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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. augusztus 17-én (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 főelőadó 

Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

 

Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 

mert mind a négy képviselő jelen van. Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendet. 

Napirendi pontok: 

 

1) Polgármester illetményének felülvizsgálata 
Előadó: Lencsés Tamás alpolgármester 

 Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

2) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

             Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

 



3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

             Kiss Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

 

4) Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

5) Ingatlanhasznosítási ügyek – sportpálya 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

6) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 

A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  

 

Kertész Attila polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását az 1. melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

68/2015. (VIII.17.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 

augusztus 17-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
 

1) Napirendi pont tárgyalása 

Lencsés Tamás alpolgármester ismerteti a képviselőkkel a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal törvényességi észrevételét (3. melléklet), mely szerint jogsértő volt a 

Képviselő-testület 15/2015.(II.23.) számú határozata. E határozattal magasabb összegű 

tiszteletdíj, illetve költségtérítés került megállapításra a polgármester úrnak. A törvényességi 

felhívás értelmében a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban ellátó 

polgármesterekre nem vonatkozik a korábbi testületi ülésen hivatkozott jogszabályi háttér, 

így a Kormányhivatal kéri a jogsértő határozat módosítását.  

Kertész Attila polgármester személyes érintettség miatt, kéri a napirendi ponttal kapcsolatos 

döntéshozatalból való kizárását. 

A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt.  
 



Lencsés Tamás alpolgármester javasolja Kertész Attila polgármester tiszteletdíjára, valamint 

költségtérítésére vonatkozó döntéshozatalból való kizárását. Továbbá javasolja, hogy a 

Kormányhivatal 3. melléklet szerinti törvényességi észrevételében foglaltaknak megfelelően 

a polgármester havi tiszteletdíját bruttó 149.575 Ft, költségtérítését pedig havonta bruttó 

22.436 Ft összegben állapítsa meg a testület 2016. január 1-jei hatállyal. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

69/2015. (VIII.17.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kertész 

Attila polgármestert – személyes érintettség miatt - a 

polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításával kapcsolatos döntésből kizárja. 

 

Felelős: Lencsés Tamás alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 
 70/2015.(VIII.17.) határozat 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyet ért a GYB-04/966-2/2015. számú törvényességi 

felhívásban foglaltakkal, mely alapján Kertész Attila 

polgármester havi tiszteletdíját bruttó 149.575 Ft, 

költségtérítését pedig havonta bruttó 22.436 Ft 

összegben állapítja meg 2016. január 1-jei hatállyal. 

 

(2) A Képviselő-testület felkéri a Kiredeltség-vezetőt, hogy a 

tttestület döntéséről a kormányhivatalt a Nemzeti 

Jogszabálytárban elektronikusan, valamint a Magyar 

Államkincstárt postai úton értesítse. 

 

Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 

2) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült az Önkormányzat I. 

féléves gazdálkodásának értékelése, melyet írásos anyagként (4. számú melléklet) mindenki 



kézhez kapott. Az előterjesztést mindenki áttanulmányozhatta. Felkéri Dr. Dudás Eszter 

kirendeltség-vezetőt a szóbeli kiegészítésre. 

Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy néhány kiegészítést szeretne tenni 

azoknál a tételeknél, amik nem teljesültek vagy túl magas arányban teljesültek időarányosan. 

A bevételeknél „az intézményi működési bevételek”-hez tartozó bérleti díjak fizetési 

határideje év vége, ezért maradt el a teljesítés. A „működési célú támogatás ÁHT-n belülről” 

soron az I. negyedév teljesítése látszik csak, mert azt követően a közfoglalkoztatási 

bevételeket máshová kellett könyvelni. Az előző évi pénzmaradvány megjelenítése, valamint 

„a belföldi értékpapírok bevételei”, mely a Kamatozó Kincstárjegy vásárlásához kapcsolódik, 

szintén könyveléstechnikai okok miatt 100%-os teljesítésű.  

A kiadási oldalon a „működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” soron a civil 

szervezetek támogatása jelenik meg. A „működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre” 

sornál Jánossomorjának átadandó társulási összeg jelenik meg. Az „ellátottak pénzbeli 

ellátása” a szociális juttatásokat mutatja. Felhívja a testület figyelmét, hogy amennyiben ezen 

összeget az Önkormányzat nem használja fel, úgy a fennmaradó összeget vissza kell fizetni 

az államnak. „Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre” a kifizetett szociális kölcsönöket mutatja. A 

Kamatozó Kincstárjegy vásárlását jeleníti meg az „értékpapír-vásárlás” 100%-os mértéke. A 

„felújítás”-ra tervezett összegből még az idei évben a tervezett munkálatok nem kezdődtek 

meg. 

Más kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan.  

Kertész Attila polgármester: javasolja a képviselőknek az I. féléves költségvetési beszámoló 

elfogadását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

 71/2015.(VIII.17.) határozat 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat I. féléves beszámolóját 63.946 eFt 
bevétellel és 47.485 eFt kiadással a 4. számú melléklet 
szerinti részletezéssel elfogadja. 

