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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) 17.30 órai kezdettel, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 

közmeghallgatásról 
 

 
 
Jelen vannak: 
Kertész Attila polgármester 
Lencsés Tamás alpolgármester 
Somosfalvi Szilárd képviselő 
Szabó Attila Péter képviselő 
valamint a lakosság részéről 30 fő. 
 
Igazoltan távol maradt:  
Gellén Imre 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 pont: 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi munkájáról 

 
A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  
 
Kertész Attila polgármester: javasolja a napirendi pont 1. melléklet szerinti elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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98/2014. (XII.15.) határozat 
 
Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
december 15-i közmeghallgatás napirendi pontját az 1. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1.) napirendi pont  
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról 
 
Kertész Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, majd megköszöni az önkormányzati 
választáson kapott támogatást. Elmondja, hogy a testület új képviselői is tettre készek, ezt 
mutatja az is, hogy a választások óta több rendezvényt szerveztek a képviselők. Ezután 
ismerteti az előterjesztést. Reméli, hogy az önkormányzat állami támogatása nem változik 
2015-ben a 2014-es évhez képest. Kiemeli, hogy a fejlesztési, beruházási elképzeléseket 
mindig rangsorolni kellett, és ebben 2015-ben sem lesz változás. A legfontosabb, hogy az 
önkormányzat működjön, legyenek rendben a járdák, utak, közterületek. Az iskola 
működésével kapcsolatban elmondja, hogy több szülő kezdeményezésére a képviselő-
testület olyan véleményt juttatott el a kormányhivatalhoz, hogy a következő tanévtől Újrónafő 
a mosonszolnoki általános iskola körzetéhez tartozzon. Ez nem jelentene hátrányt azoknak 
sem, akik Jánossomorjára szeretnék továbbra is járatni gyermekeiket, mert erre is lesz 
lehetőség. Az óvoda továbbra is a Jánossomorjával, Várbaloggal közösen alapított társulás 
fenntartásában működik. A közös önkormányzati hivatal finanszírozásával kapcsolatban volt 
némi véleménykülönbség Jánossomorja korábbi vezetésével, de a választások után már a 
jövő évi közös működtetést tervezik. Az önkormányzatnak továbbra is célja a pályázati 
lehetőségek kihasználása mind az operatív programok, mind a LEADER vidékfejlesztési 
program keretében, azonban egyelőre nincs hír aktuális pályázati kiírásokról. A tervek között 
szerepel a ravatalozó felújítása, valamint egy könyv megjelentetése az újrónafői betelepítés 
75 éves évfordulója alkalmából. Kiemeli, hogy nagyon fontos célja az önkormányzatnak az 
is, hogy mindig maradjon valamennyi tartalék az önkormányzat kasszájában. Kéri a 
lakosságot, hogy az év végi rendezvényeken minél nagyobb számban vegyenek részt. Az 
egyik ilyen lesz az Újrónafői Iskoláért, Óvodáért Egyesület évbúcsúztatója, ahol az egyesület 
gyermekek jövő évi kirándultatásához gyűjt adományt. A rendezvényhez az önkormányzat 
15.000 Ft-tal járul hozzá. Mint minden évben, idén is megrendezik a Mindenki Karácsonyát. 
Az óvodások szolgáltatják a műsort, és minden jelen lévő kisgyermek ajándékot kap. Sikeres 
volt a Kelemen Benő által szervezett, zsűrizett rajzverseny, melynek folytatásaként farsangi 
rajzversenyt szerveznek. Várja a lakosság kérdéseit, hozzászólásait. 
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Varga Jenő: kéri, hogy a nyári szúnyogirtásról időben értesítsék a lakosságot – külön-külön 
minden háztartást –, mert a földi füstködös irtáskor tele ment a lakás füsttel. Érzése szerint 
jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma Újrónafőn, nagyon sok a lopás. Nagyon sok 
kétes kinézetű házaló járja a falut. Mit tesz az önkormányzat a bűncselekmények 
visszaszorítása érdekében? Mosonszolnok például kamerarendszert épített ki. Felveti 
továbbá, hogy jó lenne, ha a buszjárat nem csak egy helyen állna meg a településen, hanem 
bemenne a faluba is. 
 
Kertész Attila polgármester: A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérésnek igyekeznek eleget 
tenni. A busz megállásával kapcsolatban felkeresi az illetékeseket. A bűnözéssel 
kapcsolatban elmondja, 2014-ben 14 vagyon elleni bűncselekmény történt Újrónafőn. 
Javasolja, hogy az idegeneket mindenki szólítsa meg, és kérdezze meg, mit keres a faluban, 
tud-e segíteni neki. Nagyon fontos a házalókkal kapcsolatban az is, hogy a lakosság ne 
vásároljon tőlük semmit. Szabályosan egy helyen lehet Újrónafő területén árusítani, az iskola 
épületében. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint fokozottan 
fogják ellenőrizni az ittas járművezetést. 
 
Ábrahám Lajos: Az iskolában emberi körülményeket kell teremteni, mert büdös van. Kérdezi, 
mikor lehet végre rendezvényekre használni az iskola konyháját. Felhívja a figyelmet arra is, 
hogy Császárrét major felé olyan állapotban van a járda, hogy akár ki is törheti valaki a lábát. 
A posta csak délelőtt van nyitva, aki délelőtt dolgozik, nem tud ügyet intézni. A háziorvossal 
kapcsolatban az a panasza, hogy rendel is, meg nem is. 
 
