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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. október 20-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 

a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 
 nyilvános alakuló üléséről 

 
 
Jelen vannak: 
Kertész Attila polgármester 
Gellén Imre képviselő 
Lencsés Tamás képviselő 
Somosfalvi Szilárd képviselő 
Szabó Attila Vince képviselő 
 
Igazoltan távol maradt:  
- 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Varga József kirendeltségvezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából) 

 
Meghívott vendégek:  
Kiss Zoltánné gazdálkodási előadó 
Takács Tamásné igazgatási ügyintéző 
Timár Károlyné adóügyi előadó 
Viola Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi határozatképes. Az ülést 
megnyitja és ismerteti a napirendet. 
 
 
Napirend: 

 
1.) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának újrónafői 

eredményének ismertetése 
2.) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak választása 
3.) Az alpolgármester megválasztása 
4.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
5.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
6.) A képviselők tiszteletdíjáról döntés 
7.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról döntés 
8.) Egyéb ügyek 

 
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: 
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59/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
október 20-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának újrónafői 
eredményéről tájékoztató 
 
Viola Lajos HVB-elnök köszönti a megjelenteket. Ezután előadja az előterjesztésben 
foglaltakat. Gratulál a megválasztott polgármesternek és képviselőknek és munkájukhoz sok 
sikert, kitartást kíván. Ezután felkéri Kertész Attila polgármestert, majd a megválasztott 
képviselőket esküjük letételére. 
 
Kertész Attila polgármester, illetve a képviselők leteszik esküjüket. 
 
Viola Lajos HVB-elnök átadja a megbízóleveleket a polgármesternek, illetve a képviselőknek. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető köszönetet mond a helyi választási bizottság 
munkájáért. Elmondja, hogy a bizottság jogszerű, pontos, lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően zökkenőmentesen zajlott le a választás. 
 
Kertész Attila polgármester megköszöni a helyi választási bizottság és a helyi választási 
iroda munkáját. 
 
 
2.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Kertész Attila polgármester az előterjesztésnek megfelelően az Ügyrendi Bizottság 
elnökének javasolja Gellén Imre képviselőt, tagjainak Szabó Attila Vince képviselőt és 
Somosfalvi Szilárd képviselőt. 
 
Gellén Imre képviselő kéri, hogy a testület biztosítson lehetőséget a fiatal képviselőknek, 
ezért a bizottság elnökének Somosfalvi Szilárd képviselőt javasolja.  
 
Kertész Attila polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének javasolja Somosfalvi Szilárd 
képviselőt, tagjainak Szabó Attila Vince képviselőt és Gellén Imre képviselőt. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő a bizottsági elnöki, Szabó Attila Vince képviselő és Gellén Imre 
képviselő a bizottsági tagként történő jelölést elfogadja. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

60/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottsága elnökének Somosfalvi Szilárdot, tagjainak 
Gellén Imrét és Szabó Attila Vincét megválasztja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.) napirendi pont  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az alpolgármester megválasztása 
 
Kertész Attila polgármester – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 
alpolgármesternek a legtöbb szavazatot elért képviselőt, Lencsés Tamást javasolja.  
 
Lencsés Tamás képviselő a jelölést elfogadja. Bejelenti személyes érintettségét, kéri a 
döntésből való kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 

61/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lencsés Tamás képviselőt – személyes érintettség miatt – az 
alpolgármester megválasztása napirenddel kapcsolatos 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kertész Attila polgármester felkéri Somosfalvi Szilárdot, az Ügyrendi Bizottság elnökét, a 
titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el. 
 
Somosfalvi Szilárd, az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét: A 
képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül Lencsés Tamás 
alpolgármesterré történő választását egyhangúlag támogatta. (A titkos szavazásról készült 
jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül 
meghozta következő határozatát. 
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62/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Újrónafő Község Alpolgármesterének Lencsés Tamás 
képviselőt megválasztotta. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kertész Attila polgármester gratulál az alpolgármester megválasztásához, és felkéri Lencsés 
Tamást, hogy alpolgármesteri minőségében az esküt tegye le. 
 
Lencsés Tamás képviselő az alpolgármesteri esküt leteszi. 
 
 
4.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Kertész Attila polgármester, személyes érintettség miatt, kéri a napirendi ponttal kapcsolatos 
döntéshozatalból való kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 8 szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 

63/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kertész Attila polgármestert – személyes érintettség miatt – „A 
polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása” napirendi pontról való döntésből kizárja. 
 
