15/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. május 4.-én 10 óra 00 perckor
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester
Sztraka László alpolgármester
Leiner Márta képviselő
Tóth Roland képviselő
Igazoltan távol van: Falb Zoltán képviselő
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.) Szociális étkeztetés
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
2.) Szennyvíz támogatás
Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.
1.)Napirend megtárgyalása: szociális étkeztetés
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy Rönök hátrányos helyzetű, de az új kormány
rendelet alapján az állam a rászorulók 50 %-ának térítené meg a nyári szociális étkezését, a
másik felénél az önkormányzat támogatást kapna, de ez 32 % jelenleg. Nálunk sokan ettek az
előző nyáron, ami azt jelenti, hogy 20 fő 45 minimális napra az önkormányzatnak kb.
226.440.-Ft-ba kerülne. Javaslatom, hogy ezt ne vállaljuk fel, mert az önkormányzat nem tud
ilyen önrészt kifizetni.
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon.
A testület 3 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
67/2011. (05.04.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /16/2011.
(IV.29.) NEFMI rendelet/ szociális nyári étkeztetésre önrész hiány miatt
nem tud pályázni.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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2.)Napirend megtárgyalása: szennyvíz támogatás
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan a magas szennyvízdíj
miatt kormányrendelet alapján támogatás benyújtására van lehetőség, ehhez azonban testületi
határozat szükséges.
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon.
A testület 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
68/2011. (05.04.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által /31/2011.(IV.28.)
VM rendelet/ a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
meghirdetett pályázaton a magas fajlagos költségek miatt részt kíván
venni.
Felhatalmazza Csörötnek polgármesterét, hogy a pályázatot benyújtsa
és a szükséges dokumentumokat csatolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 10 óra 30 perckor a polgármester
bezárta.
K.m.f.

Pékó Tamás
Polgármester

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

