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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 26-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 

Somosfalviné Kardos Szabina  

Szabóné Tomasits Petra 

 

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

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

 

Napirendi pontok: 

 

1) A közigazgatási hatósági ügyek határidőiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

2) Újrónafő, sportpálya színpadi emelvényének lefedése (pályázati elbírálás) 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



 

3) Civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolása (I.) 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

4) Gyermekjóléti és családsegítési feladatok átszervezése 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

 

5) Egyéb ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend egészüljön ki 6) 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: 

 

97/2015. (X.26.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 

október 26-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 

szerinti tartalommal, a javasolt 6) Szociális ügyek napirendi 

pont kiegészítéssel elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Napirendi pont tárgyalása 

 

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

közigazgatási ügyek határidejéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, felsőbb 

jogszabályokkal történő összehangolása. Az új rendelet-tervezetet írásos anyagként a 

képviselők kézhez kapták (lásd 3. melléklet). Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos 

észrevételeket. 

 
Kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek a közigazgatási hatósági ügyek 

határidejéről szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 



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

megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

14/2015.(XI.5.) önkormányzati rendeletét 

a közigazgatási hatósági ügyek határidejéről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 

 

 
2) Napirendi pont tárgyalása 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy lezajlott a sportpálya színpadi 

emelvényének lefedésére kiírt pályázatok elbírálása. Az ajánlattételi felhívásra három 

érvényes ajánlat érkezett (lásd 5. melléklet). A beérkezett ajánlatok közül a bíráló bizottság a 

Halvorsen Motech Kft. ajánlatát javasolja elfogadni és nyertes ajánlattevőnek nyilvánítani. 

Megkérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila  polgármester javasolja, hogy a Halvorsen Motech Kft. 9246  Mosonudvar, 

Bereki u. 1. ajánlattevőt, bruttó 2.578.100,- Ft ajánlati árral nyilvánítsa a testület nyertes 

pályázónak. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

98/2015.(X.26.) határozat 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Újrónafő, Sportpálya színpadi emelvényének lefedésére a 
Közbeszerzési törvény 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli 
ajánlattételi felhívására benyújtott ajánlatok bontását és 
értékelését követően, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 
beérkezett ajánlatok közül a HALVORSEN MOTECH Kft. 
(9246 Mosonudvar, Bereki u.1.), a Nagykutya Hegesztő 
Kft.(9245 Mosonszolnok, Rákóczi u. 3.), valamint Horváth 
Richárd e.v. (9167 Bősárkány, Ifjúság u. 32.) ajánlatát 
érvényesnek, az eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.  

 

(2) A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás-ajánlatot adó 
HALVORSEN MOTECH Kft. (9246 Mosonudvar, bereki u.1.) 
ajánlattevőt, bruttó 2.578.100,- Ft ajánlati árral.  

 



(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattevővel, a HALVORSEN MOTECH Kft.-vel 
(9246 Mosonudvar, Bereki u.1.) a vállalkozási szerződést 
megkösse. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester  

Határidő: 2015. október 30. 

 

 

3) Napirendi pont tárgyalása 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei év folyamán 4 

civil szervezetnek nyújtott támogatást az önkormányzat. A négy szervezetből kettő már 

benyújtotta az elszámolását. Az elszámolások áttekintése után megállapítható, hogy mindkét 

szervezet a rendeletben előírtak szerint járt el, így javasolja azok elfogadását a 6. melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kertész Attila  polgármester javasolja a civil szervezetek elszámolásának elfogadását a 6. 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

meghozta a következő határozatokat: 

    99/2015.(X.26.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért 
Közhasznú Egyesület (9244 Újrónafő, Petőfi S. u. 30.) 2015. 
évi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját.  

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

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. november 9. 

 
 

100/2015.(.26.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas 
Egyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) 2015. évi 
költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját.  



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

Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. november 9. 

 

 

4) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényi változás miatt 2016. 

január 1-jétől a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése kötelező önkormányzati 

feladattá válik. Jelenleg ez a szolgáltatás a térségi társulás keretein belül működik a 

településen. Október 31-ig az önkormányzatnak el kell döntenie a feladatok ellátásának 

módját. Törvényi kitétel, hogy közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 

ugyanolyan módon láthatják csak el ezt a feladatot. Javasolja, hogy a továbbiakban is 

társulási keretek között lássa el a feladatot az önkormányzat. Kéri a hozzászólásokat. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja a 7. melléklet szerinti határozati javaslat elfogadását. 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

101/2015.(X.26.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés, illetve 

a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását a 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás útján biztosítja. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

döntéséről a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökét 

értesítse. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. november 10. 

 

5) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé vált a sportpálya 

bejáratának kapuval történő ellátása. A sportpálya füves területét többször megrongálták 

illetéktelen behatolók gépjárműveikkel, továbbá a sportpályán megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztés is indokolja egy biztonságos kapu felállítását. A kivitelezéshez kért ajánlatot (lásd 

8. melléklet), mely alapján javasolja a munkálatok megrendelését. 

Észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja a 8. melléklet szerinti bejárati kapu és ajtó 

megrendelését az általános tartalék terhére. 



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

meghozta a következő határozatot: 

102/2015.(X.26.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Sportpálya Kossuth Lajos utca felöli 

oldalára egy darab kétszárnyú kapu és egy darab 

személybejáró gyártását 229.600,- Ft + Áfa összegben 

megrendeli a Grubits Építő és Kereskedelmi Kft. 8. 

melléklet szerinti ajánlatában foglaltak szerint az általános 

tartalék terhére.  

