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33/2010.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Készült: Rönök hivatali helyiségében megtartott 2010. november 20.-án 15 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 
 
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.) Polgárőrség kérelme 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
3.) Körmend Város Tűzoltóságának kérelme 
 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 Falb Zoltán képviselő kérte fel. 
 
1.)Napirend: beszámoló az alakuló ülés óta eltelt időszakról 
 
Pékó Tamás polgármester tejautomata telepítés most nem lehetséges, mert 1.5 millió körüli az 
ára és a csörötneki termelő szerint márciusban várható pályázat erre. 
 
Könyvtár ellenőrzés megtörtént, az ellenőrzésben leírtakat tudomásul vesszük és majd 
megpróbálunk javítani a színvonalon. 
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A revitalizációs park átadása 23.-án lesz, amelyen nem tudok részt venni, mert nem leszek 
idehaza. Az alpolgármestert kérem meg, hogy fogadja az átadókat és nézzék meg a helyszínt 
is. 
 
A játék fafirma cég játszótér készítésével és pályázat írással foglalkozik, 28.-án tárgyalok 
velük. 
 
A PWnet telepítéssel kapcsolatban fel kellene mérni az igényeket, mert sokkal olcsóbb lenne 
a jelenlegi szolgáltatóknál, ha kiépítésre kerülne ez. 
 
2.)Napirend: polgárőrség kérelme 
 
Pékó Tamás polgármester ismerteti a kérelmet. Táblát szeretne a Polgárőr Egyesület kirakni a 
falu végére, hogy polgárőrség működik és a tábla ára 5.900.-Ft + ÁFA, amelyből 2 db.-ot 
szeretnének venni és az önkormányzat támogatását kérik a vásárláshoz. 
 
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a  2 db táblát az önkormányzat 
megvásárolja az igennel szavazzon. 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 166/2010. (11.20.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönöki 
Polgárőr Egyesület részére 2 db. tábla megvásárlását jóváhagyja 
11.800.-Ft + ÁFA értékben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

3.)Napirend: Körmend Város Tűzoltóságának kérelme 
 
Pékó Tamás polgármester ismerteti a kérelmet. A lakossághoz igazított,100.-Ft/fő támogatást 
szeretnének kérni.  
 
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy 40.000.-Ft támogatást nyújtson az 
önkormányzat az igennel szavazzon. 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 167/2010. (11.20.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmend 
Város Tűzoltóság részére 40.000.-Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
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4.)Napirend: rendeletek, határozatok módosítása 
 
Pékó Tamás polgármester: a hatályos rendeleteket átnéztem. A jegyzőnővel átbeszélem és 
majd írásos anyagban kimegy a tervezet. Van-e valakinek a rendeletekkel kapcsolatban 
mondanivalója? 
Ha a tervezetek kimennek akkor még lehet majd módosítani is. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
5.)Napirend: egyebek 
 
Pékó Tamás polgármester: az Idősek Napja, valamint a részükre adott utalvány megvásárlását 
jóvá kellene hagyni. Keret összeget tudok mondani, mert az ital számla még nem érkezett be.  
Pékó Tamás polgármester: aki a 220.000.-Ft  keret összeggel egyetért az igennel szavazzon.  
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 168/2010. (11.20.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Napi 
rendezvényre 220.000.-Ft keret összeget jóváhagy. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester: Mikulás napra a gyerekek csomagját 500.-Ft értékben kellene 
megállapítani. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal az igennel szavazzon. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 169/2010. (11.20.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Mikulás Napi 
ajándékcsomagot ad a rönöki gyerekek részére, amelyet 500.-
Ft/csomagban állapít meg. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester: a Karácsonyi ünnepség megrendezésére és az ajándékokra kérném, 
hogy a testület 250.000.-Ft keret összeget hagyjon jóvá, ilyenkor a gyerekek és idősek szoktak 
ajándék csomagot kapni. 
 
Pékó Tamás polgármester: aki a 250.000.-Ft  keret összeggel egyetért az igennel szavazzon.  
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 
 170/2010. (11.20.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karácsonyi 
ünnepség megrendezésére 250.000.-Ft keret összeget jóváhagy. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 00 perckor a polgármester 
bezárta. 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
Pékó Tamás    Falb Zoltán   Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska 
Polgármester   jegyzőkönyv hitelesítő  körjegyző 
 
 
 


