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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. szeptember 28-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 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) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

2) A helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet 

Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 



3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

4) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – ajánlattételi felhívás 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

              

5) Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi elszámolásai 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

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

 

7) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

8) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend egészüljön ki 9) napirendi pontként 
Szociális ügyekkel. 

 

A képviselők más napirendi javaslattal nem éltek.  

 

Kertész Attila polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását a javasoltak szerint. 

 

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

 

87/2015. (IX.28.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 
szeptember 28-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 
szerinti tartalommal, a javasolt 9) Szociális ügyek napirendi 
pont kiegészítéssel elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 



Kertész Attila polgármester a napirendek tárgyalása előtt, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
legutóbbi zárt ülésen a testület döntést hozott Dr. Retek Edit háziorvos ügyében. E szerint a 
testület elfogadta a doktornő feladat-ellátási szerződésre vonatkozó felmondását, egyúttal a 
felmondási időt 2,5 hónapban állapította meg.  

Továbbá döntött a testület a helyettesítést illetően is. E szerint elsősorban dr. Mihályi 
Zsuzsanna fogja ellátni a praxisban a háziorvosi teendőket. Őt dr. Takács-Rubint Eszter és 
dr. Barutia Viktória doktornők helyettesíthetik. Az asszisztencia a praxisban az eddigi 
személlyel lesz megoldva. 

1) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal jelzése alapján szükségessé vált az Önkormányzat jelenleg 
hatályos szervezeti és működési szabályzatának módosítása, melyet írásos anyagként a 
képviselők kézhez kaptak (lásd 3. melléklet). Röviden ismerteti az előterjesztésben 
foglaltakat, majd kéri a képviselők észrevételeit. 

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

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

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

11/2015.(X.5.) önkormányzati rendeletét 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

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

88/2015.(IX.28.) határozat: 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő – 
testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendeletét 
elfogadta, egyúttal az Önkormányzat 
alaptevékenységeinek ellátásához használandó 
kormányzati funkciók módosítását. 

(2) Felhatalmazza a Kirendeltség-vezetőt, hogy a 
rendeletet és a törzskönyvi nyilvántartás adatlapjait a 
Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Felelős: dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet hatálybalépést követő 8. nap 

 
2) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy törvényi 
változás miatt indokolttá vált az önkormányzat helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről szóló rendeletének felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése, egyúttal új 
rendelet elfogadása. Az erről szóló rendelet-tervezet elkészült (lásd 5. melléklet), kéri a 
képviselők észrevételeit. 

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek a helyi népszavazáshoz szükséges 
választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet elfogadását az 5. melléklet szerinti 
tartalommal. 

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

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

12/2015.(X.5.) önkormányzati rendeletét 

a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

3) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető felhívja a képviselők figyelmét, hogy törvényi változás 
miatt szükségessé vált az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezése. Az új rendelkezésekről szóló tervezetet írásos anyagként a képviselők 
kézhez kapták (lásd 7. melléklet). Javasolja a tervezet elfogadását. 

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet-tervezet elfogadását a 7. melléklet szerinti tartalommal. 

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

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2015.(X.5.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 



 

(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 

4) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 
1.299.000,- Ft összegű támogatást nyert az általa benyújtott közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton. A támogatási összeg 300.000,- forinttal magasabb a vártnál, 
így lehetőség van a tervezettnél több munkálat elvégzésére.  

A beruházás tervezett összértékére tekintettel lehetőség van egyszerűsített eljárás 
lefolytatására, mely alapján 3 lehetséges ajánlattevőnek küldene ajánlattételi felhívást az 
önkormányzat. Ismerteti az ajánlattételi felhívást (lásd 9. melléklet), kéri annak elfogadását. 

Kertész Attila polgármester véleménye szerint a színpad előtt lenne szükség fedett tér 
kialakítására a nézőközönség részére. A többlettámogatást fel lehetne használni erre a 
célra. 

A testület tagjai egyet értettek a polgármester által javasoltakkal.  

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja az ajánlattételi felhívás 9. melléklet szerinti tartalommal 
történő elfogadását. 

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

89/2015.(IX.28.) határozat: 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az „Újrónafő, Sportpálya színpadi emelvényének 
lefedése” tárgyú eszközbeszerzésre a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
122/A. §-a alapján a 9. melléklet szerinti hirdetmény 
nélküli ajánlattételi felhívást teszi közzé. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívást legalább három lehetséges 
ajánlattevőnek küldje meg. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. október 2. 

 

5) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a közös 
önkormányzati hivatal 2014. évre, illetve a 2015. I. félévre vonatkozó pénzügyi elszámolása. 
Az elszámolás áttanulmányozása során a Kirendeltség szakemberei megállapították, hogy a 
2014. évi elszámolás nem egyezik a Kirendeltség által nyilvántartott adatokkal, így 
egyeztetés történt a székhely hivatal dolgozóival. Az egyeztetést követően javított 
elszámolást (lásd 10. melléklet) a székhely hivatal megküldte Önkormányzatunknak, így az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 4) pontja már nem aktuális. Az előterjesztés 



többi részét azonban továbbra is fenntartják az előterjesztők. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja az előterjesztésben (lásd 10. melléklet) szereplő 
határozatok elfogadását. 

