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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 15-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

nyilvános üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
Kertész Attila polgármester 
Lencsés Tamás alpolgármester 
Gellén Imre képviselő 
Somosfalvi Szilárd képviselő 
Szabó Attila Péter képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: Gellén Imre képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
dr. Varga József kirendeltség-vezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából) 
 
 
Meghívott vendégek: 
dr. Csokán Csaba, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
Gellén Sándor, a Jánossomorjai Rendőrőrs parancsnokhelyettese 
Németh László körzeti megbízott 
Kiss Zoltánné pénzügyi főelőadó 
Takács Tamásné igazgatási főelőadó 
 
Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból 4 
fő jelen van. Gellén Imre képviselő előre jelezte távolmaradását. A képviselő-testületi 
határozatképes. Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendet. Javasolja, hogy a meghívóban 
szereplő napirend egészüljön ki 6.) napirendi pontként Újrónafő község településrendezési 
tervének módosítása című, az Egyéb ügyek d) Vízilétesítmények üzemeltetéséről szóló 
szerződés megkötéséről döntés; e) Az Újrónafő Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület 
kérelméről döntés; f) A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Pedagógia Szakszolgálat támogatásáról szóló megállapodás elfogadása; g) 
Az Aqua Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról döntés; h) Önkormányzati dolgozók 
karácsonyi juttatásáról döntés című napirendi pontokkal az alábbiak szerint: 
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1.) Beszámoló a község közbiztonságáról 

2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 
beszámoló 

3.) Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 

4.) Éves beszámoló a Hivatal munkájáról 

5.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

6.) Újrónafő község településrendezési tervének módosítása 

7.) Egyéb ügyek 

a) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadása 

b) A község honlapjának fejlesztéséről döntés 

c) Az újrónafői óvodában alkalmazandó étkezési térítési díj jóváhagyása 

d) Vízilétesítmények üzemeltetéséről szóló szerződés megkötéséről döntés 

e) Az Újrónafő Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület kérelméről döntés 

f) A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Pedagógia Szakszolgálat támogatásáról szóló megállapodás 
elfogadása 

g) Az Aqua Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról döntés 

h) Önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatásáról döntés 
 
A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a napirendi pontok elfogadását a javasoltak szerint. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

84/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
december 15-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 
szerinti tartalommal, a javasolt kiegészítésekkel elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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1.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
 

Beszámoló a község közbiztonságáról 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat 
továbbra is azon van, hogy támogassa a rendőrség munkáját.  
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető: Két dolgot szeretne kiemelni. Az év elején illetéktelenül 
hatolt be ismeretlen a polgármesteri hivatalba. A rendőrség helyi megbízottjai gyorsan, rövid 
idő alatt felderítették az ügyet. Jelentős szakmai segítséget kapott az önkormányzat akkor is, 
amikor pályázatot nyújtott be térfigyelőkamera-rendszer kiépítésére. A pályázat – 
valószínűleg a kedvező bűnügyi mutatók miatt – nem nyert, azonban lehetséges, hogy a 
kész anyagot később lehet hasznosítani. 
 
Dr. Csokán Csaba kapitányságvezető: Kiemeli a bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy a 
havi statisztikai átlag alig több mint egy. Elmondja, hogy az ittas vezetés ellenőrzése során 
szerencsére nem sok esetben kellett intézkedni. Változás lesz a személyi gazdálkodásban, 
így – szükség esetén – könnyebben lehet a szükséges erőket átcsoportosítani. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy több program indult 2014-ben a közbiztonság javítása érdekében, ilyen 
például a19Megye elnevezésű program. 
 
Kertész Attila polgármester megköszöni a tájékoztatást, és javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

85/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Újrónafő község 
közbiztonságáról szóló 2014. évi beszámolóját a mellékelt 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről beszámoló 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, az írásos előterjesztés írásban kiment, azt nem 
kívánja kiegészíteni. Kiemeli, nincs olyan költségvetési sor, ahol jelentős eltérés lenne a 
tervezetthez képest. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
86/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 

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

 
 
3.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
 
Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása 
 
Kertész Attila polgármester kérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
87/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi munkatervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 
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4.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 
 
