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16/2011.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott  2011. május 16.-én 17 óra 30 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.) Nyári táboroztatás 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
2.) Pályázati lehetőségek 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
3.) Egyebek 
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 
 
1.)Napirend megtárgyalása: nyári táboroztatás 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy Rönökről a tavalyi évhez hasonlóan hátrányos 
helyzetű gyerekek táboroztatásához kéri a Családsegítő szolgálat az önkormányzat 
támogatását. 4 gyereket javasol és 8.000.-Ft/fő a tábor részvételi díja. 
Javaslatom, hogy támogassuk a gyerekek táboroztatását. 
 
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon. 
 
A testület 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2011. (05.16.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári táborba 4 fő 
táboroztatásának a költségét vállalja, amely 8.000.-Ft/fő, összesen 
32.000.-Ft. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: képviselő-testület 
 

Pékó Tamás polgármester: másik két gyerek táboroztatásához  is kérnék a segítségünket. ez 
Vöröskereszt által szervezett és beteg, sérült gyerekek mennének a táborba. Most csak szóbeli 
tájékoztatást tudok erről adni, az írásos megkeresést majd küldik, viszont döntenünk kellene, 
hogy támogatjuk-e. 2 fő menne és 3.000.-Ft/fő a részvétel. 
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon. 
 
A testület 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2011. (05.16.) számú határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vöröskereszt 
által szervezett nyári táborba 2 fő táboroztatásának a költségét vállalja, 
amely 3.000.-Ft/fő, összesen 6.000.-Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

 
2.)Napirend megtárgyalása: pályázati lehetőségek 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy vízelvezetésre küldött egy cég pályázati 
lehetőséget, meg lehet tekinteni az ajánlatukat. 
 
A játszótér pályázatot nem írta ki a kormány információink szerint talán szeptember körül lesz 
pályázati kiírás. 
 
3. Napirend megtárgyalása: egyebek 
 
Pékó Tamás polgármester: a szennyvíz pályázathoz módosítani kell a szennyvízdíj 
rendeletünket. Gyakorlatilag csak abban változik, hogy a fajlagos ráfordítás költségét is be 
kell a rendeletbe tenni. 
Kérem, hogy aki a módosítással egyetért az igennel szavazzon. 
 
A testület 4 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

10/2011. (V.17.) számú rendelet: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2010. 
(II.13.) számú rendeletét a csatolt melléklet szerint módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Pékó Tamás polgármester: a közút kezelő írt, hogy az út melletti táblát el kell távolítani, mert 
mérete miatt az új kormány rendelet szerint nem lehet ott.  Ez az üdvözlő táblánk. 
 
Pékó Tamás polgármester: a falunap és gyereknapot is meg kellene beszélnünk, hogy mikor 
és hogy legyen. 
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Leiner Márta képviselő: javaslom, hogy a gyereknapot Szent Iván éji boszorkány túrával 
egybe kötve rendezzük meg. 
 
Pékó Tamás polgármester: a közfoglalkoztatás keretében 4 főt tudunk foglakoztatni június 1.-
től, 1 nőnek és 3 férfinak tudunk munkát biztosítani. 
 
Pékó Tamás polgármester: a Medicopter alapítvány küldött kérést, de a segítségét nem tudjuk 
felvállalni. Ha valakinek más a véleménye akkor kérem, hogy mondja el.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 19 óra 30 perckor a polgármester 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 

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