Kertész Attila polgármester: A postához annyi köze van az önkormányzatnak, hogy a 
postahivatal helyiségét az önkormányzat adja bérbe, ezen túl egy önálló vállalkozás. A 
háziorvos ügyében olyan nem hivatalos értesülése van, hogy változás lehet az orvos 
személyében. A rendelési időre mindenképpen lehet javaslatot tenni annak érdekében, hogy 
a lakosságnak jobban megfeleljen. A járdafelújítás a jövő évi költségvetés kérdése lehet. Az 
iskola épületét a lakosság, egyesületek továbbra is igénybe vehetik a rendezvényeikhez, 
azonban annak kell rendet raknia, aki használja a helyiségeket. 
 
Ábrahám Lajos: egyetért azzal, hogy aki használja az iskolát, az takarítson is. Azonban a 
korábban összetört mosdókagylók darabjai még mindig ott vannak, pedig 5 éve történt a 
rongálás. 
 
Kertész Attila polgármester: Amelyik helyiségben az egyesületek működnek, amelyik 
helyiség használatban van, ott viszonylag rend van. Valóban, kb. 5 éve volt egy betörés, 
amikor minden réz alkatrészt elloptak, a mosdókagylókat összetörték. Ennek a rendbetétele 
azért sem történt meg, hogy ne ismétlődhessen meg a rongálás. 
 
Meszlényi Imre: Tavasz óta nem lehet lottót feladni Újrónafőn. Ez sok embernek problémát 
okoz. 
 
Kertész Attila polgármester: A problémát már többen jelezték. Az az információja, hogy a 
trafikot üzemeltető vállalkozó tervezi, hogy működtessen lottózót, azonban az engedélyezés 
elhúzódik. 
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Kovács Péterné: Évekkel ezelőtt bevezették a szabad orvosválasztást. Tudomása szerint az 
önkormányzat olyan szerződést kötött Újrónafőn, hogy csak egy háziorvos rendelhet. Ha dr. 
Mester Edit háziorvos nyugdíjba megy, 300-400 lakos orvos nélkül marad. Közülük sokan 
idősek, nem tudnak a városba bejárni. Kéri, hasson oda az önkormányzat, hogy Újrónafőn is 
legyen megfelelő orvosi ellátás. 
 
Kertész Attila polgármester: Minden körzetben egy praxis működhet, egy orvossal. Ez 
ügyben is konzultálni fog Mosonszolnokkal, mert ezt a problémát közösen kell megoldani. Az 
önkormányzatnak mindenképpen meg kell oldania az orvosi ellátást. Azzal egyetért, hogy a 
rendelési idő nem megfelelő. 
 
Ábrahám Lajos: Felveti, olyan is előfordult, hogy az újrónafői háziorvost Lipóton 
helyettesítették. 
 
Varga Jenő: Kertész Attila polgármesternek volt korábban olyan ígérete, hogy hölgyek 
részére munkahelyet teremt. Mi történt ez ügyben? 
 
Kertész Attila polgármester Azt mindenkinek tudnia kell, hogy a nagy ipari beruházások 
lefutottak. Jelen pillanatban nincs kilátásban Újrónafőn újabb ipari beruházás. Nagy reményt 
fűz az újrónafői kastélyban működő vállalkozáshoz, azonban tudomása szerint itt egy, a 
telekhatárral kapcsolatos per hátráltatja a megfelelő fejlesztéseket. Mosonszolnokon a 
közelmúltban bővítettél az egyik ipari üzemet, új csarnokot építettek, azonban nehezen 
tudnak munkaerőt találni, mert a környéken munkaerőhiány van. Aki akar, biztosan talál 
munkát, biztosan tud dolgozni a környéken. A jövőbeni beruházásokkal kapcsolatban 
elmondja, fontos terve az önkormányzatnak a ravatalozó felújítása, melyet wc-vel, 
hűtőasztallal kellene ellátni, ha a jogszabályi feltételeknek meg akarnak felelni. Annak 
érdekében, hogy normális körülmények alakuljanak ki a temetőben, a konténer alá is 
betonburkolatot szeretnének. 
 
Ábrahám Lajos: Javasolja, hogy a temetőbe ne lehessen behajtani. A felirat kint van, hogy 
tilos a behajtás, de semmi akadály nincs kihelyezve. 
 
Kertész Attila polgármester: A ravatalozó felújításához természetesen csatlakozna egy 
kerítés építése kapuval. Császárrét majorban sajnos mindennapos az illegális 
szemétkihelyezés. Elképzelése szerint be tudnának keríteni egy olyan önkormányzati 
területet, ahol zöldhulladékot helyezhetnének el a lakosok. Meg kell vizsgálni annak a 
lehetőségét is, hogy egyéb, az önkormányzat által hasznosítható hulladékot helyezhessen el 
a lakosság. A törmeléket például külterületi, mezőgazdasági utak feltöltéséhez 
hasznosíthatnák. 
 
Ábrahám Lajos jelzi, hogy az Alkotmány és Kossuth utcákban nincs önkormányzati 
hirdetőtábla. A Petőfi utcában 2 is van. 
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