartás megváltozott 
szabályrendszerére. 

b) Az önkormányzati rendszer, valamint a 
Körjegyzőség átszervezéséhez, a közös 
önkormányzati hivatal kialakításához 
kapcsolódó feladatok ellátása. A 
humánerőforrással való gazdálkodás 
területén el kell érni, hogy a változó 
gazdasági és jogi környezet kihívásainak 
megfelelni tudó, a szervezeti változásokat 
követő összetettebb és koncentráltabb 
szakmai tudást követelő munkaköri feladatok 
ellátására képes, a szervezeti célok 
megvalósításához szükséges új ismeretek 
elsajátítására nyitottan teljesítsék feladataikat 
a köztisztviselők. 

c) Irattár rendezését követően a selejtezés 
megkezdése évenként elkülönítve, az érintett 
iratok levéltárnak történő átadása. 

d) 2013. évi Közmunka pályázat 
kidolgozásának és végrehajtásának 
koordinálása. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a körjegyzőre 

vonatkozó teljesítményértékelést a hatályos 
jogszabályok szerint végezze el. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2013. július 15. 

 
5) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: ismerteti dr. Retek Edit háziorvos kérelmét (lásd 7. számú 
melléklet). Bejelenti, hogy a község területére vonatkozó praxisjogát az eddigi 
magánvállalkozás helyett a továbbiakban Kft. alkalmazottjaként kívánja folytatni, mely a 
betegellátásban változást nem fog okozni. Ehhez kéri a testület támogatását. 
 
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai egyhangúlag, 4 
igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 



 8/2013.(II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Retek Edit 
körzeti háziorvos, mint magánvállalkozó a jövőben a 
családi tulajdonában lévő Hamulamed Kft. (9245 
Mosonszolnok, Fő u. 44.) alkalmazottjaként lássa el 
a háziorvosi teendőket. 
 

2) Felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről az 
illetékes népegészségügyi hatóságot, valamint a 
háziorvost a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével tájékoztassa. 

 
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosításhoz 

kapcsolódó okiratokat aláírja. 
 

     Felelős: Kertész Attila polgármester 
                                                                 Határidő: 2013. február 28. 
 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselő-testület jelen lévő tagjait, hogy a község 
monográfiájához szükséges forrásanyagok összegyűjtése a végéhez közeledik. A gyűjtési 
munkákat segíti Szentkuti Károly történész is. A gyűjtés során felmerülő mintegy 150.000,- 
Ft-os költségek kifizetéséhez kér támogatást a testülettől. Ez az összeg tartalmazza a történész 
úr tiszteletdíját is. Az összegyűjtött forrásanyagokat Kelemen Benő alpolgármester úr fogja 
őrizni, amíg a későbbiekben kiadásra nem kerül az anyag.  
 
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai egyhangúlag, 4 
igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 
 9/2013.(II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete bruttó 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer 
forint összeget biztosít Újrónafő helytörténeti 
kiadványához szükséges adatgyűjtési 
munkálatokra. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

pénzösszeg kifizetéséről. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 

                                                                        Határidő: 2013. június 30. 
 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a TEXTOR-AGMEN 93 Bt. 
bérleti szerződése lejár a posta épületére. A bérlők továbbra is szeretnék a helységet bérelni, 
kéri a testület hozzájárulását a bérleti szerződés meghosszabbításához. 



 
Dr. Dudás Eszter körjegyző: javasolja, hogy a bérleti szerződést a jövőben ne egy évre kössék 
meg, hogy ne kelljen minden évben új szerződést készíteni.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy ezen ciklus év végéig, 2014. december 31-ig 
hosszabbítsák meg a szerződést. 
 
A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a testület tagjai egyhangúlag, 4 
igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 
 10/2013.(II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jóváhagyja a TEXTOR-AGMEN 93 Bt.-
vel kötendő bérleti szerződést változatlan 
tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
szerződés hatályát 2014. december 31-ig 
hosszabbítja meg. 

 
2) Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a bérbevevőt a 

testület döntéséről értesítse, valamint a szerződést 
aláírásra előkészítse. 

 
Felelős: dr. Dudás Eszter körjegyző 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 

Pásztorné Simon Andrea: kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, 
az Önkormányzat idén is támogassa a Hétszínvirág Tagóvoda Szülői Munkaközössége által 
szervezett farsangi bált, melyet február 16-án tartanak a művelődési házban. 
 
Kertész Attila polgármester: 10.000,- Ft-os támogatást javasol ajándékcsomag formájában. 
 
Pásztorné Simon Andrea: véleménye szerint az összegből 3 ajándékcsomagot kellene venni, 
mivel általában amúgy is több gyermek is megérdemelné a különdíjat.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértve az elhangzott javaslattal, egyhangúlag, 4 igen 
szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 11/2013. (II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 db, mindösszesen bruttó 10.000,- Ft, 
azaz Tízezer forint összegű ajándékcsomagot 
biztosít a 2013. február 16-án megrendezésre 
kerülő farsangi bál számára, melyet az 
Önkormányzat a bál különdíjazottainak ajánl fel.  

 



2) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 
ajándékcsomagok beszerzéséről. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 

                                                                     Határidő: 2013. február 28. 
 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Rekultív Kft. 
hulladékszállítási tevékenységét illetően döntést szükséges hozni. Az Önkormányzatnak 
választási lehetősége van, hogy a jelenlegi díjfizetésen belül vagy további 100 liter 
lomtalanítás/ügyfél, vagy pedig 100 liter lakossági és temetői zöldhulladék/ügyfél 
közszolgáltatást kínál. Véleménye szerint a lomtalanítás megszervezése fontosabb, mint a 
zöldhulladék elszállíttatása, hiszen ezzel valamelyest elkerülhető az is, hogy a lakosság a 
fasorokba hordja a szemetet.  
 
A képviselők a felvetéssel egyet értettek. 
 
A képviselők részéről egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, egyhangúlag, 4 igen 
szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 
                                                               12/2013.(II.13.) határozat: 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a 2013. évi lakossági 
hulladékszállítási díj keretében a lomtalanítás 
mennyiségi növelését (+100 liter/fizető ügyfél/év) 
kívánja igénybe venni.  

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről 

a Rekultiv Kft.-t a határozati kivonat egy 
példányának megküldésével tájékoztassa. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 

 
 
 

Más bejelentés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést berekesztette. 
 
 
 
 

k. m. f. 
 
 

 
Kertész Attila                                                                                             dr. Dudás Eszter 
 polgármester                                                                                                      körjegyző 


