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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. március 30-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 

a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 
 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. Dudás Eszter kirendeltség-vezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából) 

 

Meghívott vendégek:  

Takács Tamásné igazgatási főeladó, 

valamint a jelenléti íven szereplő meghívott személyek. 

 

Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 
valamennyi képviselő jelen van. Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendet. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 

Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

2) A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 



3) Döntés a civil szerezetek által benyújtott 2015. évi támogatási pályázatokról 

Előadó: Kertész Attila polgármester 

 

4) Újrónafő Község Önkormányzatának vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

5) Ingatlanértékesítési ügyek 

Előadó: Kertész Attila polgármester 

 

6) Egyéb ügyek 

a) Óvodával kapcsolatos szülői panasz 

b) Aqua Kft.-val kapcsolatos ügyek 

c) Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésével kapcsolatban 

d) Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kapcsolatos szerződés 

Előadó: Kertész Attila polgármester                                                                     

 

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: 

 

27/2015. (III.30.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 
március 30-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

1) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a civil szervezeteknek 
január 31-ig kell elszámolniuk előző évben kapott önkormányzati támogatásuk 
felhasználásáról. A határidőig nem minden szervezet tett eleget e kötelezettségének. A 
mulasztások pótlása után sor került az elszámolások ellenőrzésére. Kiegészítésként 



elmondja, hogy az előterjesztéssel ellentétben nem szükséges döntést hozni a Sportkör 
részére megállapított TAO pályázathoz nyújtott támogatásról, mivel az már szerepel az idei 
évi költségvetésben, mint áthúzódó kiadás. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, hogy a Plébánia esetében csupán figyelemfelhívással 
éljenek, egyúttal javasolja a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról készült beszámoló, 
valamint az előterjesztés szerinti határozatok elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  28/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a Baráti Kör Újrónafőért Egyesület 2014. évi 
költségvetési támogatásáról szóló beszámolóját. 

2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesület a 
megítélt 300.000,- Ft összegű támogatásból 46.596,- Ft 
összegű támogatást nem használt fel, így azt az előzetes 
egyeztetések alapján köteles visszafizetni Újrónafő 
Község Önkormányzat 59500155-11064521 
Költségvetési elszámolási számlájára ezen határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
testület döntéséről tájékoztassa a Baráti Kör Újrónafőért 
Egyesület a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével.  

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  29/2015.(III.30.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 
az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Közhasznú 
Egyesület 2014. évi költségvetési támogatásáról szóló 
beszámolóját. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  30/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja Jánossomorjai Fúvós Egyesület 2014. évi 
költségvetési támogatásáról szóló beszámolóját.  

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület 
döntéséről tájékoztassa az Egyesület a határozati kivonat 
egy példányának megküldésével.  

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  31/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az Újrónafői Római Katolikus Plébánia 2014. évi 
költségvetési támogatásáról szóló beszámolóját, egyúttal 
felhívja a támogatott figyelmét, hogy a jövőben nagyobb 
körültekintéssel járjanak el a támogatás felhasználása és 
elszámolása tekintetében. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület 

döntéséről tájékoztassa a Plébániát a határozati kivonat egy 
példányának megküldésével.  

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 

 

Somosfalvi Szilárd képviselő bejelenti személyes érintettségét, kéri a döntésből való 
kizárását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 

32/2015. (III.30.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Somosfalvi Szilárd képviselőt – személyes érintettség miatt – az 
Újrónafői Sportkör 2014. évi költségvetési támogatásáról szóló 
beszámoló elfogadása - napirenddel kapcsolatos 
döntéshozatalból kizárja. 



Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  33/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az Újrónafői Sportkör 2014. évi költségvetési 
támogatásáról szóló beszámolóját, egyúttal felhívja a 
támogatott figyelmét, hogy a jövőben nagyobb 
körültekintéssel járjanak el a támogatás elszámolásaként 
benyújtott számlák záradékolása tekintetében.  

2) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
15/2014. (IV.14.) számú határozattal megállapított 
482.000,- Ft összegű támogatásból át nem utalt 131.620,- 
Ft összegű támogatás Sportkör részére történő utalásáról 
haladéktalanul gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint 

 

2) Napirendi pont 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a jelenleg 
hatályos, a civil szervezetek támogatására vonatkozó rendelet nem ad lehetőséget az 
egyház anyagi támogatására. Mivel az egyház is nyújtott be támogatási kérelmet, ezért 
indokolt e rendelet módosítása. Továbbá megemlíti, hogy a rendelet nem ad lehetőséget 
más település civil szervezetének támogatására. Tudomása szerint, az idei évben is fog 
kérelmet benyújtani a jánossomorjai Fúvós Egyesület. Kérdezi, hogy előkészítsen-e egy 
újabb módosítást ezzel kapcsolatban. 

