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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. február 16-án (hétfőn) 10.30 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 Vince 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. 
 
Napirend: 

 

1.) A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésével kapcsolatos 
tárgyalásokról tájékoztatás 

 
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: 
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Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 
február 19-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 Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésével kapcsolatos 
tárgyalásokról tájékoztatás 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, hogy a témában már 2015 januárjában volt egy 
egyeztetés Jánossomorja, Várbalog és Újrónafő polgármesterei, a jegyző, a 
kirendeltségvezető és a jánossomorjai pénzügyi osztályvezető között. Akkor Jánossomorja 
kiindulási alapja az volt, hogy semmilyen hivatali támogatást nem ismer el Újrónafő és 
Várbalogra tekintettel, vagyis 0 Ft az az összeg, amit a két kistelepülés hivatalának állami 
támogatásaként elismer. Ez a megbeszélés úgy zárult, hogy a végleges javaslatot a 
jánossomorjai gazdasági és pénzügyi bizottság fogja megtenni a jánossomorjai testület felé. 
Erre tekintettel kérte Várbalog és Újrónafő polgármestere, hogy a bizottsági ülésen részt 
vehessen. A bizottsági ülés előtt írásban tájékoztattuk a bizottság tagjait a közös hivatallal 
kapcsolatos helyzet előzményeiről. Az ülésre 2015. február 12-én került sor, ahol az 
újrónafői polgármester és a kirendeltségvezető képviselte a két kistelepülés érdekeit, 
ismertetve a mellékelt előterjesztésben foglaltakat. Ezen az ülésen elhangzott az, hogy 
Jánossomorja önállóan is képes lenne Újrónafő és Várbalog hivatali feladatait ellátni, vagyis 
nincs szükség kirendeltségre. Jánossomorja hangsúlyozta továbbá a jegyző felelősségét a 
hivatal működésével kapcsolatban. Újrónafő polgármestere azt emelte ki, hogy a közös 
önkormányzati hivatal három egyenrangú fél megállapodásával jött létre és működik. Kérte a 
bizottsági ülésen, Jánossomorja vegye figyelem azt, hogy a megállapodás módosítására is 
csak mindhárom fél együttműködése esetén van lehetőség. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
2014. évi finanszírozás szabályainak megváltozása miatt már akkor módosítani kellett volna 
a megállapodást, ezt a kirendeltség polgármesterei kezdeményezték is, de a jánossomorjai 
testület ezt elutasította. Úgy néz ki, Jánossomorja nem foglalkozik azzal a ténnyel, hogy 
Újrónafő és Várbalog nélkül nem kapna állami támogatást a hivatalára. A tényleges 
támogatás egyébként 2015-ben kb. 32.000.000 Ft. Ennek egyik része 13.500.000 Ft az az 
kedvezmény, amely Jánossomorjának azért jár, mert közös önkormányzati hivatal 
székhelye. A fennmaradó kb. 18.500.000 Ft annak a 4 fő elismert hivatali létszámnak a 
támogatása, amelyet a székhely település Újrónafőre és Várbalogra tekintettel kap meg. A 
két kistelepülés csak ezt szeretné Jánossomorjával elfogadtatni, hiszen ez az összeg 
egyértelműen kimutatható. Kiemelte továbbá azt is a bizottság előtt, mennyire fontos a 
Mosoni-síkság településeinek összefogása, közös fellépése. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő: Úgy néz ki a dolog, Jánossomorja akar arról dönteni, hogy 
működjön-e hivatal Újrónafőn. 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, azt is hangsúlyozta a bizottsági ülésen, hogy a 2013-
as megállapodás pontosan leírja a hivatali struktúrát, vagyis, hogy Újrónafőn és Várbalogon 
kirendeltség működik. Az ülés végén az a döntés született, hogy a bizottság kb. 16.000.000 
Ft támogatást ismer el, mint Várbalog és Újrónafő hivatali támogatása. Ezt úgy vezették le, 
hogy a 32.000.000 Ft-ból levonták a jegyző személyi juttatásainak összegét, majd a 



fennmaradó összeget három egyenlő részre osztották a három település között. Ez az 
elosztás nem igazságos, tekintettel arra, hogy Jánossomorja önállóan nem is kapna állami 
támogatást, a jegyzőnek nem jelent többletmunkát a kirendeltség, hiszen a 
kirendeltségvezető minden jegyzői feladatot ellát. Azért sem elfogadható ez az ajánlat, mert 
nem kiszámítható, tekintettel arra, hogy a támogatás nagyságát Jánossomorja iparűzési 
adója meghatározóan befolyásolja. Javasolja, támogassa a testület azt a javaslatot, hogy 
Várbalog és Újrónafő továbbra is az ellenőrizhetően kiszámított 4 fő elismert létszámra jutó 
állami támogatást kéri figyelembe venni, mint a közös hivatal kirendeltségének támogatását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 
egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését úgy javasolja elfogadni, hogy a költségvetési 
törvény szerinti számítások alapján 2015-ben Újrónafőre és 
Várbalogra együtt egyértelműen kimutatható 4 fő elismert 
hivatali létszámra jutó támogatást (18.320.000 Ft) a 
kirendeltség 2015. évi állami támogatásaként vegyék 
figyelembe. 
 
A Képviselő-testület a Jánossomorját a közös önkormányzati 
hivatal székhelyeként megillető 13.500.000 Ft 
többlettámogatásból nem kíván részesedni, azt – összhangban 
a költségvetési törvény indokolásával – a székhelytelepülés 
esetleges többletköltségei finanszírozásának tekinti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös 
önkormányzati hivatal finanszírozásával kapcsolatos 
tárgyalásokon a fenti álláspontot képviselje. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kertész Attila polgármester elmondja, hogy a testület döntését megküldik a jánossomorjai 
gazdasági, pénzügyi bizottság elnökének, valamint polgármesterének. 
 





  
 


