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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. október 6-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

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

 
Meghívott vendégek:  
Takács Tamásné igazgatási ügyintéző 
 
 
Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi határozatképes. Az ülést 
megnyitja és ismerteti a napirendet. 
 
 
Napirend: 

 
1.) A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Várbalogi Tagóvodájának 

megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségek viseléséről szóló 
megállapodás elfogadása 
Előadó: dr. Varga József kirendeltségvezető 

 

2.) A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája beszámolója a 
2014/2015. évi nevelési év megkezdéséről 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 

3.) Újrónafői utak kátyúzására beérkezett árajánlatról döntés 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

       
4.) Civil szervezetek közmeghallgatás tartása iránti kérelme 

Előadó: Kertész Attila polgármester 
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5.) Mezőgazdasági termelők útfelújítás iránti kérelme 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 
6.) Egyéb ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 

 

 

Kelemen Benő alpolgármester javasolja, hogy a kiküldött napirend egészüljön ki a következő 
napirendi ponttal: „A polgármester jutalmazásáról döntés”. 
 
A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  
 
Kertész Attila polgármester javasolja a napirendi pontok 1. melléklet szerinti elfogadását, 
kiegészítve az alpolgármester javaslatával. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

51/2014. (X.6.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
október 6-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.) 
 
A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Várbalogi Tagóvodájának megszüntetésével 
kapcsolatban felmerült költségek viseléséről szóló megállapodás elfogadása 
 
dr. Varga József kirendeltségvezető: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jánossomorjai 
Aranykapu Óvoda Várbalogi Tagóvodája 2014. augusztus 31-ével megszűnt. A 
megszüntetéssel kapcsolatosan 4.745.122 Ft személyi jellegű kiadása jelentkezik az 
intézményfenntartó társulásnak, amit Várbalog település megfizet a társulásnak. Az 
intézményfenntartó társulás a megszüntetett álláshely tekintetében támogatási kérelmet 
kíván benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Sikeres pályázat esetén Várbalog település 
igényt tartana az elnyert összegre. Az erről szóló megállapodás elkészült, szükséges a 
társulást fenntartó önkormányzatok jóváhagyó határozata.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek az előterjesztésben szereplő 
megállapodás elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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52/2014. (X.6.) határozat 
 
 Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Várbalogi Tagóvodájának 
megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségek viseléséről 
szóló megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 
 Felhatalmazza a polgárrmestert, hogy a megállapodást aláírja. 
  
 Felelős: Kertész Attila polgármester 
 Határidő: 2014. november 15. 
 
 
2.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodája beszámolója a 2014/2015. 
évi nevelési év megkezdéséről 
 
Kertész Attila polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 
 53/2014. (X.6.) határozat 

 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodájának a  
2014-2015. nevelési év kezdetéről szóló beszámolóját a 4.  
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 Felelős: Kertész Attila polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Újrónafői utak kátyúzására beérkezett árajánlatról döntés 
 
Kertész Attila polgármester: ismerteti a képviselőkkel a császárréti bekötő út kátyúzására 
kért árajánlatot. Javasolja az ajánlat elfogadását. 
 
Gellén Imre: javasolja, hogy a kátyúzásra szánt összegből inkább a legrosszabb útszakasz 
teljes felújítására kerüljön sor, mivel a bekötőút egyes szakaszain már nem lehet közlekedni. 
 
Kertész Attila polgármester: a kátyúzást tartja reálisnak, a teljes útfelújítást a jövő évi 
pályázati lehetőségek ismeretében tartja megoldhatónak. Javasolja az árajánlat 5. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő elfogadását. 
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Kelemen Benő alpolgármester szerint azt is fel kellene mérni, hogy összesen mekkora 
területen van szükség a kátyúzásra. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

54/2014. (X.6.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által benyújtott árajánlat alapján intézkedjen a kátyúzandó 
útfelület nagyságának felméréséről, majd elfogadásra terjessze 
azt a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. november 6. 