Éves beszámoló a Hivatal munkájáról 
 
Kertész Attila polgármester kérdezi dr. Varga József kirendeltségvezetőt, kívánja-e 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető kiemeli, hogy a három választás jelentős terhet rótt a 
kirendeltség dolgozóira. A többletfeladatokon túl meg kellett oldani azt is, hogy a személyi 
változások – dr. Dudás Eszter kirendeltségvezető és Drobnitsch Judit ügyintéző tartós 
távolléte – ne okozzanak fennakadást a hivatal munkájában. Kéri a képviselőket, hogy 
tanulmányozzák át az írásos előterjesztést annak érdekében, hogy több információ birtokába 
jussanak a kirendeltség feladataival kapcsolatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
88/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének 
2014. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékelt tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Varga József kirendeltségvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
5.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 
 
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a testület a 
pénzkezelés szabályossága, szabályozottsága témát fogadja el a 2015. évi belső ellenőrzés 
témájaként. 
 
Lencsés Tamás alpolgármester kérdezi, hogy van-e lehetőség a belső ellenőrzést saját 
köztisztviselővel lefolytatni. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető: a kirendeltség jelenlegi állományával, létszámával ez 
nem lehetséges. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
89/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi belső ellenőrzési tervét a mellékelt tartalommal 
jóváhagyja.  
 
Felelős: dr. Varga József kirendeltségvezető 
Határidő: 2015. december 31. 
 
 

6.) napirendi pont 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 
 
Újrónafő község településrendezési tervének módosítása 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető ismerteti az előterjesztést. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő kérdezi, mi a lényege a módosításnak. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető: A módosítás kezdeményezésének egyik oka az, hogy 
az egyik övezeti határvonal egy épületen fut át. A másik ok az, hogy a jelenlegi szabályok 
szerint bizonyos ingatlanok megosztása és összevonása nem lehetséges. A hatályos 
szabályok alapján amennyiben a telekalakítása a telek szélességének megváltoztatását 
eredményezi, a telekátalakítással létrejövő telek szélessége és a vele szomszédos telkek 
szélessége közötti arány legfeljebb 1,5 lehet. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő: És ki kérte a módosítást. 
 
Kertész Attila polgármester: Az első részét a kastélyban működő vállalkozás 
kezdeményezte. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető: A telekhatárral kapcsolatos szabályok módosítása úgy 
került napirendre, hogy több újrónafői lakos, illetve Újrónafőn telket vásárolni vagy 
megosztani kívánó érdeklődő jelezte, hogy az elképzeléseiket korlátozzák a hatályos 
szabályok. 
 
Kertész Attila polgármester: Mivel az eljárás megindításáról a korábbi testület döntött, az új 
képviselőknek több információra van szükségük, és már nem indokolt az, hogy sürgősen 
döntsenek a témában, javasolja, halasszák el a döntést. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
90/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Újrónafő község településrendezési tervének módosítása 
napirendi ponttal kapcsolatos döntést elhalasztja. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 31. 

 
 
7.) napirendi pont 
 
Egyéb ügyek 
 
a) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodása módosításának elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a kiküldött előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
91/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodását 
elfogadja. Ezen döntését minősített többséggel hozta meg.  
 
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről 
a döntésről jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a 
Társulás Elnökét és a módosított Társulási Megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 15. 
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b) A község honlapjának fejlesztéséről döntés 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a kiküldött előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő elmondja, ő valószínűleg maradi a kérdésben, de számára az 
egyszerűbb honlapok áttekinthetőbbek. Kérdezi, mi a lényege annak, hogy a honlapnak 
kapcsolata legyen a Nemzeti Jogszabálytárral. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető: Az önkormányzatnak kötelezettsége a Nemzeti 
Jogszabálytárban nyilvánosságra hozni az elfogadott rendeleteit. Az árajánlatokban említett 
alkalmazás lehetőséget ad a község honlapjának és a Nemzeti Jogszabálytárnak az állandó 
szinkronizálására. Ugyanígy lehetőség lenne arra is, hogy a kötelezően nyilvánosságra 
hozandó adatokat a honlapról közvetlenül lehessen elérni a Közadatkereső rendszerben.  
 
Kertész Attila polgármester javasolja, hogy a testület – figyelembe véve az előterjesztésben 
fogllat javaslatot – a Szigetköz.net Kft. ajánlatát fogadja el. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
92/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község hivatalos honlapjának elkészítésére a Szigetköz.net Kft. 
ajánlatát fogadja el. 
 
