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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) 16.00 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 

 

Igazoltan távol maradt:  

Gellén Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

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

 

Meghívott vendégek:  

Timár Károlyné adóügyi főelőadó 

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 pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

1) Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

              Tímár Károlyné adóügyi főelőadó 

 

2) Beszámoló a Kirendeltség 2015. évi hivatali tevékenységéről 
Előadó: Dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető 

 

3) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
Előadó: Kertész Attila polgármester 



Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend egészüljön ki 4) napirendi pontként a 2/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításával, 5) napirendi pontként Egyéb ügyekkel és 6) 

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, 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

124/2015. (XII.14.) határozat 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. 

december 14-i testületi ülés napirendi pontjait az 1. melléklet 

szerinti tartalommal, a javasolt 4) napirendi pontként a 2/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása és 5) napirendi 

pontként Egyéb ügyek, 6) napirendi pontként Szociális ügyek 

napirendi pontok kiegészítéssel elfogadja. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1) Napirendi pont tárgyalása 

( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete.) 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető röviden ismerteti az előterjesztést, azzal kiegészítve, 

hogy a hátralékok behajtása folyamatban van. 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja a képviselőknek az önkormányzat 2015. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadását a 3. melléklet szerinti tartalommal. 

 

 A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:         

                                                  125/2015.(XII.14.) határozat 

 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységéről szóló 

beszámolót a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) Napirendi pont tárgyalása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete.) 



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 4. melléklet szerinti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kertész Attila polgármester javasolja a Kirendeltség 2015. évi hivatali munkájáról szóló 

beszámoló elfogadását a 4. melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:         

 

 126/2015.(XII.14.) határozat 

 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

Kirendeltsége 2015. évi hivatali munkájáról szóló 

beszámolót a 4. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3) Napirendi pont tárgyalása 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 

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 az 5. melléklet szerinti előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kertész Attila polgármester javasolja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

elfogadását az 5. melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:         

 127/2015.(XII.14.) határozat 

 

                                                        Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Képviselő-testület 2016. évi munkatervét az 5. melléklet 

szerint tartalommal elfogadja. 

 

 



4) Napirendi pont tárgyalása 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel az Önkormányzat 

magára vállalta a házi segítségnyújtással kapcsolatos térítési díj kifizetését, így szükséges a 

hatályos szociális rendelet kiegészítése, módosítása. Kéri a képviselők véleményét. 

Lencsés Tamás alpolgármester támogatja a kezdeményezést. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.  

Kertész Attila polgármester javasolja a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, felhasználása ellenőrzésének, valamint egyéb szociális ellátás szabályairól 

szóló 2/2005.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 6. 

melléklet szerinti elfogadását.  

 

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

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

18/2015.(XII.22.) önkormányzati rendeletét  

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása 

ellenőrzésének, valamint egyéb szociális ellátás szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete.) 

 

5) napirendi pont tárgyalása 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Újrónafői Általános Iskoláért 

és Óvodáért Egyesület kérelmet nyújtott be, melyben kérik, hogy óév búcsúztató ünnepségük 

megrendezéséhez az Önkormányzat járuljon hozzá. Javasolja a támogatást. 

Somosfalvi Szilárd képviselő szerint már korábban be kellett volna nyújtaniuk támogatási 

kérelmüket, a többi civil szervezettel együtt, hiszen évek óta minden évben megrendezik ezt 

az ünnepséget. 

dr. Dudás Eszter kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselőket, hogy az év bármely 

szakában nyújthatnak be támogatási kérelmet a civil szervezetek, attól függetlenül, hogy a 

képviselő-testület minden év márciusáig meghirdeti az erre szánt keretösszeget. Hozzáteszi, 

hogy a kérelem támogatása esetén szükséges a keretösszeg emelése. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja az Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület 

támogatási kérelmének elfogadását a 8. melléklet szerint, egyúttal a civil szervezetek 

támogatásának 2015. évi keretösszeg előirányzat-módosítás átvezetését a hatályos 

költségvetési rendeletben. 

A képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozták:         

 128/2015.(XII.14.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 



8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 

bekezdése alapján Az Újrónafői Általános Iskoláért és 

Óvodáért Egyesület (székhely: 9244 Újrónafő, Petőfi u. 

30.) civil szervezetet a 2015. évben 30.000,- Ft 

önkormányzati támogatásban részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 

szervezet kizárólag a következő célra használhatja fel: 

Óév búcsúztató rendezvény szervezése. 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 

önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 

megállapodást a civil szervezettel megkösse. 

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a civil szervezetek 

támogatására biztosított 2015. évi keretösszeget a 

hatályos költségvetési rendeletben az 1) pont szerinti 

támogatási összeggel megemelje az általános tartalék 

terhére. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

 

Kertész Attila polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület is jelezte támogatás iránti 

kérelmét. Az egyesület működéséhez 5000,- Ft-ot kellene befizetniük a megyei szervezethez. 

Ehhez kérnek támogatást, melyet ő elfogadásra javasol. Hozzáteszi, hogy a kérelem 

támogatása esetén szintén szükséges a keretösszeg emelése. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Kertész Attila polgármester javasolja az Újrónafői Polgárőr Egyesület támogatását 5000 Ft 

összeggel, egyúttal a 2015. évi keretösszeg előirányzat-módosítás átvezetését a hatályos 

költségvetési rendeletben. 

A képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozták:         

129/2015.(XII.14.) határozat 

1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 

8/2013.(VI.05.) önkormányzati rendeletének 3. § (5) 

bekezdése alapján az Újrónafői Polgárőr Egyesület 

(székhely: 9244 Újrónafő, Szabadság u. 3.) civil 

szervezetet a 2015. évben 5.000,- Ft önkormányzati 

támogatásban részesíti. 

2) Az önkormányzati támogatást a támogatott civil 

szervezet kizárólag a következő célra használhatja fel: 

2015. éves tagdíj befizetése. 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8/2013.(VI.05.) 

önkormányzati rendelet alapján a támogatásról szóló 

megállapodást a civil szervezettel megkösse, valamint 

a támogatási összeget a Megyei Polgárőr 

Szövetségnek átutalja. 



4) Felkéri a Polgármestert, hogy a civil szervezet 

támogatására biztosított 2015. évi keretösszeget a 

hatályos költségvetési rendeletben az 1) pont szerinti 

támogatási összeggel megemelje az általános tartalék 

terhére. 

Felelős: Kertész Attila polgármester 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

Kertész Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket az elmúlt időszak fontosabb 

eseményeiről. Elmondja, hogy a sportpályára rendelt kapu felállításra került, illetve a 

temetőben lebetonozták a szemétgyűjtő konténer elhelyezésére szolgáló területet. A hivatal 

épülete körüli szegély is kialakításra került, illetve a császárréti házak előtti járdakészítés is 

folyamatban van. 

 

Más téma, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16.25 órakor berekesztette. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

              Kertész Attila                                                                    dr. Péntek Tímea 

               polgármester                                                                          jegyző  

 


