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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. augusztus 18-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

 nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Kertész Attila polgármester 
Kelemen Benő alpolgármester 
Nagy Ibolya képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: Gellén Imre 
                                        Pásztorné Simon Andrea képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Varga József kirendeltség-vezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából) 

 
Meghívott vendégek: 
 
Kiss Zoltánné gazdálkodási ügyintéző 
Takács Tamásné igazgatási ügyintéző 
Somosfalvi Szilárd, az Újrónafő Sk elnöke 
 
 
Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi határozatképes. Az ülést 
megnyitja és ismerteti a napirendet. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Kiss Zoltánné gazdálkodási ügyintéző 
             Kertész Attila polgármester 
 

2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kiss Zoltánné gazdálkodási ügyintéző 
             Kertész Attila polgármester 

 
3.) A köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: dr. Varga József kirendeltség-vezető 
 

4.) A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Varga József kirendeltség-vezető 

 
5.) Egyéb ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
 

A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a napirendi pontok 1. melléklet szerinti elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 3 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 



 
 
 42/2014.(VIII.18.) határozat 
 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2014. augusztus 18-i testületi ülés napirendi pontjait az 
1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

1.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Kertész Attila polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényi kötelezettségének 
eleget téve elkészült az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásának értékelése, melyet írásos 
anyagként mindenki kézhez kapott. Az előterjesztést mindenki áttanulmányozhatta, egyéb 
kiegészítést nem kíván hozzáfűzni. 
 
Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek az I. féléves költségvetési beszámoló 
elfogadását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
 43/2014.(VIII.18.) határozat: 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat I. féléves beszámolóját 30.311 eFt 
bevétellel és 27.747 eFt kiadással a 3. számú melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. 

 
Utasítja a Polgármestert a költségvetés további 
figyelemmel kísérésére. 
  

                                                           Felelős: Kertész Attila  polgármester 
                                                           Határidő: 2014. december 31. 
 
2.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
 
Kiss Zoltánné gazdálkodási ügyintéző: a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet kiegészítéseként tájékoztatja a képviselőket a módosítás okairól. Így többek közt a 
módosításban szerepel a közös önkormányzati hivatal székhelye által megállapított 
működési költségek, Alkotmány utca burkolatfelújítása, az önkormányzati hivatal 
irodabútorzatának, informatikai rendszerének felújítása, illetve a civil szervezetek részére 
nyújtott támogatások kerültek módosításra. 
 



A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. Kérdés, észrevétel nem merült fel az 
előterjesztéssel kapcsolatosan.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadását az 5. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották 
 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

 Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
 
3.) napirendi pont  
 
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
A köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadása 
 
dr. Varga József kirendeltség-vezető: tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi testületi 
ülésen már megvitatott, köztemetőkről szóló rendelet-tervezetben szereplő díjtételeket 
véleményezés céljából megküldte az illetékes területi fogyasztóvédelmi szervezetnek. A 
fogyasztóvédelmi egyesület állásfoglalása szerint a tervezett díjtételek megfelelőek, a 
környékbeli díjakhoz hasonló mértékű, így a testület megalkothatja rendeletét. 
 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. Kérdés, észrevétel nem merült fel az 
előterjesztéssel kapcsolatosan.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a köztemetők fenntartásáról és a 
temetkezés rendjéről  szóló rendelet elfogadását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. 
 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották 

 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 
a köztemetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
 



4.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
 
dr. Varga József kirendeltség-vezető: ismerteti az előterjesztést. A korábbi bizottsági tagok 
mandátuma lejárt, munkájukat pontosan, megbízhatóan végezték, ezért újra a korábbi 
bizottsági tagokat kérte fel a választási iroda. Két tag nem vállalta az újbóli megbízatást, 
ezért helyükre új tagokat javasol a választási iroda.  

 
Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
 
Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek, hogy az előterjesztésnek megfelelően 
a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 
Viola Lajos tag, Tóth Mária tag, Lakner Ottó tag, Horváth János tag, Kiss Szilvia tag, Molnár 
Péter póttag, Bodai Józsefné póttag. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 

44/2014.(VIII.18.) határozat: 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a 
alapján Újrónafő Község Helyi Választási Bizottsága tagjainak, 
illetve póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
1. Viola Lajos tag (9244 Újrónafő, Szabadság u. 7.) 
2. Tóth Mária tag (9244 Újrónafő, Nefelejcs u. 78.) 
3. Lakner Ottó tag (9244 Újrónafő, Felszabadulás u. 27.) 
4. Horváth János tag (9244 Újrónafő, Császárrét major 12/a.) 
5. Kiss Szilvia tag (9244 Újrónafő, Petőfi S. u. 28.) 
6. Molnár Péter póttag (9244 Újrónafő, Ady E. u. 39.) 
7. Bodai Józsefné póttag (9244 Újrónafő, Felszabadulás u. 41.) 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: dr. Péntek Tímea HVI vezető 

 
 

5.) napirendi pont 
 
Egyéb ügyek 
 
a) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
elfogadása 
 
dr. Varga József kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal felméréséből kiderült, hogy a település nem rendelkezik a 
közterületek elnevezéséről és házszámozásáról szóló rendelettel, ennek megalkotása 
kötelező feladat. Röviden ismerteti az elkészült rendelet-tervezetet, javasolja annak 
elfogadását. 



 
Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló rendelet elfogadását a 9. számú melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották 
 

Újrónafő  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

 a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
 
b) Az Újrónafő SK támogatási kérelme 
 
Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kelemen Benő 
alpolgármesterrel és az Újrónfő SK elnökével megbeszélést tartottak a kialakult helyzet 
tisztázása érdekében. Felkéri Kelemen Benő alpolgármestert, ismertesse a megbeszélés 
részleteit. 
 
Kelemen Benő alpolgármester elmondja, hogy a megbeszélésen arról volt szó, hogy a 
testület megvitatja az egyesület további támogatásának lehetőségét. Felmerült annak 
indokoltsága, hogy az önkormányzat a sportpálya fűnyírásának költségeire, karbantartására 
biztosítson támogatást. 
 
Somosfalvi Szilárd, az Újrónafó SK elnöke: Hozott magával részletes kimutatást a 
költségekről. 
 
Kertész Attila polgármester: Az önkormányzat méltányolja azt, hogy az egyesület nyírja a 
sportpálya gyepét, ezért 300.000 Ft támogatást javasol. Ezt a korábban elfogadott 
összegeken felül adná át az önkormányzat. Amennyiben a fűnyírótraktor beszerzésére az 
egyesület által beadott pályázat nyerne, természetesen annak önrészét továbbra is 
rendelkezésre bocsájtja Újrónafő. 
 
Somosfalvi Szilárd, az Újrónafó SK elnöke:  A pályázat az előminősítésen átment, de mint 
minden területen, itt is bármikor változás lehet. Elvileg októberben lesz biztos pályázati 
eredmény. 
 
Kelemen Benő alpolgármester kérdezi, hogy egyetért-e a polgármester által javasolt 
támogatással. 
 
Somosfalvi Szilárd, az Újrónafó SK elnöke: Igen, 300.000 Ft megfelelne. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, szavazzon a képviselő-testület arról, hogy az 
önkormányzat az önkormányzati sportpálya fűnyírásának és karbantartásának 
támogatásaként 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az Újrónafő 
Sportkört



 
 
 
 