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

munkálatok megrendeléséről és a pénzügyi teljesítésről 

gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Kertész Attila polgármester elmondja a képviselőknek, hogy régi terve a képviselő-

testületnek a község közterületeinek fásítása. A fásítás több közterületet, valamint közösségi 

teret is érintene; így kiterjedne a sportpálya, temető, templom, óvoda melletti park, a 

csatornához vezető út, valamint az ún. „Vak” utca területére. A közelmúltban szakember 

segítségével felmérésre került, hogy milyen fa típusokat lenne célszerű elhelyezni. Továbbá 

szükséges lenne a megkezdett árkolási munkálatokat folytatni a Hansági csatornához vezető 

út mentén, a „Vak” utcában, valamint Császárréten a kút területénél. Konkrét árajánlat még 

nem érkezett, de javasolja, hogy a testület különítsen el egy keretet a költségvetésből erre a 

célra. 

Lencsés Tamás alpolgármester kérdezi, hogy milyen összegre gondol a keret 

meghatározásakor. 

Kertész Attila polgármester 4.000.000,- Ft-os keret meghatározását javasolja a költségvetés 

„ingatlan beruházás vásárlás” előirányzatának terhére, mivel az az előirányzat várhatóan 

nem kerül felhasználásra az idei évben. Mivel a fásítási munkálatok várhatóan áthúzódnak a 

következő évre is, így az idei évben el nem végzett fásításhoz kapcsolódó fedezet összegét 

a 2016. évi költségvetésben is tervezni kellene majd. 

Egyéb észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja, hogy a község fásítására és árkolási munkálatokra 

bruttó 4 millió forintot különítsen el a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés „ingatlan 

beruházás vásárlás” előirányzatának terhére. 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

103/2015.(X.26.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy 2016. tavaszáig fásítási és árkolási 



munkálatokat kíván elvégezni mindösszesen bruttó 4 

millió forint összegben az alábbi területeken: 

 templom körül található füves terület 

 temető területe 

 sportpálya területe 

 óvoda melletti tér 

 „Vak” utca területe 

 a Hansági csatorna felé vezető út 

 Császárréti játszótér és 029/9 hrsz.-ú vízmű területe. 

2) Az 1) pontban foglalt munkálatok fedezetét a 2015. évi 

költségvetési rendelet 4.§ ab) pontjában szereplő 

„Ingatlan vásárlás beruházás” előirányzatból 

csoportosítja át a Képviselő-testület.  

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

munkálatok kivitelezéséről és a pénzügyi teljesítésről 

gondoskodjon. 

4) A Képviselő-testület felkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy 

az átcsoportosítást a 2015. évi költségvetési rendelet 

soron következő módosítása során vezesse át.  

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

2015. évben meg nem valósuló munkálatok 

kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2016. évi 

költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

Határidő: 2016. április 30., 2016. február 29., valamint 

2016. február 29. 

 

 

A testületi ülésre megérkezett Somosfalviné Kardos Szabina és Szabóné Tomasits Petra. 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Somosfalviné Kardos Szabina 

és Szabóné Tomasits Petra azzal a kezdeményezéssel kereste meg, hogy az idei évben is 

jó ötletnek tartanák, ha az Önkormányzat a karácsonyi készülődés előtt adventi 

rendezvényeket szervezne a kultúrteremben.  A rendezvények lebonyolításához felajánlották 

segítségüket. Felkéri Somosfalviné Kardos Szabinát, hogy tájékoztassa a testületet 

elképzeléseikről. 

Somosfalviné Kardos Szabina tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei évben is szeretnék 

megrendezni az adventi kézműves foglalkozásokat. Két november végi és egy december 

eleji szombati napon szeretnék a község kisebb és nagyobb gyermekeit összefogni és 

közösen különböző adventi díszeket készíteni, melyeket aztán kirakodóvásáron 

értékesíthetnének. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Motoros Szív a Gyermekekért 

Alapítvány is részt venne az adventi készülődésben, a község gyermekei részére mikulás 

napi ünnepséget szerveznének. 



A vásáron befolyt összegből a sportpályára szeretnének majd tavasszal egy mászókát 

vásárolni. 

Kertész Attila polgármester kérdezi, hogy a rendezvények előkészületeire milyen összegre 

lenne szükség.  

Somosfalviné Kardos Szabina 60-65.000, - Ft. 

Kertész Attila polgármester támogatja az adventi kézműves foglalkozások ötletét. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a falunapi rendezvények lebonyolítására elkülönített 

keretből fennmaradt összegből lehetne e rendezvényt megtartani. Továbbá elmondja, hogy 

amennyiben az éves könyvtári támogatásból marad fenn keret, akkor valamilyen 

gyerekeknek szóló műsort is tud majd rendelni a könyvtárszolgáltatón keresztül. 

A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. 

Kertész Attila polgármester javasolja, hogy 65.000,- Ft-ot biztosítsanak az adventi forgatag 

megrendezésére a költségvetésben a dologi kiadások falunapi rendezvényre elkülönített 

keret terhére. 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

104/2015.(X.26.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2015. november 21., 28., valamint 

december 5-én megrendezésre kerülő adventi forgatagra 

bruttó 65.000,- forint összeget biztosít a 2015. évi 

költségvetési rendelet K3. Dologi kiadások falunapi 

rendezvényre elfogadott előirányzatból fennmaradó 

összeg terhére.  

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

rendezvényhez szükséges alapanyagok beszerzéséről, 

valamint a pénzügyi teljesítésről gondoskodjon. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a testület tagjait az orvosi rendelés új idejéről. 

November 1-jétől keddenként 13-15 óra között fog rendelni a helyettes orvos. A részletes 

tájékoztatót a faliújságon, az orvosi rendelőnél és egyéb forgalmas helyen kihelyezték.  

Más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17.30 órakor 

berekesztette. 

K. m. f. 

 

Kertész Attila                                                                                dr. Péntek Tímea 

polgármester                                                                                           jegyző  


