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31/2010.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rönök hivatali helyiségében megtartott 2010. október 18.-án 17 óra 00 perckor 
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester 
  Sztraka László képviselő 
  Falb Zoltán  képviselő 

Leiner Márta képviselő 
  Tóth Roland képviselő 
  
Igazoltan távol van:-  
 
Meghívottak: Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző 
  Mikos Mária NKÖ elnök 
  Baranyai János CKÖ elnök 
 
Pékó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy a képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitotta. 
 
A napirend elfogadására tesz javaslatot Pékó Tamás polgármester, amelyet utána szavazásra 
bocsájt. 
Napirendi pont: 
1.) Beszámoló az alakuló ülés óta eltelt időszakról 
 Előterjesztés: Pékó Tamás polgármester 
2.) Vasi Volán menetrend változás 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
3.) Magyar Áramszolgáltató Kft. ajánlata 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
4.) Rendeletek, határozatok módosítása 
 Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester 
5.) Egyebek 
 
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
Pékó Tamás polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésre Leiner Márta képviselő kérte fel. 
 
1.)Napirend: beszámoló az alakuló ülés óta eltelt időszakról 
 
Pékó Tamás polgármester: elmondja, hogy a vonatpótló buszok nem fognak megállni itt 
Rönök belterületén. A volán kereste a kifogásokat. A Közút az ideiglenes busz megálló 
kialakításához ragaszkodik. A kialakítás kb. 510.e-Ft lenne. Írásbeli választ kérünk a Gysev.-
től. 
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Pékó Tamás polgármester: a Határőr úton antigorit lesz az útra téve, hogy az út minőséget 
javítsuk. 3 m3 antagoritot veszünk. 
 
Baranyai János CKÖ elnök: örülök, hogy a testület ilyen aktív. 
 
Pékó Tamás polgármester: a plébánossal megbeszéltem a programunkat és szeretném, ha 
ezután jó kapcsolat lenne az egyházzal. Alapítványt szeretnénk létrehozni a templomra, 
szorosabb együttműködést szeretnénk. Orgonaszót is jó lenne a misén működtetni. Öregek 
Napjára is meghívjuk a plébánost. 
 
Pékó Tamás polgármester: 30.000.-Ft értékben vásárolnánk tartós élelmiszert és tisztítószert 
az iszapkárosultaknak, amit a lakossági felajánlásokkal együtt vinne el a falugondnok. 
Kérem, hogy a testület hagyja jóvá. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 155/2010. (10.18.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
iszapkárosultaknak 30.000.-Ft értékben tartós élelmiszert és tisztítószert 
vásárol, amelyet a lakossági felajánlásokkal a falugondnok szállít el 
Kolontárra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
2.)Napirend: Vasi Volán  
  
Pékó Tamás polgármester: az iskola busz járata szeretnénk, ha meg maradna, mert az iskola 
előtt teszi le a gyerekeket. A szombathelyi távolsági busz későn ér be és nem is áll meg az 
iskolák előtt. A véleményünket el kell juttatni. 25 fő utazik a buszon csak Rönökről. 
 
3.)Napirend: Magyar Áramszolgáltató Kft. ajánlata 
 
Pékó Tamás polgármester: a jelenlegi szerződésünk nem engedi meg, hogy váltsunk, de azért 
köszönő levelet kellene írni. 
 
 4.)Napirend: rendeletek, határozatok módosítása 
 
Pékó Tamás polgármester: több olyan rendeletünk van aminek a módosítását javaslom. 
Ilyen, hogy a falugondnoki busz igénybe vétele rászorultsági alapon történjen, vagyis egyéni 
elbírálás alapján, mert gyakorlatilag most kényelmi szempont szerint használják egyesek. 
 
A 3-as átlagra juttatott gyermekvédelmi támogatást is vissza kell vonni, mert a gyerekeket 
másképp kell ösztönözni a tanulásra. Ebből a gyerekek nem sokat kaptak meg, a szülő 
támogatása volt ez. 
 
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: a legközelebbi ülésre előkészítem a módosítást. Az 
SZMSZ- t is felül kell vizsgálni. 
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5.)Napirend: egyebek 
 
Pékó Tamás polgármester: Az 1956-os megemlékezést október 23.-án tartjuk 15 órakor.  
 
Pékó Tamás polgármester: az idősek napi megemlékezést november 6.-án tartanánk, fellépne 
a rábafüzesi asszonykórus, rönöki óvodás gyerekek, valamint a rönöki iskolások. A 
kisebbségi önkormányzatok 20-20.000.-Ft-tal támogatják a rendezvényt. A vacsorát mi 
főzzük, míg a Székelytanya a köretet adná hozzá. 
 
Pékó Tamás polgármester: a mikulás napra a csomagot javaslom, hogy 500.-Ft értékben 
legyen ebben az évben összeállítva. Kérem, hogy aki ezzel egyetért az igennel szavazzon. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 156/2010. (10.18.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikulás napra a 
14 éves rönöki gyerekeknek 500.-Ft értékben ad édesség csomagot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

Pékó Tamás polgármester: az orvosi rendelőbe a recept nyomtatáshoz speciális nyomtató 
kellene, amit a doktornő kérne, hogy az önkormányzat vegyen meg, mivel itt használná a 
rendelőbe és akkor a laptopról tudna nyomtatni. Kérem, hogy aki ezzel egyetért az igennel 
szavazzon. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 157/2010. (10.18.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi 
szolgálat részére 1 db. nyomtatót megvásárolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

Pékó Tamás polgármester: az orvosi rendelőbe  3 db. széket kellene vásárolni mert lemosható 
székek kellenek a fertőzés elkerülése végett, a kárpitozott székeket kell cserélni. Kérem, hogy 
aki ezzel egyetért az igennel szavazzon. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 158/2010. (10.18.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi 
szolgálat részére 3 db. lemosható széket megvásárolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester: a buszmegállókba kukákat kell venni és kirakni, valamint a 
Gagarin térre az új aszfalt miatt nem lehet bemenni a kukás autóval. Ki kell húzni onnan őket, 
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ne hogy tönkre tegyék az aszfaltot. A temetőből a szemét gyüjtő konténert is el kell vitetni, 
mert megtelt.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 00 perckor a polgármester 
bezárta. 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
Pékó Tamás    Leiner Márta   Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska 
Polgármester   jegyzőkönyv hitelesítő  körjegyző 
 
 


