13/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. április 27.-én 18 óra 30 perckor
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.) 2010. évi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
2.) Igazgatási szünet
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
3.) Anyakönyvi szolgáltatásról rendelet
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
4.) Egyebek
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.

1.)Napirend megtárgyalása: 2010. évi költségvetési beszámoló
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet a testületi tagok megkapták
írásos anyagban.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Kérem, hogy, aki egyetért a rendelettel az igennel szavazzon.
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
7/2011. (IV. 28.) számú rendelet:
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Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 2010. évi
költségvetési beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

2.)Napirend megtárgyalása: igazgatási szünet
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet a testületi tagok megkapták
írásos anyagban.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Kérem, hogy, aki egyetért a rendelettel az igennel szavazzon.
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
8/2011. (IV. 28.) számú rendelet:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az igazgatási
szünet elrendeléséről szóló rendeletet a csatolt melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
3.)Napirend megtárgyalása: anyakönyvi szolgáltatásról
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezetet a testületi tagok megkapták
írásos anyagban.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Kérem, hogy, aki egyetért a rendelettel az igennel szavazzon.
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
9/2011. (IV. 28.) számú rendelet:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az anyakönyvi
szolgáltatások díjáról szóló rendeletet a csatolt melléklet szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
4.)Napirend megtárgyalása: egyebek
Pékó Tamás polgármester: a Toso reklám grafika készített az önkormányzat részére,anyák
napi üdvözlő kártyát, határtáblát újra fóliázták, húsvétváró rendezvény szervezéséhez plakát
készítés. Az összege ennek bruttó 20.375.-Ft.
Kérem, hogy, aki egyetért a kifizetéssel az igennel szavazzon.
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A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (04.27.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bruttó 20.375.Ft kifizetését jóvá hagyja a TO-SO reklámgrafika számlája alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: a Rönökért Közhasznú Egyesület megalakult, az önkormányzat
lesz a székhelye az egyesületnek. Viszont biztosítani kellene számukra iroda helyiséget. A
megállapodás aláírásra került a testületnek ezt kellene jóváhagyni.
Kérem, hogy, aki a megállapodással egyetért az igennel szavazzon.
A testület 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (04.27.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönökért
Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodást a csatolt melléklet szerint
jóváhagyja.
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
Polgármester

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