Felelős: Lencsés Tamás alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lencsés Tamás alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselőket, hogy az 
írásos előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket, javaslataikat tegyék meg. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő szerint a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja nagy 
terhet ró az önkormányzatra, ezért kéri, mondjanak le erről a juttatásról. 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, hogy nincs szándékában lemondani a tiszteletdíjról. 
Eddig is a legkisebb megállapítható tiszteletdíjat is kapta. A tiszteletdíj a polgármester 
munkájának, valamint a felelősségvállalásának ellentételezése. Ugyanis a polgármester az 
elsőszámú felelős az önkormányzat működése során. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő szerint akkor igazából nincs is lehetőség dönteni, mert a 
jogszabály pontosan előírja a tiszteletdíj mértékét. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester javasolja, hogy Kertész Attila tiszteletdíját a törvényben 
meghatározottaknak megfelelve, 149.575 Ft-ban állapítsák meg. 
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A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

64/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kertész 
Attila, Újrónafő Község Polgármesterének tiszteletdíját 149.575 
Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Lencsés Tamás alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lencsés Tamás alpolgármester javasolja, hogy Kertész Attila költségtérítésének mértékét a 
törvényben meghatározottaknak megfelelve, 22.436 Ft-ban állapítsák meg. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

65/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kertész Attila, Újrónafő Község Polgármesterének havonta 
22.436 Ft költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Lencsés Tamás alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Lencsés Tamás alpolgármester, személyes érintettség miatt, kéri a napirendi ponttal 
kapcsolatos döntéshozatalból való kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 

66/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lencsés Tamás alpolgármestert – személyes érintettség miatt – 
„Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása” napirendi pontról való döntésből kizárja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselőket, hogy az írásos 
előterjesztéssel kapcsolatos véleményüket, javaslataikat tegyék meg. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester jelzi, hogy a tiszteletdíj 20.000 Ft-on felüli összegéről 
lemond. (Az erről szóló nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő szerint a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja nagy 
terhet ró az önkormányzatra, ezért kéri, mondjanak le erről a juttatásról. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, hogy Lencsés Tamás alpolgármester tiszteletdíját a 
törvényben meghatározottaknak megfelelve, a polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában 
határozzák meg, melynek a 20.000 Ft-on felüli részéből az alpolgármester lemond. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

67/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lencsés 
Tamás Újrónafő Község Alpolgármesterének tiszteletdíját a 
polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ában, 104.702 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, hogy Lencsés Tamás költségtérítésének mértékét a 
megállapított tiszteletdíj 15 %-ában, a törvényben meghatározottaknak megfelelve, 15.633 
Ft-ban állapítsák meg. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

68/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lencsés Tamás, Újrónafő Község Alpolgármesterének havonta 
15.633 Ft költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lencsés Tamás alpolgármester kijelenti, hogy a költségtérítést nem kívánja igénybe venni, 
annak teljes összegéről lemond. (Az erről szóló nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
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6.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
A képviselők tiszteletdíjáról döntés 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a képviselők 
tiszteletdíját 20.000 Ft-ban állapítsák meg az önkormányzati rendeletben. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő bejelenti, hogy a képviselői tiszteletdíjáról lemond. Egyúttal kéri, 
hogy a lemondással megtakarított összeget az Újrónafő Sportkörnek támogatásként fizesse 
ki az önkormányzat. (Az erről szóló nyilatkozat a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta következő határozatát: 
 

69/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselők tiszteletdíját havi 20.000 Ft-ban kívánja 
megállapítani, ennek érdekében az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 11/2002. (XI.04.) önkormányzati rendelet 1. 
§-át a következők szerint kívánja módosítani: 
 
„Újrónafő Község Önkormányzatának képviselőit tiszteletdíj illeti 
meg –megválasztásának időpontjától a megbízatás lejártáig- 
terjedő időre az alábbi mértékben: 
 
- A képviselő tiszteletdíja 20.000,- Ft/hó” 
 
A Képviselő-testület a bizottsági elnöknek, bizottsági tagnak 
nem kíván külön tiszteletdíjat megállapítani. 
 
