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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 22-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel, 

a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónafői Kirendeltségén tartott rendkívüli 
 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 főelőadó 

 

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

 

Napirendi pontok: 

1) Mosonmagyaróvári Térségi Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

2) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



 

 Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend egészüljön ki 3) napirendi pontként Egyéb 
ügyekkel. 

 

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, 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

58/2015. (VI.22.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 
június 22-i rendkívüli testületi ülés napirendi pontjait az 1. 
melléklet szerinti tartalommal, a javasolt 3) Egyéb ügyek 
napirendi pont kiegészítéssel elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Napirendi pont tárgyalása 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Győrzámoly település felvételét 
kérte a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásba. A tervezett csatlakozás miatt a megnövekvő 
lakosságszám miatt a társulás kiadásai megnőnének. A csatlakozáshoz szükséges a 
jelenlegi társult önkormányzatok hozzájárulása, illetve az ehhez kapcsolódó kiadások 
vállalása is. Javasolja a csatlakozási szándék elfogadását. 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kertész Attila polgármester javasolja Győrzámoly település csatlakozási szándékának 
elfogadását, illetve a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. 

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

 

59/2015. (VI.22.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy Győrzámoly Község 



Önkormányzata csatlakozzon Mosonmagyaróvár 
Térségi Társuláshoz 2016. január 1. napjától. 

 

2) Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
vállalja, hogy Győrzámoly Község 
Önkormányzatának csatlakozása - a 
Mosonmagyaróvár Térségi Társuláshoz – esetén 
2016. évben 25 Ft/lakos/év összeget megfizet 
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás számlájára.  
A támogatás mértékben a lakosságszám, a társult 
önkormányzat 2015. január 1-i lakosságszáma. 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy döntéséről a Társulás elnökét a határozati 
kivonat egy példányának megküldésével 
tájékoztassa és a támogatásról szóló megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 
 

60/2015. (VI.22.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
Társulási Megállapodását 2016. január 1. hatállyal 
a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét 
a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével tájékoztassa. 
 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 
 
 

2) Napirendi pont tárgyalása 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra nyílt lehetőség pályázat útján. Pályázni közművelődési 
színtereknek lehet. A kiírási feltételek alapján pályázni lehet a sportpályán tervezett 
infrastruktúra fejlesztésére is, gondolva itt a színpadi felépítmény tetőzetére. Mindehhez 
szükséges, hogy az önkormányzat korábbi közművelődésről szóló rendeletét módosítsa a 



testület azzal, hogy sportpályát közösségi színtérként jelöli ki, illetve a költségvetési rendelet 
módosítása is szükséges amiatt, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges önerővel 
rendelkezik az önkormányzat. Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben szereplő 
módosításokat támogassák. 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kertész Attila polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton vegyen részt, illetve a pályázat 
benyújtásához szükséges határozatot, valamint rendelet-módosításokat fogadja el a 4. 

számú melléklet szerinti tartalommal. 

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

61/2015. (VI.22.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az Újrónafő, Nefelejcs 
utca 1. szám (újrónafői 42. hrsz.) alatti Sportpályát 
közösségi színtérként jelöli ki. 

 
2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” 
kiírt pályázat keretében pályázatot nyújt be az 
Újrónafő, Nefelejcs utca 1. szám (újrónafői 42. 
hrsz.) alatti Sportpálya kulturális infrastruktúra 
fejlesztésére. 

 
3) Az 2) pont szerinti tervezett felújítás magában 

foglalja a szabadtéri színpadi emelvény 
betontalapzatának fémszerkezetű tetővel történő 
ellátását. 

 
4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (4) 
bekezdés c) pontja alapján, a Képviselő-testület 
kijelenti, hogy az 1) pontban említett pályázat 
becsült bruttó 2.578.100,- forint összegű teljes 
költségvetése 60%-nak megfelelő 1.546.860,- forint 
összegű önerővel, az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 03.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) 
pontjában, valamint 4. § ae) pontjában kimutatva, 
rendelkezik. 

 
5) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  

 
6) Felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy gondoskodjon 

a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
               dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



Határidő: 2015. június 29.  