Kertész Attila polgármester javasolja a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.5.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosítását, egyúttal megkéri a 
kirendeltség-vezetőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy más település civil 
szervezete is kaphasson támogatást. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(IV.10.) önkormányzati rendeletét 



a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 8/2013.(VI.5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

3) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázatra 3 kérelem érkezett. Emlékezteti a képviselőket, hogy a 
támogatásokra az önkormányzat 1.000.000,- Ft-ot különített el. Ismerteti a beérkezett 
kérelmeket, majd kéri a képviselők javaslatait. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy időközben az 
Árvácska Nyugdíjasklub bemutatta igazolását, így az ő támogatási kérelmük is figyelembe 
vehető. 

Ábrahám Lajosné, az Árvácska Nyugdíjasklub elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
klub az idei évben kistérségi nyugdíjas találkozót szervez, amelyen vendégül látják majd a 
térség nyugdíjas klubjainak képviselőit. A rendezvény előzetes költségvetés szerint 
100.000,- Ft-ba kerül majd. Ehhez kéri az önkormányzat támogatását. A korábbi kérelemben 
szerepelt a színházi bérletek ára is. Azokat az év első hónapjaiban tudták volna beszerezni, 
de már akkor elfogyott, így az arra vonatkozó kérelem már okafogyott lett. 

Ábrahám Lajos, az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület képviselője 
tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyesület az idei évben Visegrád-Esztergom környékére 
tervez autóbuszos kirándulást a gyermekeknek. Az autóbusz bérlése, a különböző belépők 
és egyéb költségek miatt 200.000,- Ft-os támogatást szeretnének kérni az önkormányzattól. 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

  34/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Az Újrónafői Általános Iskoláért és 
Óvodáért Közhasznú Egyesület (székhely: 9244 
Újrónafő, Petőfi u. 30.) civil szervezetet a 2015. évben 
200.000,- Ft önkormányzati támogatásban részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő célra használhatja fel: 
kirándulások szervezése. 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 



 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

 

  35/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Mosonmagyaróvár és környéke 
Nyugdíjas Egyesületet (székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) civil szervezetet a 2015. 
évben 100.000,- Ft önkormányzati támogatásban 
részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel: az újrónafői Árvácska Nyugdíjas klub által 
megrendezésre kerülő kistérségi nyugdíjas találkozó 
szervezése. 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 

Somosfalvi Szilárd képviselő javasolja a testületnek, hogy a költségvetési rendeletben 
szereplő, Jánossomorjáról beszerzésre kerülő öntözőberendezés helyett új eszközöket 
vásároljanak, mert árban nincs különbség, viszont így tartósabb lenne a berendezés.  

Továbbá ismerteti, hogy az idei évben a sportnapra milyen programokat terveztek és milyen 
összegű támogatást igényelnek, egyúttal bejelenti személyes érintettségét, kéri a döntésből 
való kizárását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 

36/2015. (III.30.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Somosfalvi Szilárd képviselőt – személyes érintettség miatt – az 
Újrónafői Sportkör 2015. évi költségvetési támogatási 
pályázatról való döntés - napirenddel kapcsolatos 
döntéshozatalból kizárja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 



A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat,  tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatokat: 

 

  37/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Újrónafő Sportkör (székhely: 9244 
Újrónafő, Nefelejcs u. 1.) civil szervezetet a 2015. 
évben 451.000,- Ft önkormányzati támogatásban 
részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel:  sportpálya zöldterület karbantartás, szerelés és 
labda vásárlás.  

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 
 

38/2015.(III.30.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 
bekezdése alapján Újrónafő Sportkör (székhely: 9244 
Újrónafő, Nefelejcs u. 1.) civil szervezetet a 2015. évben 
300.000,- Ft önkormányzati támogatásban részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 
szervezet kizárólag a következő cél(ok)ra használhatja 
fel:  sportnap megszervezése és lebonyolítása. 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 
önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 
megállapodást a civil szervezettel megkösse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

 



 

  39/2015.(III.30.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a 
hatályos költségvetési rendelet civil szervezetek 
támogatására vonatkozó keretösszegét érintő módosítását a 
testület elé terjessze. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
A civil szervezetek képviselői távoznak az ülésről. 

