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10/2011.  
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. április 11.-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 eltelt időszakról 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
2.) Házszám nyilvántartásba vétele 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
3.) Reflex környezetvédő Egyesület megkeresése 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
4.) Megállapodás a Mastersped Kft.-vel 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
5.) Könyvtári Megállapodás 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
6.) SZMSZ 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
7.) Állattartási rendelet 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
8.) Helyi védettségről rendelet 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
9.) Egyebek 

  
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 
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1.)Napirend megtárgyalása: beszámoló az eltelt időszakról  
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy  ma kijelölték a 8-as fő úton a kritikus pontokat, 
ahol javítás lesz. Én úgy látom, hogy azokat a helyeket mind bejelölték, ahol kértük. 
 
A helytörténeti kiadványhoz szakembert kerestem, Unger Bernadett elvállalja, de csak a nyári 
szünetben tudja csinálni. 
 
A templom környékét rendbe kell tenni, jönnek látogatók. Egy WC- legalább fel kell újítani. 
 
Össze lett szedetve a 8-as fő út mellett a szemét. Sajnos nem lehet lesorompózni a bekötő 
utakat, így az átutazók  
 
2.)Napirend megtárgyalása: házszám nyilvántartásba vétele 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a Temető útba épült új háznak nincs házszáma, 
ezért perezni kellene az 1.-es házszámot, mert az elé épült.  
Kérem, hogy, aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönök Temető 
út 1/A házszámot nyilvántartásba veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
3.)Napirend megtárgyalása: Reflex környezetvédő egyesület megkeresése 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a Reflex környezetvédő egyesület megkereste 
levélben. A megfogalmazott válasz levél a képviselők előtt ismert, van- valakinek hozzá fűzni 
valója. 
Kérem, hogy, aki egyetért a válasz levélben megfogalmazottakkal az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Reflex 
környezetvédő egyesület részére küldött válaszlevél tartalmával 
egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
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4.)Napirend megtárgyalása: megállapodás a Mastersped Kft.-vel 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a Mastersped megkereste, hogy a területünkön 
helyezhessen el földet. Egy kikötésem van ezzel kapcsolatban, hogy csak természetes 
anyagokat rakhatnak le. Cserébe viszont az ott lévő árkot rendbe tennék, mert nekik vannak 
gépjeik. A Gysev a múlt héten szólított fel minket, hogy tisztítsuk ki. 
Kérem, hogy, aki egyetért a megállapodás tervezetével az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mastersped 
Kft.-vel kötött megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

5.)Napirend megtárgyalása: könyvtári megállapodás 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén a kistérséggel a 
mozgó könyvtári megállapodást meg kellene kötni. 
Kérem, hogy, aki egyetért a megállapodás tervezetével az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtári  
megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
6.)Napirend megtárgyalása: SZMSZ 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy az SZMSZ-t már többször tárgyaltuk, de még az 
elfogadás elmaradt javaslom, hogy mivel a módosítások is beépültek, hogy most már 
fogadjuk el. 
Kérem, hogy, aki egyetért az SZMSZ-el az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2011. (IV. 12.) számú rendelet: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési szabályzatáról a csatolt melléklet szerinti rendeletet 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: képviselő-testület 
 
7.)Napirend megtárgyalása: állattartási rendelet 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet a testületi tagok megkapták, a 
közben érkezett módosítások bekerültek 
Kérem, hogy, aki egyetért a rendelettel az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

5/2011. (IV. 12.) számú rendelet: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az állattartás 
szabályairól a csatolt melléklet szerinti rendeletet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
8.)Napirend megtárgyalása: helyi védettség 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet a testületi tagok megkapták, a 
közben érkezett módosítások bekerültek 
Kérem, hogy, aki egyetért a rendelettel az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

6/2011. (IV. 12.) számú rendelet: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi 
építészeti és természeti értékek védelméről és támogatásáról a csatolt 
melléklet szerinti rendeletet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
8.)Napirend megtárgyalása: egyebek 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy az energetikai pályázat az építőipari cég kellett az 
árajánlat elkészítéséhez, valamint a mérések elvégzéséhez, ezt épületenként 50.000.-Ft+ÁFA-
ért készítik el. Ennek a költségét kell jóvá hagynunk, vagyis 250.000.-Ft+ ÁFA az 5 épületre, 
a megküldött árajánlatnak megfelelően. 
Kérem, hogy, aki egyetért a Vé-kó Tervező Kft.-nek a megbízásával az igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vé-kó Invest 
Kft.-t megbízza és a 250.000.-Ft-os felmérési, tervezési díjat 
jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Leiner Márta képviselő elmondja, hogy a húsvéti kézműves foglalkozáshoz anyag, kellékekre 
kérne keret összeget. A gyerekek szoktak asztali díszeket készíteni. 
Kérem, hogy, aki egyetért húsvéti kézműves foglalkozásra 10.000.-Ft-ot biztosítsanak az 
igennel szavazzon. 
 
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2011. (04.11.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a húsvéti 
kézműves foglalkozás anyag és kellékeire 10.000.-Ft-ot hagy jóvá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 19 óra 00 perckor a polgármester 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 

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


