2/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. január 20.-án 17 órakor megtartott
nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester
Sztraka László alpolgármester
Falb Zoltán képviselő
Leiner Márta képviselő
Tóth Roland képviselő
Igazoltan távol van: Meghívottak: Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző
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. A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Roland kérem fel.
Napirendi pont:
1.) Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszakról
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
2.) Kistérségi ügyek
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
3.) Pályázati lehetőségek
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
4.) Rendeletek, határozatok módosítása
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
5.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
6.) Egyebek

A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.
1.)Napirend megtárgyalása: beszámoló az előző ülés óta eltelt időszakról
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatás február 1-től indul, 2 fő napi 4
órában és 1 fő 8 órában fog dolgozni. Márciustól jön újabb 2 fő még 4 órában és 1 fő 6
órában. A pályázatot meg lehet tekinteni.
5 fő elmegy a Vízügyhöz dolgozni és tudomásom szerint az Erdészet is felvesz 3 főt.
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Sztraka László alpolgármester: oda kell figyelni, hogy mindenki be legyen hívva dolgozni.
2.)Napirend megtárgyalása: kistérségi ügyek
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy kistérségi társulási megállapodást módosítani
szükséges az idegenforgalmi feladattal, valamint a környezet- és természet védelemmel. Az
írásos anyagot e-mail-ben átküldtem. Javaslatom, hogy fogadjuk el.
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (01. 20.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd
Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az 1. számú melléklet szerint jóvá
hagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3.)Napirend megtárgyalása: pályázati lehetőség
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy megjelent az új Széchenyi terv lehetne épület
felújításra pályázni. Az óvoda külső szigetelése elmaradt még, valamint megújuló energia
forrást is lehetne tenni az épületre.
A többi pályázati lehetőségeket is átküldtem e-mail-ben.
Számítógép pályázaton indul az önkormányzat jó volna lecserélni 1-2 gépet, mert nagyon
elavultak.
Javaslatom, hogy induljunk a Civilcom Egyesület pályázatán számítástechnikai infrastruktúra
fejlesztésre.
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (01.20.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civilcom
Egyesület „szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai
infrastruktúra fejlesztése” pályázatot benyújtja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4.)Napirend megtárgyalása: rendeletek, határozatok
Pékó Tamás polgármester a szociális rendelettel kapcsolatban van-e hozzászólás?
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a rendeletben megfogalmazottakkal az igennel
szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi rendeletet alkotta:
1/2011. (I.21.) számú rendelet:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletet a csatolt melléklet
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

5.)Napirend megtárgyalása: törvényességi észrevétel
Pékó Tamás polgármester ismerteti a törvényességi észrevételt, amely a jegyzőkönyvek
határidőn túl való beérkezését észrevételezi. Az előző testület, valamint az új testületet is
érinti az ügy. Az észrevétellel a testület egyetért és a jövőben figyelemmel kíséri a postai
feladást.
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (01.20.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZF/29440/2010. számú törvényességi észrevétellel egyetért és felhatalmazza a
polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
6.)Napirend megtárgyalása: egyebek
Pékó Tamás polgármester: az étkezési normatíváról a rendelet alkotás nem történt még meg és
pótolnunk kell, az óvoda kistérségi fenntartású, de mi is rendeletbe foglaljuk.

Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a rendeletben megfogalmazottakkal az igennel
szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi rendeletet alkotta:
2/2011. (I.21.) számú rendelet:
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Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményi
térítési díjakról szóló rendeletet a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Baranyai János CKÖ elnök kérdi, hogy az együttműködési megállapodást a testület mikor
fogadja el velük?, valamint a vasút állomás felé mikor lesz közvilágítás?
Pékó Tamás polgármester: elmondja, hogy a problémával fog foglalkozni, de a közvilágítás
legalább 4 éves ügy. Az együttműködési megállapodást átfogja a testület nézni és megkötik,
de eddig nem látták a tervezetet sem.
Pékó Tamás polgármester: az önkormányzati dolgozók cafetéria keretét kellene meghatározni
2011. évre. A maximum bruttó 200.000.-Ft.
Javaslatom, hogy ennyiben határozzuk meg.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (01.20.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rönök Község
Önkormányzatának dolgozói cafetéria keretét 2011. évre bruttó
200.000.-Ft összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: érkezett a testület felé kérés, hogy egy közel száz éves kőrisfát
helyezzünk helyi védelem alá.
Sztraka László alpolgármester: amennyiben helyi védettség lesz úgy az önkormányzatnak
kötelességei is lesznek a fával kapcsolatban.
Pékó Tamás polgármester: mindenképpen kérnünk kell a fa állapotáról szakértői véleményt,
hogyha rendeletet alkotunk akkor ez alátámasztott legyen, hogy mi alapján került be. A
hiánypótlás miatt írok nekik, csatoljanak mellé szakértői véleményt.
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 18 óra 20 perckor a polgármester
bezárta.
K.m.f.

Pékó Tamás
Polgármester

Tóth Roland
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska
körjegyző