 

(2) Utasítja a Polgármestert a költségvetés további 
figyelemmel kísérésére. 

  

                                               Felelős: Kertész Attila polgármester 

                                               Határidő: 2015. december 31. 

 

 

3) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy költségvetéséről szóló 

rendelet módosítása előtt szükséges a sportpályán elvégzett villamoshálózat-fejlesztés 

költségeiről szóló árajánlatokról dönteni. (5. számú melléklet) Ez az összeg korábban nem 

került tervezésre a költségvetésben, ezért most kéri a kedvezőbb, Czi-Vill Kft. ajánlatának 

elfogadását 656.000,- Ft összeggel. 



Más kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja a sportpálya infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 

villamoshálózat fejlesztésre kapott árajánlat elfogadását 656.000,- Ft összeggel.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 72/2015.(VIII.17.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Czigány Mihály e.v. (9246 Mosonudvar, Verseny u. 

20.) 656.000,- Ft, azaz Hatszázötvenhatezer forint 

összegű árajánlatát fogadja el a sportpálya villamos-

energia teljesítmény növelésére vonatkozó 

munkálatok kivitelezése kapcsán.  

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

összeg kifizetéséről, továbbá az 1) pont szerinti 

összeg költségvetési rendeletben történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

                                               Felelős: Kertész Attila polgármester 

                                               Határidő: 2015. augusztus 31., illetve azonnal 

 

 

Kertész Attila polgármester elmondja, hogy Kiss Zoltánné nem tudott megjelenni a testületi 

ülésen. A költségvetés módosítása (5. számú melléklet) kapcsán megkérdezi a Kirendeltség-

vezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető nem szeretné kiegészíteni az előterjesztésben 

foglaltakat. 

Kertész Attila polgármester javasolja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 5. számú 

melléklet szerinti módosításának elfogadását. 

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

megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

10/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendeletét 

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

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

 

 

 



4) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető ismerteti a képviselőkkel a közös önkormányzati hivatal 

székhelyétől érkezett megkeresést (7. számú melléklet), melyben kérik a közös hivatal 

működtetéséről szóló társulási megállapodás módosítását. A módosításra a székhely 

településen történt ügyintézői létszámváltozás miatt van szükség, és a két társult 

településnek is hozzá kell járulnia a módosításhoz. 

Egyben tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Újrónafő és Várbalog települések május 

hónapban kezdeményezték a közös hivatali megállapodás módosítását az állami 

támogatások elosztása tekintetében. A székhely település képviselő-testületének határozata 

szerint (7. számú melléklet) Jánossomorja továbbra sem hajlandó a két társtelepülés által 

javasolt módosítást elfogadni.  

Hozzáteszi, hogy sem a 2014. évi, sem pedig a 2015. I. félévi elszámolást sem kapták még 

meg a társult települések. 

A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kertész Attila polgármester javasolja a 7. melléklet szerinti határozat elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

73/2015. (VIII.05.) határozat 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 
1.3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

          „A közös önkormányzati hivatal létszáma: 24 fő. 

 Székhely:                                      Kirendeltség: 

 Jegyző: 1 fő                                  Kirendeltség-vezető 1 fő 

 Aljegyző: 1 fő                                Gazdálkodási ügyintéző 1 fő 

 Pénzügyi osztályvezető: 1 fő        Adóügyi ügyintéző: 2 fő 

 Gazdálkodási ügyintéző: 7 fő       Igazgatási ügyintéző: 1 fő 

 Adóügyi ügyintéző: 2 fő                Polgárvédelmi és titkársági  

 Igazgatási ügyintéző: 4 fő             ügyintéző 1 fő 

                                           Munkaügyi-titkársági ügyintéző: 1 fő 

 Közbiztonsági referens: 1 fő„  

              

2) A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok. 

3) A Képviselő-testület felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy a 
testület döntéséről a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével a székhely önkormányzatot értesítse. 



 

Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
 

 

5) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy még a 2014. év 

folyamán az Újrónafői Sportkör vezetősége megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy 

szeretné felmondani a köztük érvényben lévő, a sportpálya használatára vonatkozó 

szerződést (lásd 8. számú melléklet). Akkor a kirendeltség-vezető javaslatot tett az 

érvényben lévő haszonkölcsön szerződés módosítására, melyet azonban a Sportkör nem 

fogadott el. Mivel a kérdés azóta sem rendeződött, ezért még mindig aktuális a kérdés.  

Kertész Attila polgármester megkérdezi Somosfalvi Szilárd képviselő urat a Sportkör elnökét, 

hogy jelenleg változott-e valamit az álláspontjuk.  

