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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 23-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 

 

Igazoltan távol maradt:  

Gellén Imre képviselő 

Szabó Attila Vince képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

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

 

Meghívott vendégek:  

Gellén Sándor r.ftzls. 

 

Kertész Attila polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülést a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szerint hívták össze, valamint határozatképes, mert a négy 

képviselőből kettő jelen van. Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

1) Éves beszámoló a közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Kertész Attila polgármester 
              Dr. Csokán Csaba r.alezredes 
              Gellén Sándor r.ftzls.  
              
2) Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 
3) Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 
4) Közös önkormányzati hivatal pénzügyi elszámolásai,  

megállapodás módosítás 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 



 
5) Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 
6) Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kapcsolatos ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 
7) Egyéb ügyek  
Előadó: Kertész Attila polgármester  
             Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 
8) Szociális ügyek 
Előadó: Kertész Attila polgármester  

 

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek más napirendi pont javaslata. 

 

A képviselők javaslattal nem éltek. 

 

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

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

106/2015. (XI.23.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 

november 23-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1) Napirendi pont tárgyalása 

 

Kertész Attila polgármester ismerteti az előterjesztést (lásd 3. melléklet). Megkérdezi Gellén 

Sándort, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 

 

Gellén Sándor r.ftzls. elmondja, hogy a rendőrkapitány úr egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudott megjelenni a testületi ülésen. Az előterjesztett beszámolóval kapcsolatban kiegészítést 

nem tesz.              

 

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

fennakadás van az önkormányzati támogatás leigénylésével kapcsolatban.  

 



Gellén Sándor r.ftzls. elmondja, hogy ezzel kapcsolatos felvilágosítást Csombók Imre 

őrsparancsnok tud adni.  

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy amennyiben az éves támogatási 

összeget nem tudják év végéig felhasználni, úgy a januári elszámolás kapcsán ezt jelezzék 

az önkormányzat felé. Ebben az esetben lehetőség van a fennmaradt támogatás következő 

évben történő felhasználására. Kéri, hogy tájékoztassa erről az őrsparancsnokot. 

 
Egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek Újrónafő közbiztonságáról szóló 2015. 

évi beszámoló elfogadását a 3. melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

107/2015. (XI.23.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Újrónafő község 

közbiztonságáról szóló 2015. évi beszámolóját a 3. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
2) Napirendi pont tárgyalása 

 

Kertész Attila polgármester megkéri dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse 

a napirendi pontot. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy az előterjesztés (lásd 4. melléklet) 

kiküldését követően érkezett be a Magyar Orvosi Kamara 5. melléklet szerinti levele, 

melyben kérik a helyi adókról szóló törvény 39/C. § alapján a vállalkozó háziorvos, védőnő 

részére iparűzési adó mentesség, kedvezmény megállapítását az önkormányzat 

rendeletében. Jelenleg a háziorvos éves szinten 40 ezer forintot fizet, tehát ennyivel 

támogatná az önkormányzat a tevékenységét és jelentene kiesést a bevételeknél. A 

37/2011. (III.22.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében azonban, mivel ez csekély 

összegű állami támogatásnak minősülne, az adórendelet tervezetét csak a 

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalását követően lehet a testület 

elé terjeszteni. Tekintettel az adórendelet hatályba lépésére vonatkozó jogszabályi 

előírásokra, javasolja, hogy a vállalkozó orvosokra vonatkozó mentesség kérdésére a 

következő évi felülvizsgálat során térjenek vissza. 

Somosfalvi Szilárd a tervezet kapcsán lenne egy módosító javaslata. A jelenleg üresen álló 

telkek beépítésének előmozdítása érdekében, javasolja a telekadó 50 Ft/m2 –re történő 

emelését, oly módon, hogy azok a telektulajdonosok, akik a szomszédos ingatlanon is 

tulajdonosok és azzal kapcsolatban építményadó fizetésére kötelezettek, mentesüljenek a 



telekadó megfizetése alól. Régen ugyanis sokan dupla telkeket vettek és most is művelik, 

használják a területet, ugyanakkor vannak, akik befektetési céllal vettek telket Újrónafőn és 

nem fognak építkezni rajta, holott arra korábban köteles lettek volna. Így azonban azok, aki 

szeretnének telket venni és a településen letelepedni, nem tudnak telket vásárolni.  

Lencsés Tamás alpolgármester szintén az adóemelést szerette volna javasolni ugyanebben 

a mértékben. Hozzáteszi, hogy a következő évben pedig még tovább, 100 Ft/m2 –re kellene 

majd módosítani a telekadó mértékét. 

Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető törvényességi szempontból javasolja, hogy az említett 

mentességen túl azok is mentesüljenek a telekadó megfizetése alól, akik az adott ingatlan 

után építményadó fizetésére is kötelezettek. Mindkét esetben kivételt képeznek a vállalkozó 

üzleti célt szolgáló telke. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester az elhangzottak alapján javasolja a 4. melléklet szerinti rendelet-

tervezet 6. § (2) bekezdésében szereplő telekadó mértékét 50 Ft/m2 összegre módosítani. Ez 

azonban csak 2017. január 1-jétől lépjen hatályba. A 7. § -t két további bekezdéssel javasolja 

kiegészíteni, melyek szerint „Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély, 

aki az adott ingatlan után építményadó fizetésére is kötelezett, kivéve a vállalkozó üzleti célt 

szolgáló telke.” és „Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki a 

szomszédos ingatlannak is tulajdonosa, és amely után építményadó fizetésére kötelezett, 

kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke.”  

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

15/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét 

a helyi adókról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

Kertész Attila polgármester felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a mentességek kapcsán 

egyeztessen a kormányhivatallal. 
 

3) Napirendi pont tárgyalása 

 

Kertész Attila polgármester megkéri dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse 

a napirendi pontot. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető kiegészítést nem kíván tenni a napirendi ponthoz. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a 7. melléklet szerinti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Somosfalvi Szilárd megkérdezi, hogy a talajterhelési díjat mi alapján kell fizetni. 

 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy az Aqua Kft. által szolgáltatott 

vízfogyasztási adatok alapján kerül kiszámításra, amennyiben a fogyasztó bevallási 

kötelezettségének nem tesz eleget. 

 



Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kertész Attila  polgármester javasolja a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadását a 7. melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkották  

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

16/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét 

a talajterhelési díjról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv 8. melléklete.) 

 

4) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester megkéri dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse 

a napirendi pontot. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető kiegészítést nem kíván tenni a napirendi ponthoz. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a 9. és 10. melléklet szerinti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila  polgármester javasolja a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatok 

elfogadását a 9. és 10. melléklet szerinti tartalommal. 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

108/2015. (XI.23.) határozat 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének 2014. évi költségvetésének Újrónafő és 
Várbalog közötti pénzügyi elszámolását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 

Megnevezés:  Újrónafő (839 fő)  Várbalog (412 fő) 

Bér és járulék: 17.445.296,- Ft 10.848.156,- Ft 6.597.140,- Ft 

Kiküldetés: 390.715,- Ft 310.749,- Ft 79.966,- Ft 

Mindösszesen: 17.836.011,- Ft 11. 158.905,- Ft 6.677.106,- Ft 

Utalás: --- --- - 4.251.109,- Ft 

Fizetendő:    2.425.997,- Ft 

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

Község Önkormányzatát a határozati kivonat egy példányának megküldésével 
tájékoztassa. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 7. 



 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

 

109/2015. (XI.23.) határozat 
 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének 2015. évi I. féléves költségvetésének 
Újrónafő és Várbalog közötti pénzügyi elszámolását az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Megnevezés:  Újrónafő (857 fő) Várbalog (406 fő) 

Bér és járulék: 8.817.109,- Ft 5.552.704,- Ft 3.264.405,- Ft 

Kiküldetés: 157.925,- Ft 137.007,- Ft 20.918,- Ft 

Mindösszesen: 8.975.034,- Ft 5.689.711,- Ft 3.285.323,- Ft 

Utalás: --- --- 0,- Ft 

Fizetendő:          3.285.323,- Ft 

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

Község Önkormányzatát a határozati kivonat egy példányának megküldésével 
tájékoztassa. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 7. 
 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

110/2015. (XI.23.) határozat 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjánál kezdeményezi a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

megszűntetésének méltányossági alapon történő jóváhagyását, tekintettel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) 

pontjában foglaltakra.  

2) A Képviselő-testület 1) pontban foglalt döntését arra alapozza, hogy a Hivatalt 

létrehozó és fenntartó Önkormányzatok 2014. január – a megváltozott állami 

finanszírozás hatályba lépése – óta nem tudnak megegyezésre jutni a Hivatalra 

vonatkozó költségviselési szabályok módosítását illetően.  

3) A 2) pontban említett probléma a Hivatal működőképességét ellehetetleníti, a Hivatalt 

működtető Önkormányzatok közötti pénzügyi elszámolást nem teszi lehetővé. 

4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonat egy 

példányának Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 

részére történő megküldésével az 1) pontban foglaltakat kezdeményezze.  

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a határozati kivonat egy 

példányának megküldésével a Hivatalt fenntartó önkormányzatokat értesítse.  

