7/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. március 2.-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 Leiner Márta képviselőt kérem fel.
Napirendi pont:
1.) Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszakról
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
2.)Gysev fejlesztés
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
3.)Pályázati lehetőségek
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
4.)Családsegítő éves beszámolója
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
5.)2010. évi adózásról beszámoló
Előterjesztő: Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző
6.) Egyebek
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.
1.)Napirend megtárgyalása: beszámoló az előző ülés óta eltelt időszakról
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a Vasúti út közvilágítása több milliós
nagyságrendű lenne, elkészült az árajánlat. Jelenleg pályázati lehetőség sincs a
megvalósításra.
Pékó Tamás polgármester: az energetikai pályázat ügyében kedden jönnek a szakemberek, a
Művelődési Házat statikusssal is meg kellene nézetni. Az épületekről tervrajzok kellenek.
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Most azt kellene eldöntenünk, hogy indulunk-e a pályázaton. A költségtervezést még később
tudjuk meg.
Kérem, hogy , aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
32/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi terv
energetikai pályázatán az önkormányzat épületeinek megújuló energiai
átalakítására pályázatot nyújt be.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: a kerékpár út pályázati feltételeinek viszont nem felel meg az út,
amelyre szerettünk volna kerékpár utat.
Mikos Mária NKÖ elnök: az Alkotmány úton a közvilágítás nem jó, egy lámpa villog, az
önkormányzat jelentse az illetékeseknek.
Pékó Tamás polgármester: az önkormányzat Csörötnek, Arany János út 15.szám alatti lakását
értékesíteni szeretné, még a megoldások keresése folyamatban van, mert a jogcím nélküli
lakók vannak benne és jó volna ha vásárlási szándékot mutatnának az ingatlanra.
Pékó Tamás polgármester: a Németh útépítővel megállapodás született, hogy önkormányzati
utakon helyezhetnek el építési törmeléket elhelyezhetnek. A megállapodást még a
környezetvédelmi felügyelőségnek is jóvá kell hagynia.
Kérem, hogy , aki egyetért a megállapodással az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
33/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh Útépítő Kft.vel kötött megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: az óvodával kapcsolatos ügyekben szeretném, ha meg lenne bízva
képviselő és Ő intézné a felmerülő ügyeket. Én Tóth Roland képviselőre gondoltam.
Tóth Roland képviselő: jó vállalom.
Pékó Tamás polgármester: az óvodások falugondnoki szállításával kapcsolatban el kell
dönteni, hogy mi legyen. Jelenleg a házaknál teszi le a gyerekeket, de baleset esetén
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kivállalja majd a felelősséget. A 8-as főúton veszélyes is a megállás. A kijelölt busz
megállókban állna meg a busz.
Leiner Márta képviselő: hozzunk határozatot róla, legyen ideje felkészülni a szülőknek.
Pékó Tamás polgármester: legyen 04. 04.-től az átállás.
Kérem, hogy , aki egyetért a javaslattal az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönöki Kerekerdő
Óvoda óvodásait 2011. április 4.-től a Falugondnoki Szolgálat a kijelölt
buszmegállóban veszi át és adja át a hozzátartozónak.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: a farsang megszervezése folyamatban van, a március 15.-ei
megemlékezést aznap 15 órákor kellene megtartani. Leiner Márta képviselő ha a
megemlékezésre verset tanítana be gyerekeknek?
Leiner Márta: jó, keresek verset és hozzá szavalót is.
Mikos Mária NKÖ elnök: a kisebbségi kirándulás március 26.-án lesz, mindenkit szeretettel
várok. Zalai helyekre megyünk.
Pékó Tamás polgármester: Laeder pályázatokra ötleteket várok, jó volna kerékpár versenyt
szervezni vagy kézműves házat nyitni. Egyesület 100 %-os támogatásban részesülne.
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: helytörténet kiadvány megjelentetése jó volna.
2.)Napirend megtárgyalása: Gysev fejlesztés
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a szerződés tervezet itt van. A gysev pályázati
projekt keretében parkolót épít és annak az üzemeltetését kellene az önkormányzatnak
vállalni.
Kérem, hogy , aki egyetért a megállapodással az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vasúti megállóhelyen
létesítendő parkoló üzemeltetésére a megállapodást a csatolt melléklet szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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Felelős: képviselő-testület
3.)Napirend megtárgyalása: pályázati lehetőségek
Pékó Tamás polgármester: ezt a napirendi pontot már kimerítettük az előzőekben.

4.)Napirend megtárgyalása: családsegítő szolgálat beszámolója
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a beszámolót minden évben megküldi a szolgálat.
El lehet olvasni, hogy hány esetben történt segítés.
Kérem, hogy , aki elfogadja a beszámolót az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
5.)Napirend megtárgyalása: 2010. évi adózásról beszámoló
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: az írásos anyag szerinti adózás volt 2010. évben.
Pékó Tamás polgármester: kérem, hogy , aki elfogadja a beszámolót az igennel szavazzon.
A testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
37/2011. (03.02.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi adózásról
szóló beszámolót a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
6.)Napirend megtárgyalása: egyebek
Török Balázs falugondnok elmondja, hogy a Gokart pályán Rönök Napot szeretnének tartani
és ehhez az önkormányzat támogatását is szeretnék kérni. Április elejére tervezik a
rendezvényt.
Mikos Mária NKÖ elnök: meg lehetne hívni az osztrák tűzoltókat.
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Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: az SZMSZ már több hónapja elkészült és írásos
anyagként már át lett adva, amennyiben nincs módosítási javaslat úgy el kellene fogadni, mert
a választást követő 6 hónapon belül kell a felülvizsgálatot elvégezni a testületnek.
Pékó Tamás polgármester: a következő testületi ülésen elfogadjuk.

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 40 perckor a polgármester
bezárta.
K.m.f.

Pékó Tamás
Polgármester

Leiner Márta
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska
körjegyző

