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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. szeptember 18-án (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

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

 
Meghívott vendégek: - 
 
 
Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi határozatképes. Az ülést 
megnyitja és ismerteti a napirendet. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Nyilatkozat elfogadása a Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, „A 

mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának 
fejlesztése” című pályázathoz 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
2.) Döntés Lébény Város és Mecsér Község Önkormányzatának a Gyermekek 

Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz való csatlakozási kérelméről 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
3.) A településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó partnerségi 

egyeztetés szabályainak elfogadása 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozásról döntés 
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: 
 

46/2014. (IX.18.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
szeptember 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.) 
 
Nyilatkozat elfogadása a Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, 
„A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának 
fejlesztése” című pályázathoz 
 
Kertész Attila polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

47/2014. (IX.18.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0022 pályázata üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott és a pályázat Megvalósíthatósági 
Tanulmányában feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Döntés Lébény Város és Mecsér Község Önkormányzatának a Gyermekek Átmeneti 
Otthona szolgáltatáshoz való csatlakozási kérelméről 
 
Kertész Attila polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja, döntsenek 
Lébény és Mecsér csatlakozásának támogatásáról. 
 



A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

48/2014. (IX.18.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
Társulási Megállapodása Lébény város és Mecsér község a 
Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatáshoz való 
csatlakozással módosuljon.  
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 
 
3.) napirendi pont  
 
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
A településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó partnerségi 
egyeztetés szabályainak elfogadása 
 
Kertész Attila polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
dr. Varga József kirendeltségvezető javasolja, hogy a testület az előterjesztés második 
részében szereplő változatot fogadja el. A javasolt szabályok alapján a településrendezési 
eszközök módosítása során biztosított a lakosság tájékoztatása. Ahol lehetséges, általános 
tájékoztatást javasol az önkormányzat honlapján és az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 
történő közzététellel. 
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek a szabályok melléklet szerinti 
elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

49/2014. (IX.18.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község településrendezési eszközeinek az Rp.I.153-7 számú 
vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során, majd az 
azt követő módosítások során a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés 
szabályait a melléklet szerint állapítja meg: 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 





4.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához történő csatlakozásról döntés 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat nem 
szokott csatlakozni az ösztöndíj-pályázati rendszerhez. Javasolja, hogy a testület – a 
korábbiakkal megegyező módon – döntsön arról, hogy a pályázathoz nem kíván csatlakozni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

50/2014. (IX.18.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához nem kíván 
csatlakozni. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
Más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 9.30 órakor berekesztette. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 Kertész Attila dr. Varga József 
 polgármester kirendeltség-vezető 
  (dr. Péntek Tímea jegyző nevében és megbízásából eljárva) 
 
 