A honlap elkészítésének díja 171.450 Ft. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
árajánlat alapján a vállalkozási szerződést aláírja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 15. 
 

 
 
c) Az újrónafői óvodában alkalmazandó étkezési térítési díj jóváhagyása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a kiküldött előterjesztéssel 
kapcsolatban. 



10 
 

 
Lencsés Tamás alpolgármester: Az önkormányzatra nagyobb terhet fog róni a változás, 
viszont a szülőknek jelentős kedvezmény a változás. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető elmondja, hogy a Magyar Államkincstár már felmérte az 
önkormányzat gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 2015. évi tervezett kiadásait, és 
amennyiben ezt elfogadják, a szülők által fizetendő díj és a bekerülési költség közötti 
különbséget az önkormányzat állami támogatásként visszakapja. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő: A témáról már korábban is értesültek a képviselők, javasolja, 
döntsenek. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
93/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
javasolja, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 
Intézményfenntartó Társulás a következők szerint állapítsa meg 
a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Újrónafői Tagóvodájában 
2014. január 1-jétől alkalmazandó étkezési térítési díjakat: 
 
Gyermekek étkeztetése esetén: 197 Ft/fő/nap 
 
(A fenti intézményi térítési díj, vagyis általános forgalmi adót 
nem tartalmaz.) 
 
Felnőtt étkezési díj: 420 Ft + áfa, azaz 533 Ft/fő/nap. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 15. 

 
 
d) Vízilétesítmények üzemeltetéséről szóló szerződés megkötéséről döntés 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Szabó Attila Péter képviselő: Nem csak az önkormányzatoknak, hanem a gazdálkodóknak is 
kellett eddig is fizetni évente két alkalommal. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, vegyék fel a kapcsolatot a Mosonmagyaróvári 
Vízitársulattal a szerződés megkötése érdekében. 



11 
 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
94/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvári Vízitársulattal megállapodást kíván kötni az 
önkormányzat tulajdonában lévő vízilétesítmények 
üzemeltetésére. 
 
A Képviselő Testület megbízza a polgármestert, hogy az erről 
szóló megállapodástervezetet előkészítse, majd elfogadásra a 
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 31. 

 
 
e) Az Újrónafő Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület kérelméről döntés 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti a kérelmet. Elmondja, eddig az volt a gyakorlat, hogy a 
testület támogatja az egyesületet. Az egyesület egy olyan rendezvényt szervez, mellyel 
gyermekek kirándultatásához próbálnak támogatást szerezni. Javasolja, hogy az 
önkormányzat 15.000 Ft-tal támogassa az egyesületet. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő: Az egyesület működésére szükség van, viszont az óvodával 
való kapcsolatot javítani kellene. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
95/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Újrónafő Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület kérelmét 
támogatja, és az egyesület részére, az újrónafői óévbúcsúztató 
rendezvény megszervezése érdekében 15.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 
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f) A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Pedagógia Szakszolgálat támogatásáról szóló megállapodás elfogadása 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete.) 
 
Kertész Attila polgármester ismerteti a megállapodást. 
 
Dr. Varga József kirendeltségvezető elmondja, hogy a köznevelési törvény alapján az 
intézmény fenntartójának, vagyis Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának lehetősége 
van hozzájárulást kérni a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól. A támogatás mértéke 
nem általános összeg, hanem 100.000 Ft/fő. Mivel egy újrónafői gyermek tanul az 
intézményben, ezért a megállapodásban szereplő támogatási összeg 100.000 Ft. a 
2014/2015-ös tanévre. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
96/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
melléklet szerinti tartalommal Mosonmagyaróvár város 
Önkormányzatával megállapodást köt a Mosonmagyaróvári 
Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
támogatására. 
 
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. január 15. 

 
 
g) Az Aqua Kft. felügyelő bizottságába tagok delegálásáról döntés 
 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, hogy a korábban a felügyelő bizottságba javasolt 
személyek nem tölthetik be ezt a pozíciót, tekintettel arra, hogy főállású polgármesterek. Az 
Aqua Kft. taggyűlésén úgy döntöttek, hogy a térséget ő, Kertész Attila képviselje az Aqua Kft. 
felügyelő bizottságában. A témában új döntésre nincs szükség. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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