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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 20-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 

a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott 
 üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

Kertész Attila polgármester 

Lencsés Tamás alpolgármester 

Somosfalvi Szilárd képviselő 

Szabó Attila Vince képviselő 

 

Igazoltan távol maradt:  

Gellén Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető (dr. Péntek Tímea jegyző megbízásából) 

 

Meghívott vendégek:  

Takács Tamásné igazgatási főeladó, 

Csendes Viktória családgondozó 

 

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

 

Napirendi pontok: 

1) Újrónafő Község Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programja 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

2) Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és – védelmi tevékenységről  
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 
             Takács Tamásné igazgatási ügyintéző 
             Csendes Viktória családgondozó 
 
3) Közterület elnevezések felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



4) Egyéb ügyek 
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, 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

44/2015. (IV.20.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 
április 20-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 

1) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült az önkormányzat 2015 
– 2019. évre vonatkozó gazdasági programja, melyet írásos anyagként a képviselők kézhez 
kaptak. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja az önkormányzat gazdasági programjának előterjesztés 
szerinti elfogadását. 

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

                                               45/2015.(IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági 
programját a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel. 

2) Utasítja a polgármestert, hogy a programban meghatározott 
feladatokat az éves költségvetési tervezetbe építse be. 

                                              Felelős: Kertész Attila polgármester 
                                              Határidő: minden év január 31. 
 

 

2) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 



Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztők 
kívánják-e az írásbeli beszámolókat szóban kiegészíteni, illetve van-e a beszámolókkal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, illetve az 
önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolójának melléklet szerinti elfogadását. 

 

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

46/2015. (IV.20.) határozat 

 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Térségi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 2014. évre 
vonatkozó beszámolóját a melléklet tartalommal elfogadja, 
egyúttal megköszöni a családgondozó munkáját. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

47/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat, valamint a közös önkormányzati hivatal 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos 
2014. évre vonatkozó, a melléklet szerinti beszámolóját 
elfogadja. 

2) Felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy az értékelést küldje meg 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához. 

Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 
Határidő: 2015. május 5. 
 

3) Napirendi pont 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e 
észrevétel, hozzászólás. 

Somosfalvi Szilárd feleslegesnek tartja az átnevezést. Megkérdezi, hogy mi történik akkor, ha 
nem nevezik át a közterületet. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőt, hogy a testület abban az 
esetben törvényellenes döntést hozna. 

Kertész Attila polgármester a Fő utca elnevezést javasolja. 

Lencsés Tamás alpolgármester véleménye szerint, mivel az utca a Nefelejcs utcával 
párhuzamos, így ő egy másik virágnevet, a Tulipán utcát javasolja. 



Kertész Attila polgármester szerint az utca elhelyezkedése és beazonosíthatósága érdekében 
lenne praktikusabb a Fő utca elnevezés. 

Lencsés Tamás alpolgármester egyet ért a polgármester javaslatával, egyúttal visszavonja az 
általa javasolt Tulipán utca elnevezést. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja az előterjesztésben foglalt határozatok elfogadását azzal 
a kiegészítéssel, hogy a Felszabadulás utca Fő utcára változzon. 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal és  1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

48/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek 
átnevezéséről 2015. augusztus 1. hatállyal az alábbiak szerint 
dönt: 

Közterület 
helyrajzi száma 

Régi közterületnév Javasolt 
közterületnév 

30/2., 68., 173. Felszabadulás 
utca 

Fő utca 

 

2) Felhatalmazza Újrónafő Község Polgármesterét és a 
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltség-
vezetőjét az utca elnevezésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére 

Felelős: Kertész Attila polgármester, dr. Dudás Eszter 
kirendeltség-vezető 

Határidő: folyamatos 
 

4) Napirendi pont 

Kertész Attila polgármester  tájékoztatja a képviselőket a folyamatban lévő ügyekről. Elmondja, 
hogy a sportpálya infrastruktúra fejlesztésére beérkeztek az ajánlatok. A legkedvezőbb 
ajánlatot (lásd 6. mellékletben) a betonozási munkálatokra a BarnaÚt 2000 Kft. adta bruttó 
3.943.795,- összegben, az áramhálózat fejlesztése tekintetében pedig Czigány Mihály egyéni 
vállalkozó 655.701,- Ft összegben (lásd 7. számú mellékletben). Javasolja a testületnek, hogy 
bízzák meg a vállalkozókat a kivitelezés lebonyolításával. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

 

 



49/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a sportpálya infrastrukturális fejlesztésében a 
színpadi emelvény betonozási munkálataival a BarnaÚt 2000 
Kft.-t (9225 Dunakiliti, Kökényesi utca 10.) bízza meg. 