 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 

 



A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

 

 

111/2015. (XI.23.) határozat 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 90/2015. (IX.28.) határozatában foglaltak ellenére a Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzügyi elszámolására vonatkozó szakmai 
egyeztetésre nem került sor.  
  

2) A Képviselő-testület - tekintettel az 1) pontban foglaltakra - a Jánossomorjai Közös 
Önkormányzati Hivatal Kirendeltségére vonatkozó 2014. évi pénzügy elszámolást 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

2014. év Újrónafő Várbalog összesen: 

kiadások (Ft): 23.401.406,-  1.781.054,-  25.182.460,-  

bevételek - gesztor önkormányzatnál 
(Ft): 23.091.782,- 6.694.600,- 29.786.382,- 

átvett pénzeszközök:                     10.267.782,-    420.000,- 10.687.782,-  

állami támogatás arányos rész:   12.824.000,-  6.274.600,-  19.098.600,- 

Különbözet:   - 309.624,- 4.913.546,- 4.603.922,- 

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

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi oldalát megalapozó 
könyvvizsgálói számítás javított változatát (lásd 9. mellékletben) – tekintettel az 1) 
pontban foglaltakra – a gesztor önkormányzatnak, valamint Várbalog Község 
Önkormányzatának küldje meg.  

 
4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről Jánossomorja 

Város, illetve Várbalog Község Önkormányzatát a határozati kivonat egy 
példányának megküldésével értesítse.  

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 7. 

 

 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

112/2015. (XI.23.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 
„A közös önkormányzati hivatal létszáma: 23 fő. 

 
Székhely: Jegyző: 1 fő     Kirendeltség: 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 ügyintéző 1 fő 
Igazgatási ügyintéző: 3 fő 
Titkársági ügyintéző: 1 fő 
Közbiztonsági referens: 1 fő 

 

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

és Várbalog Önkormányzatát a határozati kivonat egy példányának megküldésével 
értesítse. 

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: 2015. december 7. 
 

 

5) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester megkéri dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse 

a napirendi pontot. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető kiegészítést nem kíván tenni a napirendi ponthoz. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés a 11. melléklet szerinti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét 

elfogadni a 11. melléklet szerinti tartalommal. 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

113/2015. (XI.23.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a - 2016. 

évi belső ellenőrzési terv tárgyú - előterjesztést és úgy döntött, hogy Újrónafő 
Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

 Ellenőrzendő szervezeti egység: Újrónafő Község Önkormányzata 

Ellenőrzés tárgya: 2016. évi költségvetési tervezés                 
megalapozottságának vizsgálata    

Ellenőrzés célja: tervezés megalapozottságának biztosítása 

Ellenőrzendő időszak: 2016. költségvetési év 

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzés ütemezése: 2016. II. negyedév 

Kockázati tényező: a költségvetés tervezéséből adódó kockázat a 

kockázatelemzés során a legmagasabb fokozatú folyamatok 

közé tartozik. Ennek oka, hogy a belső ellenőrzés e 



témakörben az Önkormányzatnál vizsgálatot még nem 

végzett; ezáltal a tervezés megítéléséhez nincs megfelelő 

információ.   

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

végrehajtásáról szóló nyilatkozatot a 2016. éves költségvetési beszámolóval 
együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 
Határidő: 2017. április 30. 

 

6) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a testületet Hegyeshalom csatlakozási szándékáról a 

12. melléklet szerint. Véleménye szerint a csatlakozás nem hátrányos Újrónafőre, így 

javasolja a csatlakozási szándék támogatását, valamint a 12. melléklet szerinti határozati 

javaslatok elfogadását.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

114/2015. (XI.23.) határozat 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
Társulási Megállapodása kiegészüljön Hegyeshalom 
Nagyközség csatlakozásával a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok tekintetében. 
 

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

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő napon 

 

A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

115/2015. (XI.23.) határozat 

 
1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 
Társulási Megállapodása alábbiak szerint módosuljon:  

 
- Ahol a Társulási Megállapodás Kistérségi Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgáltató Központot említ, ott a továbbiakban 
a költségevetési szerv (Szolgáltató) megnevezése Család-
és Gyermekjóléti Központra módosul. 

 



- Ahol a Társulási Megállapodás „családsegítés” feladatkört 
említ, ott a továbbiakban Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálatot kell érteni. 

- Ahol a Társulási Megállapodás „gyermekjóléti szolgáltatás” 
feladatkört említ, ott a továbbiakban Család-és 
Gyermekjóléti Központot kell érteni. 

 

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

 
Felelős: Kertész Attila polgármester 
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő napon 

 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

116/2015. (XI.23.) határozat 

 
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási 
Megállapodását 2016. január 1. hatállyal a 12. melléklet 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a testületet a térségi társulás 2015. évi 

tevékenységéről a 13. melléklet szerint. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az 

előterjesztéshez. 