Somosfalvi Szilárd elmondja, hogy lényegében méltatlannak tartották a Sportkör részéről, 

hogy míg nekik szerződést kell kötniük az Önkormányzattal az ingatlan használatára és a 

közüzemi díjakat a támogatásból levonják, illetve beleszámítják, addig a többi civil szervezet 

esetében ez nem így működik. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy dr. Varga József kirendeltség-vezető 

éppen azért dolgozta át az akkor hatályos szerződést, hogy a megváltozott körülményeknek 

megfeleljen. Továbbá hozzáteszi, hogy véleménye szerint a szerződésre mindkét félnek 

szüksége van: így biztosított a kizárólagos használat a Sportkör részére, a 

felelősségátvállalás pedig az Önkormányzat részére. Mindenki tudja, hogy a Sportkör 

korábbi vezetősége kapcsán milyen komoly problémák merültek fel az ingatlan használata 

során. Ezért mindenképpen indokolt egyfajta biztosíték az Önkormányzatnak, mint 

tulajdonosnak. A tavalyi év során a Sportkör részéről kifogásolt rezsi költségek pedig az idei 

évben már nem kerültek feltűntetésre a támogatási összegnél, így lényegében a tavaly 

felmerült problémák kiüresedtek.  

Somosfalvi Szilárd tudomásul veszi a kirendeltség-vezető által elmondottakat és 

elfogadhatónak tartja a Sportkör részéről a tavalyi évben elkészített haszonkölcsön 

szerződés módosítást (lásd 8. számú melléklet). Egyúttal kéri kizárását a napirenddel 

kapcsolatos szavazás során. 

Kertész Attila polgármester megkérdez, hogy van-e egyéb észrevétel, hozzászólás. 

A témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kertész Attila polgármester javasolja Somosfalvi Szilárd képviselő kizárását a Sportpálya 

hasznosításával kapcsolatos szavazásból, egyúttal javasolja a 8. melléklet szerinti 

haszonkölcsön-szerződés módosítás elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

 



74/2015. (VIII. 17.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Somosfalvi Szilárd képviselőt – személyes érintettség miatt - a 

Sportpálya hasznosításával kapcsolatos döntésből kizárja. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

75/2015. (VIII. 17.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

jóváhagyja az Újrónafői Sportkörrel 2009. június 30-án 

megkötött haszonkölcsön szerződés módosítását a 8. 

melléklet szerint. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy az 

egységes szerkezetű haszonkölcsön szerződést elkészítse. 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2) 

pont szerinti szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 31. 
 

6) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Aqua Kft. véleményezés 

céljából megküldte vízellátó, valamint a szennyvízelvezető- és tisztító rendszerének ún. 

gördülő fejlesztési tervét (9. számú melléklet), melyben összefoglalják, hogy az 

elkövetkezendő években milyen típusú fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. A tervben 

szerepel, hogy az elkövetkezendő években sor kerül a Felszabadulás utcai átemelő, 

valamint szennyvíztisztító aknák felújítására a településen.  Az Aqua Kft. kéri, hogy a testület 

határozatával támogassa a tervet. Egyúttal javasolja, hogy a határozatban ismételten 

tájékoztassák a céget a közterület név-változásról. 

Lencsés Tamás alpolgármester reméli, hogy az új aknafedőkkel megszűnnek a 

szennyvízcsatornából időnként eredő kellemetlen szagok. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja, hogy a 9. számú melléklet szerinti gördülő fejlesztési 

tervben szereplő tervezett fejlesztéseket támogassa a testület. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 



76/2015.(VIII.17.) határozat 

 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Aqua Kft. által megküldött 9. számú melléklet szerinti 
Gördülő Fejlesztési Terv egyeztetési dokumentációjában 
foglaltakkal kapcsolatban az alábbi döntést hozza. 

 

(2) A Képviselő-testület a Jánossomorja szennyvízelvezető- és 
tisztító, valamint a Mosonmagyaróvár-Jánossomorja 
vízellátó rendszer felújítására vonatkozó, Újrónafő 
települést érintő, tervezett munkálatokkal egyet ért. 
Egyúttal tájékoztatja az Aqua Kft.-t, hogy az Újrónafő, 
Felszabadulás utca közterület neve 2015. augusztus 1-jétől 
Fő utcára változott. 

 

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

 

Felelős: Kertész Attila polgármester  

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a közelmúltban 

helyszíni bejárást tartottak a műszaki ellenőrrel a tavalyi év folyamán felújított Alkotmány 

utcában. Megállapították, hogy az útpadka melletti murvás terület megsüllyed, szükséges 

lenne a murvaréteget feltölteni, megakadályozva ezzel az út széleinek letöredezését. 

Kertész Attila polgármester intézkedik a murvázással kapcsolatosan. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület 

48/2015.(IV.20.) számú határozatával döntött a Felszabadulás utca átnevezéséről 2015. 

augusztus 1-jei hatállyal. Sajnos az utca átnevezését technikai okokból még a központi 

címnyilvántartó rendszerben nem sikerült átvezetni, így még nem készülhetnek el az új 

lakcímkártyák. Az utcában élő polgárok tájékoztatást kapnak a késedelemről. 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy október 10-én kerül sor a 

község fennállásának 75. évfordulóját is ünneplő falunap megrendezésére. A falunapi 

rendezvények szervezése jó ütemben halad. 

A képviselők az elhangzott tájékoztatásokat tudomásul vették. 

 

Más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18.00 órakor 

berekesztette. 

K. m. f. 

 

 

         Kertész Attila                                                                              dr. Péntek Tímea 

          polgármester                                                                        jegyző  


