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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: 2014. április 14-én, a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői 
Kirendeltségében tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. 

 
Jelen vannak: Kertész Attila polgármester 

 Kelemen Benő alpolgármester 
 Gellén Imre, Nagy Ibolya és Pásztorné Simon Andrea képviselők, valamint  
 

                        dr. Varga József kirendeltség-vezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából), 
és a meghívón szereplő meghívott vendégek. 
 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi határozatképes. Az ülést megnyitja és ismerteti a 
napirendet. 
 
Napirendi pontok:  
 

1.) 2013. évi zárszámadási rendelet 
      Előadó:  Kertész Attila polgármester 

              dr. Varga József kirendeltség-vezető 
              Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 
 
2.) Civil szervezetek 2014. évi támogatása 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
             dr. Varga József kirendeltség-vezető 
 
3.) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

Megkérdezi, kinek van más napirendi javaslata. 
 

A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a napirendi pontok 1. számú melléklet szerinti 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
elfogadva, meghozta a következő határozatot: 
 
 14/2014. (IV.14.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2014. április 14-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kertész Attila polgármester: napirenden kívül tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2013.(XI.18.) önkormányzati 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján két főt részesített önkormányzati segélyben. Mindkét 
személy elhunyt hozzátartozójának temetési költségeihez kért segítséget.  
 
 
1.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényi kötelezettségnek 
eleget téve elkészült az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadása, melyet írásos 
anyagként már korábban kézhez kaptak (lásd 3. számú melléklet).  
Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a 2013. évi költségvetési zárszámadási 
rendelet elfogadását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
 A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta következő rendeletét: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 
      (A rendeletet lásd a 3. számú mellékletben!) 
 
2.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a községben működő civil 
szervezetek támogatására az önkormányzat pályázatot írt ki. A támogatásokra 1.000.000,- Ft-
ot különített el költségvetésében. Jelenleg négy civil szervezet nyújtotta be pályázatát (lásd. 4. 
számú melléklet). Röviden ismerteti a beérkezett támogatási kérelmeket. A sportkör kérelmét 
kiegészítve elmondja, hogy a működési költségeken felül egy másik kérelem is érkezett az 
önkormányzathoz. Pályázati lehetőség útján vásárolnának egy nagy teljesítményű fűnyíró 
traktort, melyhez az önrész biztosítását kérik a testülettől. 
Kéri a képviselők észrevételeit. 
 
Kelemen Benő alpolgármester véleménye szerint az újrónafői általános iskoláért és óvodáért 
közhasznú egyesület kérelmében feltüntetett játékvásárlásra kért összeget feleslegesnek tartja, 
hiszen az önkormányzat azt költségvetéséből biztosítja az óvodás gyermekeknek. 
 
Kiss Zoltánné pénzügyi főelőadó felhívja a képviselők figyelmét, hogy az önkormányzat 
minden évben 50.000,- Ft-tal támogatja a jánossomorjai JÁ-KU-GA Fesztivált, az ő 
kérelmükre is számítani kell, a keret felosztásakor. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy 
a sportkör rezsi költségeire 482.000,- Ft került tervezésre a költségvetésben, a civil 
szervezetek számára elkülönített 1.000.000,- Ft-on felül. 
 
Kelemen Benő: véleménye szerint célszerű lenne a sportkör rezsiköltségeit is behatárolni, ne 
legyen túlzott költekezés. 
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Kertész Attila polgármester: a beérkezett számlák alapján került meghatározásra a 
rezsiköltség, a tavalyi évben ez magasabb volt a korábbi évekhez képest. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy a téli hónapokban is végeztek felújítási munkákat az öltözőben, ezért 
magasabb gázszámlák készültek. A reális rezsiköltség várhatóan 350.000,- Ft lesz.  
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a helyi civil szervezetek 2014. évi 
támogatásának elfogadását az elhangzott előterjesztés alapján. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatokat: 
 

15/2014. (IV.14.) határozat 
 

 Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-   
testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Újrónafő Sportkör (székhely: 9244 
Újrónafő, Nefelejcs u. 1. ) civil szervezetet a 2014. 
évben 482.000,- Ft önkormányzati támogatásban 
részesíti. 
 
 Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel:  férfi labdarúgás versenyszerű működtetése. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 14. 
 
 
16/2014. (IV.14.) határozat 

 
                                                            Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-      

testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján a Baráti kör Újrónafőért Egyesület 
(székhely: 9244 Újrónafő, Kossuth L. u. 21. ) civil 
szervezetet a 2014. évben 300.000,- Ft önkormányzati 
támogatásban részesíti. 
 
 Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel: birkapörkölt fesztivál megrendezése. 
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 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 14. 

 
 

 17/2014.(IV.14.) határozat: 
 
                                                            Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-      

testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Az újrónafői általános iskoláért és 
óvodáért közhasznú egyesület (székhely: 9244 Újrónafő, 
Petőfi u. 30.) civil szervezetet a 2014. évben 100.000,- 
Ft önkormányzati támogatásban részesíti. 
 
 Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel: kirándulások szervezése. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 14. 

 
 

18/2014.(IV.14.) határozat: 
 
                                                            Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-      

testülete az Újrónafői Római Katolikus Plébániát 
(székhely: 9244 Újrónafő, Petőfi u. 2/D.) a 2014. évben 
100.000,- Ft önkormányzati támogatásban részesíti. 
 
 Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel: keresztút kialakítása. 
 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást megkösse. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 14. 
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3.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda szülői 
munkaközössége kérelemmel fordult az önkormányzathoz (lásd. 5. számú melléklet). Udvari 
játékokat szeretnének vásárolni az óvodás gyermekeknek. A kért árajánlat alapján a vásárolni 
kívánt játékok ára bruttó 1.000.000 Ft. Az összeg felével a szülői munkaközösség 
rendelkezik. Kérik a képviselőket, hogy a hiányzó összeget az önkormányzat költségvetéséből 
biztosítsák. Támogatja a kérelmet. 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek, az óvodai szülői munkaközösség 
kérelmének elfogadását. 
 
 A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 

 19/2014. (IV.14.) határozat 
 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvoda 
kérelmét támogatja, és az óvoda udvari 
játszóeszközeinek bővítésére 500.000 Ft összeget 
biztosít. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a támogatásról szóló szerződést aláírja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. május 14. 

 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Belügyminisztérium 
pályázatot hirdetett térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A támogatás 100%-os, azonban a 
beruházás ÁFA-ját az önkormányzatnak kell saját költségvetéséből biztosítania. Felmérésre 
került, hogy a községnek ez milyen költséget jelentene. A felmérés alapján 8 kamera 
telepítése lenne indokolt, ez kb. 5.000.000,-Ft-os beruházást jelentene, melynek ÁFA vonzata 
1.350.000,- Ft. A kamerák felvételei a jánossomorjai rendőrőrsre futnának be. Támogatja a 
pályázaton való indulást. 
 
Kéri a képviselők véleményét. 
 
Kelemen Benő alpolgármester: támogatja a pályázaton való indulást. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014/(IV.1.) BM. rendeletben kiírt 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vagy bővítésére kiírt pályázaton való részvételt. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
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20/2014.(IV.14.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a községben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
érdekében a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014/(IV.1.) BM. rendelet szerint kiírt pályázaton 
részt kíván venni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat beszerezze, 
aláírja, a pályázatot beadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. április 23. 

 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az AQUA Kft. április 25-én 
taggyűlést tart. Ahhoz, hogy a taggyűlésen a döntésekben részt tudjon venni az 
Önkormányzat, szükséges a képviselő-testület felhatalmazása. Az erről szóló írásos 
előterjesztést a képviselők korábban már kézhez kapták (lásd. 6. számú melléklet). Kéri a 
képviselők észrevételeit. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a 6. számú melléklet szerint határozat 
elfogadását. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 21/2014.(IV.14.) határozat: 
 
 Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete felhatalmazza Kertész Attila polgármestert, 
hogy az AQUA Kft. 2014. április 25. napján tartandó 
taggyűlésén Újrónafő Község Önkormányzatát 
képviselje, a taggyűlésen szükséges döntéseket 
megszavazza. 

 
                                                            Felelős: Kertész Attila polgármester 
                                                            Határidő: 2014. április 25. 
 
 
dr. Varga József kirendeltség-vezető: tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényi szabályozás 
írja elő az önkormányzatok számára, hogy a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg 
jóváhagyják az előző évben készített belső ellenőrzési jelentést. Erre most azért nem kerülhet 
sor, mert a képviselő-testület 56/2013.(VI.24.) határozatában arról döntött, hogy az elégtelen 
állami finanszírozás miatt nem kíván szerződést kötni belső ellenőrzésre vonatkozóan. Mivel 
ez ellentétes felsőbb jogszabályokkal kéri a testületet vizsgálja felül korábbi döntését. 
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Véleménye szerint, most hogy közös önkormányzati hivatalként működik az önkormányzat 
talán kedvezőbb feltételekkel tudna szerződést kötni a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére. 
A korábban kézhez kapott írásos előterjesztésben (lásd. 7. számú melléklet) szereplő 
határozati javaslatok közül a II. javaslatot javasolja elfogadni. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja, hogy a kirendeltség-vezető mérje fel a belső 
ellenőrzési feladat ellátásának lehetőségeit, és egy későbbi ülésen tájékoztassa a képviselőket. 
 
Más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a belső ellenőrzési feladatokról szóló 
tájékoztatás elfogadását, illetve az előterjesztésben szereplő II. számú határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 
 22/2014.(IV.14.) határozat: 
 
                                                            Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló 
tájékoztatást a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 
                                                            A Képviselő-testület felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy 

vizsgálja meg a belső ellenőrzési feladat ellátásának 
lehetőségeit, és erről a soron következő képviselő-
testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

 
                                                            Felelős: dr. Varga József kirendeltség-vezető 
                                                            Határidő: 2014. május 31. 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy az Újrónafő Sportkör elnöke 
kérelemmel fordult a testülethez, melyben pályázaton elnyert fűnyíró traktor önrészének 
kifizetéséhez kér támogatást (lásd. 8. számú melléklet). Az elnyert fűnyíró traktor értéke 
1.389.728,- Ft, az önerő összege:416.918,-Ft, melyet az egyesület nem tud kifizetni. 
Támogatja a kérelmet. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy nyújtson 
önkormányzati támogatást az Újrónafő Sportkör részére a 8. számú mellékletben 
meghatározott önerő erejéig. 
 
A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 
 

23/2014.(IV.14.) határozat 
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