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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 14-én (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 

Szabó Attila Vince képviselő 

a lakosság részéről 9 fő 

 

Igazoltan távol maradt:  

Gellén Imre képviselő 

 

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 ülést a Szervezeti és 

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

három jelen van. Az ülést megnyitja és ismerteti a napirendi pontot. 

 

Napirendi pont: 

1) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról 
Előadó: Kertész Attila polgármester 

  

Megkérdezi, kinek van más napirendi javaslata. 

A képviselők napirendi javaslattal nem éltek.  

Kertész Attila polgármester: javasolja a napirendi pont 1. melléklet szerinti elfogadását. 

A Képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 



 

131/2015. (XII.15.) határozat 

 

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. 

december 14-i közmeghallgatás napirendi pontját az 1. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Napirendi pont tárgyalása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.) 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a lakosság jelenlévő tagjait, hogy immáron 

hagyomány, hogy évente két alkalommal hírlevél útján tájékoztatja a lakosságot az 

Önkormányzat az év fontosabb eseményeiről, feladatairól, rendezvényeiről. A napokban 

kapták kézhez a legfrissebb hírlevelet, melyben összegzésre kerültek 2015. év legfontosabb 

történései. A hírlevélben leírtakhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, várja a lakossági 

észrevételeket. 

Ábrahám Lajos kifogásolja, hogy a tavalyi év folyamán is problémaként merült fel, hogy a 

Kossuth utcában nincs hirdetőtábla elhelyezve, nem történt változás. Továbbra is probléma a 

posta rövid nyitvatartási ideje. Jelzi, hogy hónapok óta nem lehet az önkormányzat honlapját 

elérni, illetve ott nem jelennek meg a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei. A hírlevélben 

tájékoztatták a lakosságot a tervezett telekadó emelésről, kéri a tájékoztatást, hogy miért pont 

így határozták meg a mentesek körét. További probléma még a Fő utca járdáinak rossz 

állapota. 

Jurik Dezsőné is fontosnak tartja, hogy a Fő utca járdái mielőbb felújításra kerüljenek. 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy a járdaépítés, illetve felújítás a 

2016. év egyik fontos feladata lesz. A hirdetőtáblák kihelyezéséről valóban szó volt az elmúlt 

évi közmeghallgatáson is, ez sajnos ezidáig elmaradt, de rövid időn belül kihelyezik az új 

információs táblákat. A posta nyitvatartási idejét sajnos az önkormányzat nem szabhatja meg, 

csupán a helyiséget adja bérbe az önkormányzat.  

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a jelenlévő lakosokat, hogy a képviselő-

testület korábban döntött egy új honlap készítéséről, mely december 1-jétől működik. A 

honlapra folyamatosan töltik fel az adatokat, köztük a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit 

is, kéri a lakosság türelmét. Egyébként a testületi ülések anyaga írott formában elérhető a 

könyvtárban is. A telekadóval kapcsolatosan elmondja, hogy az emeléssel elsősorban az évek 

óta üresen álló telkek tulajdonosait akarják építkezésre ösztönözni. Mentességet kaptak a 

telekadó fizetési kötelezettség alól azok az ingatlan tulajdonosok, akik építményadót is fizetnek 

ugyanazon vagy a szomszédos ingatlanukon, hiszen egy 2014. évi Kúriai döntés értelmében 

nekik is kellene telekadót is fizetniük, függetlenül attól, hogy már építményadót fizetnek.  

Ábrahám Lajos kérdezi, hogy tudomása szerint a háziorvosi ellátás vizsgálatára egy 

bizottságot hozott létre Mosonszolnok és Újrónafő községek képviselő-testületei. Szeretné 



tudni mi lett a vizsgálat eredménye, illetve a bizottság üléseiről miért nem nyilvánosak a 

jegyzőkönyvek. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető elmondja, hogy a bizottság ülései zárt ülések voltak, 

mivel személyi ügyeket érintett, ezért nem kerülhet fel a honlapra a jegyzőkönyv. Lényegében 

a bizottság nem tudott érdemben dolgozni, mivel a doktornő nem jelent meg. Végül a korábbi 

háziorvos felmondott, jelenleg két más körzetben dolgozó háziorvos vállalta, hogy heti egy 

alkalommal helyettesítésként rendel egy órát a településen, míg a korábbi orvos a praxisát 

nem értékesíti. 

Riesinger Károlyné kifogásolja a Fő utca útburkolatának rossz állapotát. Sok a kátyú, gödör, 

balesetveszélyes az utca. 

Kertész Attila polgármester elmondja, hogy az érintett útszakasz a Magyar Közút kezelésében 

van. Felveszi a kapcsolatot a közút fenntartójával és gondoskodnak a kátyúzásról, illetve 

keresik a megoldást az út esetleges felújítására. 

 

Más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást 18.00 órakor 

berekesztette. 

 

                     Kertész Attila                                                            dr. Péntek Tímea 

                       polgármester                                                                     jegyző 

 