2) Az 1) pontban foglalt munkálatok ellenértékét a 
legkedvezőbb ajánlat szerinti bruttó 3.943.795,- összegben 
határozza meg.  

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 6. melléklet szerinti 
vállalkozási szerződést megkösse, egyúttal felkéri a 
Polgármestert, hogy a pénzügyi teljesítésről gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 1. 

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

50/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a sportpálya infrastrukturális fejlesztésében az 
áramhálózat fejlesztési munkálataival Czigány Mihály egyéni 
vállalkozót (9246 Mosonudvar, Verseny u. 20.) bízza meg. 

2) Az 1) pontban foglalt munkálatok ellenértékét a 
legkedvezőbb ajánlat szerinti bruttó 655.701,- Ft,- összegben 
határozza meg.  

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7. melléklet szerinti 
vállalkozási szerződést megkösse, egyúttal felkéri a 
Polgármestert, hogy a pénzügyi teljesítésről gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 1. 

 
 
Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a volt tűzoltószertárra ez idáig 
nem érkezett vételi ajánlat. 

Tájékoztatja továbbá a testület jelenlévő tagjait, hogy az Újrónafő – Császárrét közötti bekötő 
út melletti árok kialakítására is beérkeztek az ajánlatok. Az időjárás miatt már meg is kezdte a 
munkálatokat a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozó. Kéri a testületet, hogy a 8. melléklet 
szerinti ajánlatban szereplő árakkal az Atárki Kft.-vel kössék meg a kivitelezési szerződést.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

 



51/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az Újrónafő – Császárrét major közötti bekötő 
út melletti árok kialakítási munkálataival az ATÁRKI 2005 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (9241 Jánossomorja, 
Bartók Béla út 9.) bízza meg. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 8. melléklet szerinti 
vállalkozási szerződést megkösse, egyúttal felkéri a 
Polgármestert, hogy a pénzügyi teljesítésről gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 1. 
 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Ernest-féle házra újabb 
érdeklődő volt. Amennyiben komolyabbá válik a vételi szándék, úgy a testületet tájékoztatni 
fogja. 

Elmondja továbbá, hogy megérkezett a sportpályára az új öntözőberendezés.  

Tájékoztatja a testületet, hogy várhatóan Hajdúböszörmény Város Önkormányzata is 
támogatni fogja a helytörténeti kiadvány elkészítését.  

Emlékezteti a testület tagjait, hogy a település díszpolgára, Mórocz Józsefné a közelmúltban 
elhalálozott. Kéri a testület tagjait, hogy amennyiben idejük engedi, tiszteljék meg 
részvételükkel az elhunyt temetését. 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Mosonszolnok községgel közösen felállított vizsgálóbizottság 
2015. április 13-án tartotta első ülését. Érdemben azonban nem tudtak továbblépni a háziorvos 
ügyében, mert a doktornő nem jelent meg az ülésen. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jánossomorjai 
Aranykapu Óvoda Intézményvezetője írásban is válaszolt a legutóbbi testületi ülésen tárgyalt, 
az újrónafői tagóvodával kapcsolatos szülői panaszokra (lásd 9. melléklet), mivel lezáratlannak 
érezték a testületi meghallgatást, egyúttal kérte, hogy a testület tájékoztassa őket döntés 
formájában is véleményéről. Egyúttal átadja az írásos tájékoztatást Somosfalvi Szilárd 
képviselő Úrnak, a szülői panaszok előterjesztőjének. 

Kertész Attila polgármester elmondja, hogy mint az már az előző ülésen is elhangzott, az 
óvoda társulási fenntartásban van. Ez alapján a testület csupán arról hozhat döntést, hogy az 
intézményvezetés tájékoztatását elfogadja, azt tudomásul veszi, egyúttal hasznosnak tartaná, 
ha a panaszokra adott tájékoztatást a szülők is megkapnák. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt. 

Kertész Attila polgármester javasolja az általa előterjesztetteket határozatba foglalni. 

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

 

52/2015. (IV.20.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja, valamint tudomásul veszi a Jánossomorjai 
Aranykapu Óvoda intézményvezetője, valamint az Újrónafői  



 