 

Somosfalvi Szilárd véleménye szerint a társulás egy olyan plusz dolog, ami után csak 

fizetünk. Nem látja az előnyös oldalát. 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy számos olyan feladat ellátott és 

szolgáltatás biztosított a térségi társuláson keresztül, amire az önkormányzat egyedül nem 

lenne képes anyagi lehetőségei hiányában. Véleménye szerint, a térségi társulás felé fizetett 

díj többszörösen megtérül a szolgáltatások által. 

 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja a térségi társulás 2015. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását a 13. melléklet szerint.  

 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

117/2015. (XI.23.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megismerte a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás 2015. évi 



tevékenységéről szóló beszámolót a 13. melléklet szerinti 

tartalommal és tudomásul veszi az abban foglaltakat. 

 
6) Napirendi pont tárgyalása 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Refra System Kft. részéről 

megkeresés érkezett az Önkormányzathoz. A cég képviselői javasolták, hogy az Újrónafő 

Császárrét közötti út mellé kerüljön kihelyezésre hófogóháló. A cég felajánlotta, hogy a háló 

kifeszítéséhez szükséges vasalatot biztosítja. Kért árajánlatot (lásd 14. melléklet) a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. segítségével. Elsődlegesen 500 m-re tervezték az útszakasz hosszát, de 

ténylegesen csak 300 m. Kéri a véleményeket. 

 

Somosfalvi Szilárd támogatja a beszerzést, hiszen minden évben problémát jelent, hogy a hó 

berakja az említett útszakaszt. 

 

Lencsés Tamás alpolgármester szintén támogatja a beszerzést. Megkérdezi, hogy a 

költségvetésben van-e erre fedezet. 

 

Kertész Attila polgármester elmondja, hogy az általános tartalék terhére kifizethető az 

összeg. 

 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja hófogóháló beszerzését az Újrónafő Császárrét közötti 

mintegy 300 m hosszúságú út hó elleni védelme érdekében a 14. melléklet szerinti 

árajánlatban foglalt árak szerint, az általános tartalék terhére.  A megrendelésben javasolja a 

termék kiszállításának megrendelést is. 

 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

118/2015. (XI.23.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Újrónafő és Császárrét közötti 

mintegy 300 m hosszúságú, 028/2. hrsz.-ú út hó elleni 

védelme érdekében a 14. melléklet szerinti árajánlatban 

foglalt árak szerint hófogóhálót vásárol. 

 

2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti termék 

kiszállítását is megrendeli. 

 

3) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti beszerzését a 

2015. évi költségvetés általános tartalék terhére valósítja 

meg. 

 

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

hófogóháló megrendeléséről gondoskodjon. 



 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2015. december 7. 

 

 

Somosfalvi Szilárd javasolja, hogy az Önkormányzat vásároljon 2 db teraszfűtőt. Véleménye 

szerint az adventi rendezvényeken, a szilveszteri összejöveteleken is ki lehetne használni.  

 

Kertész Attila polgármester megkérdezi, hogy milyen áron kapható egy ilyen fűtőtest.  

 

Somosfalvi Szilárd elmondja, hogy az interneten bruttó 55.500,- Ft összegben látott ilyen 

terméket. 
 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kertész Attila polgármester javasolja 2 db teraszfűtő berendezés megrendelését 55.500,- 

Ft/db áron. 

 
A képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták: 

119/2015. (XI.23.) határozat 

 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy megvásárol 2 db teraszfűtő berendezést 

bruttó 55.500,- Ft/db áron. 

 

2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti termék 

kiszállítását is megrendeli. 

 

3) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti beszerzését a 

2015. évi költségvetés általános tartalék terhére valósítja 

meg. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri Somosfalvi Szilárd képviselőt, 

hogy a teraszfűtők megrendeléséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Somosfalvi Szilárd képviselő 

Határidő: 2015. december 7. 

 

 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi testületi ülés óta történt 

fontosabb eseményekről, megtett intézkedésekről. Elmondja, hogy megkötötte a szerződést 

a HALVORSEN MOTECH Kft.-vel a színpadi emelvény lefedésére. Elkezdődtek a fásítási és 

árkolási munkálatok. Az adventi rendezvények előkészületei jól haladnak, a rendezvényeket 



a rendőrség felé is bejelentette. Elmondja továbbá, hogy a legutóbbi zárt testületi ülésen 1 

főt részesített a testület települési támogatásban. 

 

K. m. f. 

 

               Kertész Attila                           dr. Péntek Tímea 

                polgármester                                                                        jegyző  