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

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét 

a közművelődésről szóló 9/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 ( A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 

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

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.03.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

3) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a május 18-án tartott testületi 
ülésen már döntés született az óvoda padlózat felújításáról, akkor 1.000.000,- Ft-ot különített 
el költségvetésében a testület erre a célra. Az előterjesztéshez mellékelt árajánlat alapján 
azonban nem elegendő a korábban elkülönített összeg. Az ajánlatban kétfajta padlóburkolás 
is szerepelt, az óvoda a parkettás burkolást szeretne, így a felújítás teljes összege 
1.652.704,- Ft. A hiányzó, mintegy 700.000,- Ft elkülönítéséről újabb testületi döntés 
szükséges, ezért kéri a képviselőket támogassák az előterjesztést. 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben meghatározott további brutto 
700.000,- Ft keretösszeget különítse el a testület a felújítási munkákra, mivel ez a tétel 
korábban nem került tervezésre a költségvetésben. 

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

 

62/2015. (VI.22.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete további bruttó 700.000,- Ft, azaz 



Hétszázezer forint keretösszeget különít el az 
Újrónafői Tagóvoda 7. számú melléklet szerinti 
padlózat felújítási munkálataira az általános tartalék 
terhére. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
testület döntéséről a tagóvoda vezetőt a határozati 
kivonat egy példányának megküldésével értesítse. 
 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
kivitelezési munkálatok pénzügyi teljesítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 3, illetve  
                 2015. szeptember 30. 
 

 
dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mosonmagyaróvári 
Vizitársulat elnökével szemlét tartott az önkormányzat tulajdonában lévő 
vízilétesítményekről. Korábban már a testület kinyilvánította szerződéskötési szándékát; 
most pontosítani kellene, hogy mely létesítmények azok, melyeket átad az önkormányzat 
üzemeltetésre. A 0264 hrsz. árok a Rónafői csatorna mellékágának felső 500 m-es 
szakasza. Ez eddig is társulati kezelésű volt, de a szerződésbe bele kellene venni. A 0173 
és 0257 hrsz. nincs társulati nyilvántartásban.  A 0173 létezik, elhanyagolt állapotban van.  A 
0257 hsz. árokról fizikailag nem található, azt jelenleg szántóként művelik jogtalanul, így 
annak helyzete is rendezetlen. Elvileg mindkettő felvehető a szerződésbe. Van még egy 
töltés (0283/5) is önkormányzati tulajdonban. Ez a VIZIG-es öntöző főcsatorna mellett van. 
Logikus lenne a VIZIG részére felajánlani, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy ennél 
jelentősebb vizilétesítményeket sem vesznek át. Így javasolt ezt is átadni társulati 
üzemeltetésre. Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kertész Attila polgármester javasolja a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal kötendő 
üzemeltetési szerződés elfogadását az előterjesztésben meghatározott vízilétesítmények 
vonatkozásában. 

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

 
63/2015. (VI.22.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a tulajdonában lévő alábbi 
vízilétesítmények üzemeltetésére kívánja 
megkötni a Mosonmagyaróvári Vízitársulattal a 8. 
számú melléklet szerinti üzemeltetési szerződést:  

a) újrónafői 0264 hrsz. – árok,  
b) újrónafői 0173. hrsz. árok,  
c) újrónafői 0257 hrsz. – árok,  
d) újrónafői 0283/5. hrsz.- töltés. 

 



2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
a testület döntéséről a Mosonmagyaróvári 
Vízitársulatot a határozati kivonat egy 
példányának megküldésével értesítse. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert az üzemeltetési szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 6. 
 
 

Kertész Attila polgármester ismerteti az Újrónafő SK kérelmét, melyben kérik, hogy az 
egyesület 2015-2016. évi megyei bajnokságba való nevezéséhez az önkormányzat 
nyilatkozatában vállalja, hogy a tulajdonában lévő sportpályát a 2015-2016. versenyév 
végéig, 2016. december 31-ig biztosítja. Támogatja a kérelmet. 
 
Somosfalvi Szilárd képviselő bejelenti érintettségét, kéri a döntésből való kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen  szavazattal, 
tartózkodás, ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát. 
 

64/2015. (VI.22.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Somosfalvi Szilárd képviselőt – személyes érintettség 
miatt – a sportpálya használatával kapcsolatos 
döntéshozatalból kizárja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

65/2015. (VI.22.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a tulajdonában lévő újrónafői 42. hrsz.-
ú sportpálya ingatlan használatát az Újrónafő SK. részére 
2016. december 31-ig biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
testület döntése alapján a támogatói nyilatkozatot az 
egyesület részére adja ki. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. július 3. 
 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a július 11-én megrendezésre 
kerülő sportnap szervezése jól halad. Ugyancsak jó ütemben zajlik a helytörténeti könyv  



 