 

4) Napirendi pont  
 
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült az 
önkormányzat vagyonáról szóló 4/2014.(VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása, mely 
lehetővé teszi a  tűzoltószertár épületének értékesítését. Ismerteti a rendelet-tervezetet, kéri 
annak elfogadását. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendeletét 

az Újrónafő Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 4/2014.(VI.6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 

5) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete.) 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a tűzoltószertár épületének 
értékesítésére a vagyonrendelet módosítása után sor kerülhet. Ismerteti az értékesítés 
pontos feltételeit, majd javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 
azzal a kiegészítéssel, hogy a vételárat 4 Millió forint + ÁFA összegben határozzák meg. 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 



A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

  40/2015.(II.30.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
értékesíteni kívánja a 100% tulajdonában lévő újrónafői 
13/2 hrsz.-ú, természetben az Újrónafő, Szabadság u. 
27/B. szám alatt található Tűzoltószertár megnevezésű 
ingatlanát.  

2) Az ingatlant a vonatkozó jogszabályok alapján 
versenyeztetés nélkül kívánja értékesíteni a legmagasabb 
vételárat ígérő ajánlattevőnek. 

3) A Képviselő-testület az 1) pontban említett ingatlan 
minimális vételárát 4.000.000 Ft + ÁFA, azaz Négymillió 
forint + általános forgalmi adó összegben állapítja meg.  

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1) 
pont szerinti ingatlan értékesítését, valamint annak 
feltételeit a település honlapján, továbbá az Önkormányzat 
hirdetőtábláján a határozat meghozatalát követő 15 napig 
tegye közzé.    

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az 1) pont szerinti ingatlan adás-vételére vonatkozó 
szerződést megkösse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
6) Napirendi pont 
 

a)  Óvodával kapcsolatos szülői panasz 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete.) 

Kertész Attila polgármester előzetesként elmondja, hogy az óvoda már társulási 
fenntartásban működik, így a panaszokkal kapcsolatban közvetlen döntési lehetősége nincs 
a testületnek. Ismerteti a képviselőkkel az óvoda működésével kapcsolatos szülői 
panaszokat. Felkéri az intézményvezető asszonyt reagáljon a felmerült kérdésekre. 

Schwartzné Varga Mónika, a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda intézményvezetője 
tájékoztatja a képviselőket, hogy a társulás keretében működő újrónafői tagóvoda működése 
minden jogszabályi feltételnek megfelel. A panaszban felsoroltakra válaszként kigyűjtötte a 
vonatkozó jogszabályi vagy belső szabályzatban található előírásokat, melyek alapvetően 
meghatározzák az óvoda működését. A felsorolt panaszokat nem érti, ez idáig a szülők közül 
senki sem kereste meg sem a helyi óvónőket, sem pedig az intézményvezetőt hasonló 
jellegű problémákkal. Véleménye szerint bármilyen jellegű kéréssel, észrevétellel elsősorban 
az óvónőt kell megkeresni, ha nem sikerül együtt megoldást találni, akkor lehet az intézmény 
vezetőjét felkeresni. Úgy véli az előterjesztésben felsorolt panaszok mindegyikét lehetett 
volna helyben orvosolni, sőt némelyiket kifejezetten rágalomnak tekinti. Sajnos gyakran a 
szülők nem hajlandóak együttműködni az óvodával.  



Lukácsné Deli Gabriella tagóvoda-vezető véleménye szerint legnagyobb problémának azt 
tartja, hogy az óvodába sok hátrányos helyzetű gyermek jár, és sajnos a gyermekek 
nehezen, vagy egyáltalán nem fogadják el őket.  

Somosfalvi Szilárd szeretné, ha az óvoda családbarát lenne, nem szeretné, ha a szülők más 
óvodákba íratnák gyermekeiket. Fontos, hogy a településen jól működjön az óvoda. 

Schwartzné Varga Mónika szerint nincs a felsorolt panaszok között olyan, amit a helyi 
óvónőkkel nem lehetett volna megbeszélni, s kéri a képviselőket, hogy tájékoztassák a 
szülőket, hogy problémáikkal legelőször mindig az óvodához forduljanak, mert csak akkor 
lehet a felmerülő gondokat megoldani. 

A képviselők az elhangzott tájékoztatást tudomásul vették. 

Az óvoda képviselői távoznak az ülésről. 

 

b) Aqua Kft-vel kapcsolatos ügyek 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete.) 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé vált az 
Aqua Kft. víziközmű vagyonának felértékelése. Az Aqua Kft. megkereste az önkormányzatot 
azzal, hogy járuljon hozzá, mint tulajdonos a víziközmű-vagyon felértékeléséhez szükséges 
szerződés megkötéséhez. A felértékelés azért is fontos, mert jelenleg az önkormányzatnak 
nincs pontos adata a tulajdonában lévő vagyonról.  
 
