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18/2011.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Rönökön a hivatali helyiségében megtartott 2011. június 8.-án 19 óra 00 perckor 
megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Pékó Tamás polgármester 
  Sztraka László  

Falb Zoltán képviselő 
  Tóth Roland képviselő 
 
Igazoltan távol van: Leiner Márta 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 Falb Zoltán képviselőt kérem fel. 
 
Napirendi pont: 
1.) Színpad bérleti díj 

 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
2.) Pályázati lehetőség 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
3.) Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
4.) Sport csapat nevezése 
 Előterjesztő: Pékó Tamás polgármester 
5.) Egyebek 
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta. 
 
1.)Napirend megtárgyalása: színpad bérleti díj 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy igény van a színpad kölcsönbe vételre, az árát 
kellene meghatározni, hogy mennyiért adjuk oda.  
 
Több javaslat után a napi 35.000.-Ft bérleti díj merült fel lehetséges díjként, de az első és 
utolsó nap díjmentes mivel az össze és szétszerelés időigényes. 
 
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon. 
 
A testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
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Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
szabad téri színpadot napi 35.000.-Ft-ért bérbe adja a kérelmezőknek bérleti 
szerződés alapján. 
A technikai megoldások miatt a bérletnél az első és utolsó nap díj mentes és a 
legrövidebb bérleti megállapodás minimum 3 napra szólhat.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 

2.)Napirend megtárgyalása: pályázati lehetőség 
 
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a záportározóra jelent meg pályázati lehetőség. Azt 
kellene eldöntenünk, hogy elindul-e az önkormányzat a megvalósítás felé, mert akkor 
konzorciumban kellene gondolkodni és ehhez idő kell, hogy összeálljon. 
 
A képviselők támogatták a záportározó megvalósítását. 
 
Kérem, hogy, aki a határozati javaslattal egyetért az igennel szavazzon. 
 
A testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése című (Kódszám: NYDOP-4.1.1/B-11.) 
pályázaton részt kíván venni. 
Felhatalmazza Rönök polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához 
lehetséges konzorcionális partnerekkel, tagokkal megállapodást kössön a 
konzorciumi formában történő pályázat benyújtásához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. Napirend megtárgyalása: társulási megállapodás módosításának megtárgyalása 
 
Pékó Tamás polgármester: Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu a társulási megállapodás 
módosítását kezdeményezik, mert a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres segítség 
nyújtásból kiválnak, míg az oktatási részbe be szeretnének  lépni. 
 
Javaslom, hogy a módosításokat fogadjuk el. 
Kéri, hogy, aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
              
 79/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
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Rönök Község Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége 
Többcélú Kistérségi Megállapodás módosítását a csatolt melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
4. Napirend megtárgyalása: sport csapat nevezése 
 
Pékó Tamás polgármester: a bajnokságon indulna a foci csapat, de egyetlen labda vagy 
hálósincs meg. A megszűnt sport egyesület nem adta vissza az önkormányzatnak. Ez ügyben 
javaslom, hogy tegyük meg a feljelentést, mert több százezer Ft-ot érő eszköz tűnt el. 
 
A másik az, hogy most egy csapat indulna a bajnokságon, de ehhez viszont anyagi segítség 
kell nekik, mert még a nevezési díjat sem tudják kifizetni.  
 
 
Kéri, hogy, aki egyetért a határozati javaslattal az igennel szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
              
 80/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 

Rönök Község Képviselő-testülete feljelentést tesz ismeretlen tettes 
ellen a hiányzó sport eszközök miatt, amelyek a sport egyesület 
megszüntetésekor nem kerültek átadásra, valamint az egyesület 
megszűnésével ismeretlen helyre kerültek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Pékó Tamás polgármester: javaslom, hogy egyenlőre 150.000.-Ft-tal támogassuk a csapat 
indítást. A közhasznú egyesülettel még nem tudjuk, hogy mi van, valamint az a bejegyzéssel 
jön létre, így azon keresztül még nem tud a foci csapat elindulni. 
 
Kéri, hogy, aki egyetért a sport támogatással, a határozati javaslattal az igennel szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
              
 81/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 

Rönök Község Képviselő-testülete a bajnokságon induló foci csapatot 
150.000.-Ft-tal támogatja, amelyet eszköz és sport ruházat vásárlásra 
fordíthatnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
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5. Napirend megtárgyalása: egyebek 
 
Pékó Tamás polgármester: gyerek napra kért az óvoda támogatást. Javaslom, hogy 10.000.-Ft 
értékben élelmiszer, gyümölcslé stb. támogatást nyújtsunk. 
 
Kéri, hogy, aki egyetért a gyereknap támogatással, a határozati javaslattal az igennel 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
              
 82/2011. (06.08.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 

Rönök Község Képviselő-testülete a Rönöki Kerekerdő Óvoda 
gyereknapi rendezvényét10.000.-Ft-tal támogatja, amelyet élelmiszer és 
üdítő vásárlásra fordíthatnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 20 óra 30 perckor a polgármester 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
Pékó Tamás    Falb Zoltán   Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska 
Polgármester   jegyzőkönyv hitelesítő  körjegyző 
 
 
 