A Képviselő-testület megbízza a kirendeltségvezetőt, hogy az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2002. (XI.04.) 
önkormányzati rendelet módosítását döntésének megfelelően 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
    dr. Varga József kirendeltségvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Kertész Attila polgármester kéri, hogy a testület döntsön a rendeletmódosításról. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta 
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Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2014. (XI.3.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
 11/2002. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
 
7.) napirendi pont 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról döntés 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető előadja az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy 
az alakuló ülésen sem merült fel olyan javaslat, amely a szervezeti és működési szabályzat 
módosítását indokolná. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta következő határozatát. 
 

70/2014. (X.20.) határozat 
 

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Újrónafő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét 
felülvizsgálta és az abban foglaltakon nem kíván módosítani. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.) napirendi pont 
 
Egyéb ügyek 
 
a) Árkolási munkálatokról tájékoztatás 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a császárréti út mellett 
szükség van az árkok rendezésére. Ennek költsége legfeljebb 150-200 ezer forint lenne. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A tájékoztatást a képviselő-testület 
egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
b) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tanácsába delegált tagról döntés  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető ismerteti az előterjesztést. 
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Kertész Attila polgármester javasolja, hogy a delegálás az eddigi gyakorlat szerint történjen. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, meghozta következő határozatát. 
 

71/2014. (X.20.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsába Kertész Attila 
polgármestert delegálja. 
 
A polgármestert – távolléte esetén – a Társulási Tanácsban 
dr. Varga József kirendeltségvezető helyettesítheti. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
c) Tájékoztatás szabadtéri eszközök megrendeléséről 
 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kertész Attila polgármester: Folyamatban van a temetőbe 2 db pad, valamint egy zárható 
hirdetőtábla beszerzése. A fenti eszközökön kívül egy szemeteskukát is rendelt az 
iskoludvarra. 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A tájékoztatást a képviselő-testület 
egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
d) Kátyúzás megrendeléséről döntés 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester: A képviselő-testület már október 6-án tárgyalta a témát, 
azonban a kátyúzandó felület felmérése az új testületre maradt. Ismerteti az előterjesztést. 
Kéri a képviselőket, segítsenek a kátyúk felmérésében. Elmondja továbbá, hogy felmerült az 
a kérdés, érdemes-e kátyúzni vagy jobb megoldás az, ha egy szakaszon teljes egészében 
kijavítják, kicserélik a burkolatot. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester javasolja, hogy az ipari üzemekkel vegyék fel a kapcsolatot 
annak tisztázása érdekében, tudják-e támogatni az utak kátyúzását. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő támogatja a felvetést, azonban konkrét javaslattal kell az 
üzemek elé kiállni. 
 
Kertész Attila polgármester szerint ez a kérdés lehet egy jövőbeni terv, melynek 
megvalósításában kéri az alpolgármesterek, illetve a képviselők aktív közreműködését. 
Annak érdekében, hogy az kátyúzási munkálatok megindulhassanak, javasolja, fogadják el a  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által benyújtott árajánlatot azzal, hogy a kátyúzandó felület 
nagysága legfeljebb 200 m2 lehet. 
 
A témával kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
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Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által benyújtott árajánlatot 
elfogadja, és megbízza az ajánlatot benyújtót a császárréti út 
kátyúzási munkálatainak elvégzésével. 
 
A kátyúzandó útfelület nagysága legfeljebb 200 m2, a 
vállalkozási díj legfeljebb 1.468.400 Ft + áfa. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés 
aláírásával. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. november 20. 

 
 
e) Önkormányzati rendezvények időpontjainak meghatározása 
 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kertész Attila polgármester: 2014-ben a következő rendezvények, alkalmak időpontjait kell 
meghatározni. Javasolja, hogy az Idősek napja november 3-án, a közmeghallgatás 
december 15-én, a Mindenki karácsonya december 19-én legyen. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő tudomása szerint a nyugdíjasklub november 3-án már egy 
másik rendezvényen vesz részt. 
 
Kertész Attila polgármester: Felkéri Somosfalvi Szilárdot és Lencsés Tamást az időpont 
pontos egyeztetésére. Javasolja, hogy az Idősek napját úgy határozzák meg, hogy 
november első hetében rendezik meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy 100.000 Ft a 
felhasználható összeg, de az ebből esetleg megmaradó pénz a későbbi rendezvényeken is 
felhasználható. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester és Somosfalvi Szilárd képviselő vállalják az Idősek napjának 
megszervezését. 
 
A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta következő határozatát: 
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Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. novemberi és decemberi rendezvényeinek 
időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
Idősek napja - november első hete, 
Közmeghallgatás – december 15., 
Mindenki karácsonya – december 9. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 



 


