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5/2011.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. február 15.-én 10 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  Sztraka László alpolgármestert kérem fel. 
 
Napirendi pont: 
1.) 2011. évi költségvetés 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
2.) Kistérségi munkabérhitel 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
 
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
1.)Napirend megtárgyalása: 2011. évi költségvetés 
 
Pékó Tamás polgármester ismerteti a költségvetést, amelyet a testületi tagok már a meghívó 
anyagaként megkaptak. 
 
Pékó Tamás polgármester: aki egyetért a rendeletben megfogalmazottakkal az igennel 
szavazzon. 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 3/2011. (II.16.) számú rendelet: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetésről szóló rendeletet a csatolt melléklet szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
2.)Napirend megtárgyalása: kistérségi munkabérhitel 
 
Pékó Tamás polgármester ismerteti, hogy a kistérség egyszeri alkalommal és 15 millió Ft 
nagyság rendű munkabérhitelt venne fel, mert a márciusban esedékes munkabér kifizetéshez 
kell. A testület hozzájárulása szükséges  
 
Javaslatom, hogy járuljon a testület hozzá. 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2011. (02.15.) számú határozat: 
 

1.) Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás által fenntartott intézmények zavartalan működtetése és a 
munkabér kifizetéseinek biztosítása érdekében- egyszeri alkalommal, 
2011. február havi bérek kifizetéséhez, legfeljebb 15 millió Ft összeg 
terjedelemig- a számlavezető intézetnél munkabérhitelt vegyen fel. A 
képviselő-testület egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 
munkabérhitel teljes összegét és annak költségeit esedékességkor 
megfizeti. 
 
2.) A határozat 1.) pontja azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy 
amennyiben a Kistérségi Társulás által felvett munkabérhitel 
megfizetése esedékessé válik, a munkabérhitel teljes összegét és annak 
költségeit a Kistérségi Társulásban tag azon települési önkormányzatok 
kötelesek biztosítani a hozzájárulási fizetési kötelezettségeik arányában 
és mértékéig, amelyek a munkabérhitellel érintett intézmények 
fenntartása vonatkozásában hozzájárulási kötelezettséggel rendelkeznek 
a Kistérségi Társulás felé. Erről a Társulásban tag önkormányzatok 
külön megállapodást kötnek az 1.számú melléklet szerinti megállapodás 
elfogadásával. 

    
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy jogszabály változás miatt a kistérségi 
megállapodást is módosítani szükséges, a kiegészítés az alábbi lenne…. 
 
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2011. (02.15.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint: 
A III. A Társulás részletes feladatai /III/B Ágazati feladatok/ Szociális 
feladatok egészüljön ki az alábbi ponttal: 
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„12.) A Társulási Tanács által fenntartott intézményeik által biztosított 
valamennyi (szociális és gyermekjóléti) személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet.” 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: képviselő-testület 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 10 óra 40 perckor a polgármester 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 
Pékó Tamás    Sztraka László  Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska 
Polgármester   jegyzőkönyv hitelesítő  körjegyző 
 