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

 

90/2015.(IX.28.) határozat: 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyeztetést kezdeményez a Jánossomorja Város 
Önkormányzata 3031/2015. számú, Jánossomorjai 
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
2014. évi költségvetésének pénzügyi elszámolásában 
(lásd 10. mellékletben) foglaltakat illetően, mivel annak 
„Bevételek – normatíva” sora téves könyvvizsgálói 
számításokon (közös hivatal működését megelőző 
létszámadatokon) alapszik. 

 

2) A Képviselő-testület kezdeményezi a Jegyzőnél, hogy 
a három település által delegált szakmai csoport 
egyeztessen a téves számítást illetően, majd tegyen 
javaslatot a képviselő-testületeknek a korrekciót 
illetően. 

 

3) A Képviselő-testület a 2) pont szerinti szakmai 
csoportba Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt és 
Kiss Zoltánné gazdálkodási előadót delegálja. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
testület döntéséről Jánossomorja Város 
Önkormányzatát, valamint a Jegyzőt a határozati 
kivonat egy példányának megküldésével tájékoztassa. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. október 12. 

 

91/2015.(IX.28.) határozat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
nem fogadja el a Jánossomorja Város Önkormányzata 
3031/2015. számú, Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. 
évi költségvetésének I. féléves pénzügyi 
elszámolásában (lásd 10. mellékletben) foglaltakat az 
alábbi indokok alapján. 



a) Az 1) pontban foglalt elszámolás nélkülöz 
mindenféle megegyezést a közös hivatalt alkotó 
Önkormányzatok között. 

b) Az 1) pontban foglalt elszámolás – tekintettel 
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2/2015. (II.18.) határozatának jegyzői 
juttatások levonására vonatkozó rendelkezéseire – 
ellentétes a Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás 3.2. a) pontjával. 

2) A Képviselő-testület a Hivatal Kirendeltségére 
vonatkozó, 2015. év I. féléves pénzügyi 
elszámolását – tekintettel Újrónafő Község 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 
foglaltakra, valamint a tényleges teljesítésre – az 
alábbiak szerint fogadja el. 

 

2015. év I. félévi kiadások: Újrónafő           9.724.716,- 
forint 

                                                                                    
Várbalog              430.169,- forint 

összesen:        10.154.885,- forint 

 

2015. I. féléves bevételek (gesztor önkormányzatnál): 

átvett pénzeszközök:                    0,- forint 

normatíva arányos rész:  9.160.000,- forint 

összesen:                         9.160.000,- forint 

 

Különbözet/fizetendő:                                 994.885,- 
forint 

 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2) 
pontban foglalt „Különbözet/fizetendő 994.885,- forint” 
összeg Jánossomorja Önkormányzat részére történő 
utalásról gondoskodjon. 

4) A Képviselő-testület felkéri a Kirendeltség-vezetőt, 
hogy a fentiek alapján, a soron következő testületi 
ülésre készítse el Újrónafő és Várbalog közötti 2014. 
éves, valamint 2015. I. féléves pénzügyi elszámolását. 

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
testület döntéséről Jánossomorja Város 
Önkormányzatát a határozati kivonat egy példányának 
megküldésével tájékoztassa. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. október 12. 



 

6) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Dunasziget település igénybe 
szeretné venni a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás által működtetett Idősek Klubja, illetve 
a Családi Napközi szolgáltatást. Ennek feltétele, hogy a társulásban részt vevő 
önkormányzatok határozataikkal támogassák a csatlakozási szándékot. Kéri a képviselők 
támogatását. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja az előterjesztésben (lásd 11. melléklet) szereplő 
határozat elfogadását. 

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

92/2015.(IX.28.) határozat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
Társulási Megállapodása kiegészüljön Dunasziget 
Község csatlakozásával az Idősek Klubja (9200 
Mosonmagyaróvár, Szt. István király u. 109.), valamint 
a Családi Napközi (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári 
u.2.) szolgáltatásokhoz. 

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntéséről a Társulás elnökét a határozati 
kivonat egy példányának megküldésével tájékoztassa, 
és a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 10 napon 
belül  

 

7) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető ismerteti az előterjesztést (lásd 12. melléklet).  

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja az előterjesztésben (lásd 12. melléklet) szereplő 
határozat elfogadását. 

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

 

 



93/2015.(IX.28.) határozat: 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § 
(4) bekezdés alapján az Újrónafő Község 
Önkormányzat által 2013. szeptember 9-én 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja 
szükségesnek. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
az 1) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. október 15. 

 

8) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzatnak ismét 
lehetősége lenne egy elektromos moped vásárlására, melynek 90.000,- Ft a vételára. 
Javasolja a megvételt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja, hogy Halász János 9200 Mosonmagyaróvár, Hóvirág 
u. 22. szám alatti lakos KKSZ 4 típusú elektromos moped járművét 90.000,- forintos áron az 
Önkormányzat vásárolja meg. 

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

 

94/2015.(IX.28.) határozat: 

1) Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Halász János 9200 Mosonmagyaróvár, 
Hóvirág u 22. szám alatti lakos KKSZ 4 elektromos 
moped eladására vonatkozó ajánlatát elfogadja, és a 
járművet 90.000 Ft vételárért megvásárolja. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. október 15. 

 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a község történetét 
bemutató Rónaföld c. könyv, melyet hivatalosan az október 10-én megrendezésre kerülő  



 


