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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. november 24-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Kertész Attila polgármester 
Lencsés Tamás alpolgármester 
Gellén Imre képviselő 
Somosfalvi Szilárd képviselő 
Szabó Attila Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: - 
 
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.) Az általános iskolával kapcsolatos beadvány megtárgyalása 

2.) Az Aqua Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálása 

3.) Egyéb ügyek 

 

 
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, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

80/2014. (XI.24.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
november 24-i rendkívüli 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.) 
 

Az általános iskolával kapcsolatos beadvány megtárgyalása 

 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést, ami megegyezik a korábban 
tárgyalttal. Elmondja, hogy egyeztettek mind a jánossomorjai iskola igazgatójával, mind a 
jánossomorjai pogármesterrel. A kapott információk alapján nem veszélyezteti a 
jánossomorjai iskolai osztályait egy olyan döntés, amely alapján Újrónafő, mint 
beiskoláztatási körzet Mosonszolnokhoz tartozzon. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető elmondja, hogy megérkezett a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának levele, melyben 2015/2016-os tanévi iskolai 
felvételi körzetekkel kapcsolatban kérik a települési önkormányzatok véleményét. A 
beérkezett vélemények alapján – a döntés előtt – konzultációt szerveznek az esetlegesen 
érintett települések polgármesterei között. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 



81/2014. (XI.24.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezi, 
hogy Újrónafő község teljes közigazgatási területe a 
2014/2015. tanévtől a Mosonszolnoki Általános Iskola felvételi 
körzetéhez tartozzon. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. november 30. 

 
 
2.) napirendi pont 
 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az Aqua Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálása 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a polgármesterek 
közti egyeztetés alapján az Aqua Kft. felügyelő bizottságába Lőrincz György jánossomorjai 
és Kiss Vince rajkai polgármestert javasolja delegálni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
82/2014. (XI.24.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aqua Kft. felügyelő bizottságába Lőrincz György jánossomorjai 
és Kiss Vince rajkai polgármestert kívánja delegálni 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 23. 

 
 
3.) napiredni pont 
 
Egyéb ügyek 
 
a) Mozgáskorlátozottak számára jármű vásárlásáról döntés 
 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, olyan lehetőséget ajánlottak fel az önkormányzatnak, 
hogy egy az idősek, mozgáskorlátozottak által használható elektromos járművet 



vásárolhatna meg 150.000 Ft-ért. Véleménye szerint ez egy szociális beruházás lenne, 
hiszen mindig lehet a településen olyan személy, akinek használatra az önkormányzat 
odaadhatná ezt a segédeszközt. Ez tulajdonképpen egy fűnyíró ára. Amennyiben 
ideiglenesen nincs szükség a járműre, a tárolása is megoldott. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő: Jó célra lehetne felhasználni a járművet. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

83/2014. (XI.24.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Juhász Anna KKSZ 4 elektromos moped eladására vonatkozó 
ajánlatát elfogadja, és a járművet legfeljebb 150.000 Ft 
vételárért megvásárolja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 23. 

 
 
Gellén Imre képviselő napirenden kívül elmondja, többen jelezték neki, nagy gondot jelent, 
hogy nincs lottózó a településen. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő szerint olyan kicsi volt a forgalma, hogy nem volt érdemes 
fenntartani. 
 
Gellén Imre képviselő: A bekötő út mindkét oldalán rendbe kellene tenni a növényzetet. 
 
Kertész Attila polgármester: Az út a Magyar Közúté, esetleg az Eon-nak lehet ott 
részesedése. Korábban egyszerűbben működött a dolog, még a lakosság is ritkította a 
növényzetet, azonban ezt már szigorúbban veszik. Meg fogja keresni az útkezelő 
képviselőjét a témában. Olyan helyen egyszerűbb intézkedni, ahol a növényzet a kilátását is 
veszélyezteti, akadályozza.  
 
Gellén Imre képviselő: Számára az is kérdéses, átveheti-e valaki a jogot a közútkezelőtől a 
növényzet gyérítésére. A bekötőút falu felöli részén lévő nagy nyárfát is ki kellene vágatni. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester jelzi, hogy a Császárrét majorról a 86-os főút felé kivezető út 
mellett nagyon sok az illegális hulladék.



 