Kertész Atttila polgármester javasolja a képviselőknek a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

                                             41/2015. (III.30.) határozat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában és az 
AQUA Szolgáltató KFT kezelésében lévő vízközmű-vagyon 
felértékelését az AQUA Szolgáltató KFT végezze el. 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az AQUA Szolgáltató 
KFT-vel a víziközmű-vagyon felértékelésére vonatkozó 
szerződést megkösse.  

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az AQUA Szolgáltató 
KFT taggyűlésén az ügyvezetőt felhatalmazzák a tag és a 
társaság közötti szerződés megkötésére. 

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület 
döntéséről az Aqua Kft-t tájékoztassa a határozati kivonat egy 
példányának megküldésével.  
 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 
 



c) Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésével kapcsolatban 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete.) 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy Jánossomorja Város 
Önkormányzata megküldte 2/2015. (II.18.) határozatát, mely szerint a közös önkormányzati 
hivatal működését illetően Várbalog Község Önkormányzata tekintetében 8.009.919,- Ft 
összegű állami támogatást vesznek figyelembe. Ez lényegében oly módon került 
kiszámításra, hogy az állami támogatásból levonásra kerültek a jegyző éves személyi 
juttatásai, majd az így kapott összeget 3 egyenlő arányban osztották fel a 3 település között. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a közös hivatal működésére vonatkozó megállapodás 
értelmében Jánossomorja Város Önkormányzat biztosítja a KÖH jánossomorjai székhelyén 
dolgozó valamennyi köztisztviselő személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok 
kiadásait, továbbá a jánossomorjai székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 
Így ez alapján is kifogásolható a gesztor önkormányzat számítása. 

Kertész Attila polgármester egyet ért a kirendeltség-vezetővel, továbbá emlékezteti a 
testületet, hogy a számítás alapja eleve ellentétes az Önkormányzat eddigi álláspontjával, 
így javasolja, hogy tájékoztassák a gesztor önkormányzatot a hatályos költségvetésben 
szereplő összegről, egyúttal ismételten kezdeményezzék a megállapodás módosítását és a 
közös hivatali költségvetés kapcsán felmerült problémák egyeztetését. Véleménye szerint, 
amennyiben nem sikerül megállapodnia a 3 önkormányzatnak a költségvetési támogatások 
kérdésében, bírósághoz kell fordulni döntés végett. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

    42/2015.(III.30.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Jánossomorja 
Város Önkormányzatát, valamint annak képviselőit a 
hatályos költségvetési rendeletben szereplő, közös 
önkormányzati hivatalt érintő kiadási összegről, egyúttal 
felkéri, hogy a közös önkormányzati hivatal 
költségvetésével, valamint a megállapodás 
módosításával kapcsolatban kezdeményezzen 
egyeztető tárgyalást Jánossomorja Város 
Polgármesterénél. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy amennyiben a gesztor önkormányzat nem ismeri el 
a törvény alapján kiszámított dolgozói létszám után 
Újrónafő Község Önkormányzatának járó támogatást, 
úgy bírósághoz forduljon az ügy tisztázása érdekében. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 30., ill. értelem szerint 

 

d) Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kapcsolatos szerződés 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete.) 



Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. december 15-én a 
képviselő-testület határozott arról, hogy a vízilétesítmények üzemeltetéséről szerződést 
kössön a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal. A szerződés-tervezet elkészült, javasolja annak 
elfogadását. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 

 

 

    43/2015.(III.30.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a 13. melléklet szerinti, Mosonmagyaróvári 
Vízitársulattal kötendő vízilétesítmények üzemeltetésére 
vonatkozó szerződést. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

szerződést aláírja. 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület 

döntéséről a Mosonmagyaróvári Vízitársulatot tájékoztassa 
a határozati kivonat egy példányának megküldésével.  

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 

 
 
e) rendezési terv módosítása 
 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett az állami főépítész 
véleménye (a jegyzőkönyv 14. melléklet), melyet ismertet. Javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(III.30.) önkormányzati rendeletét 

a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003.(XII.12.) rendelet módosításáról 

 
( A rendelet a jegyzőkönyv 15. melléklete.) 

 
 
Kertész Attila polgármester napirenden kívül tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a 
császárréti belterületi utak karbantartására, illetve az Újrónafő és Császárrét közötti út 
árkolására vonatkozó árajánlat (a jegyzőkönyv 16. melléklete), melyet ismertet, továbbá  



 
 

 

 