 
 
4.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Civil szervezetek közmeghallgatás tartása iránti kérelme 
 
Kertész Attila polgármester előadja az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint a 
testület által meghatározott munkatervnek megfelelően, december hónapban kerüljön sor a 
közmeghallgatás megtartására. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat 
elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 
 55/2014. (X.6.) határozat 
 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Közhasznú 
Egyesület, az Újrónafői Sportkör, a Baráti Kör Újrónafőért 
Egyesület és az Árvácska Nyugdíjas Klub közmeghallgatás 
összehívása tárgyú kérelmét nem támogatja, a Képviselő-
testület a 2014. évi munkatervében meghatározottaktól nem 
kíván eltérni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa 
a kérelmezőket arról, hogy a közmeghallgatásra az eddigi 
gyakorlatnak és a munkatervnek megfelelően 2014. 
decemberében kerül sor. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. október 18. 
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5.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
 
Mezőgazdasági termelők útfelújítás iránti kérelme 

 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint a 
képviselő-testület a korábbi időszakban is mindig támogatta a külterületi utak 
karbantartására irányuló megkereséseket, a jövőben sem zárkózik ez elől az önkormányzat. 
Ezidáig a gazdálkodók részéről nem érkezett kérelem ilyen ügyben, illetve nem nyilatkoztak 
szerepvállalásukról. Javasolja, amennyiben konkrét megkeresés érkezik, tartalmazva az utat 
használók vállalásait, akkor döntsön a testület a karbantartás költségeiről. Kéri a 
kirendeltségvezetőt, egyeztessen a kérelmezővel, hol szükséges pontosan az utak 
karbantartása. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

56/2014. (X.6.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
újrónafői mezőgazdasági termelők nevében Krass-Tóth Melinda 
által benyújtott, az önkormányzat tulajdonában lévő 
mezőgazdasági utak állapotával kapcsolatos beadványt 
megtárgyalta, és a következő döntést hozta: 
 
Újrónafő Község Önkormányzata – az eddig kialakult 
gyakorlatnak megfelelően – továbbra is eszközzel, anyaggal 
támogatja a helyi mezőgazdasági termelők utak 
karbantartására vonatkozó kezdeményezéseit. 
 
Az utak felújítására szánt eszközökről és mennyiségükről a 
karbantartásra szoruló utak felmérése után, a mezőgazdasági 
termelők szerepvállalásának ismeretében dönt. 
 
A Képviselő-testület megbízza a kirendeltségvezetőt, hogy az 
újrónafői mezőgazdasági utak karbantartásával kapcsolatban 
egyeztetést folytasson le a beadvány benyújtójával. 
 
Felelős: dr. Varga József kirendeltségvezető 
Határidő: 2014. november 30. 

 
 
 
 
 
6.) napirendi pont 
 
A polgármester jutalmazásáról döntés 
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Kelemen Benő alpolgármester: Kertész Attila polgármester négyéves, önzetlen munkájának 
elismeréseként javasolja a képviselőknek egyhavi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban 
részesítését. 
 
Nagy Ibolya képviselő véleménye szerint a polgármester rengeteget tesz a községért, 
támogatja a jutalom megállapítását, de ő 1,5 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget javasol 
meghatározni. 
 
Az előterjesztéssel egyetértve más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kelemen Benő alpolgármester javasolja a képviselőknek Kertész Attila polgármester 1,5 havi 
tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesítését. 
 
Kertész Attila polgármester: bejelenti személyes érintettségét, így a szavazásban nem kíván 
részt venni. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot: 
 

 57/2014. (X.6.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kertész Attila polgármestert „A polgármester jutalmazásáról 
döntés” napirendi pont döntéshozatalából személyes érintettség 
miatt kizárja. 
 
Felelős: Kelemen Benő alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Kelemen Benő alpolgármester kéri a testületet, szavazzanak a javaslatról. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot: 

 
 58/2014. (X.6.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kertész Attila polgármestert – munkájának elismeréseképpen – 
1,5 havi illetményének megfelelő, azaz 169.162 Ft jutalomban 
részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a 
jutalom kifizetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Kelemen Benő alpolgármester 
Határidő: 2014. november 6. 

 
 
 
Kertész Attila polgármester napirenden kívül megköszöni a képviselő-testület négyévi 
munkáját. Megköszöni, hogy nagyobb viták nélkül zajlott a testületi munka, mindig 
számíthatott a képviselőkre.



 
 
 
 


