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.
A napirendet a testület egyhangúlag elfogadta.
1.)Napirend megtárgyalása: beszámoló az előző ülés óta eltelt időszakról
Pékó Tamás polgármester elmondja, hogy a színpadot Szölnökre kérik augusztus 13.-ra bérbe
veszik.
Vasszentmihályra kértek kölcsön sörpadot és asztalt rendezvényre.
Terület vásárlás miatt megkerestek, mert vállalkozó szeretne ide jönni, de nem nagyon tudunk
alkalmas területet. A Juliska presszó mögött lenne a 255-ös helyrajzi számú terület, ki fogom
gyűjteni az önkormányzati területeket és a honlapra feltesszük.
2.)Napirend megtárgyalása: Magyar Közút Zrt. felszólítása, jelzőtábla cserékre
Pékó Tamás polgármester ismerteti a Közút Zrt. felszólítását. 7 db kressz táblát kell
kicserélni, egy tábla kb. 11.000.-Ft. 2011. október 31.-éig kell teljesíteni.
Javaslom, hogy szakaszosan, ne egyszerre cseréljük le. Még utána nézek, hogy hol lehet
beszerezni vagy a most kihelyezett táblákat esetleg cserébe felajánlani.
3.)Napirend megtárgyalása: pályázati lehetőségek
Pékó Tamás polgármester: az energia takarékossági pályázaton a pályázat író cég és az
energetikus elmondása alapján a hivatal épületre nem nyerne az önkormányzat. El kellene
dönteni, hogy esetleg más épülettel az önkormányzat indulna-e, de az óvoda sem esélyes
mivel ott már történtek energia takarékos módszerre való áttérések.
Laeder pályázatokon lehet térfigyelő kamerákra, sport létesítmények és köztéri padokra
pályázni. Az egyesületek is pályázhatnak.
A zápor tározóra a pályázati konzorcium alakítással kapcsolatban annyi az előre lépés, hogy
az Őrségi Vízrendezési Társulás, valamint a Közút belépne. A Kövizig elzárkózott tőle, ők
nem akarnak részt venni. Tervezővel meg kellene tekinteni, hogy mekkora beruházás lenne,
mert a pályázati minimum 20 millió Ft.
4.)Napirend megtárgyalása: egyesületekkel kapcsolatos ügyek
Pékó Tamás polgármester elmondja: a Rönökért Közhasznú Egyesület bejegyzése megtörtént,
viszont a jogerősítés még nem telt le, viszont a sport csapat már indulásához már szükség van
anyag vásárlásokra. Eddig vásároltak mezt, sport szárt, 2 hálót, 5 labdát, kapus kesztyűt. Ez
eddig a számítások szerint: 153.150.-Ft-ba kerül, ha el hozzák. Az öltöző rendbetételéhez kell
gáz, víz szerelő, a pályára kellenek új padok, 2 m3 kavics és cement is. A hazai meccsek bírói
költsége is tetemes.
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Javaslom, hogy az a Rönökért Közhasznú Egyesületnek 450.000.-Ft támogatást szavazzon
meg a testület olyan formában, hogy amennyiben lesz számlaszámuk akkor rá utalja az
önkormányzat. Addig viszont ennek a keretnek a terhére az önkormányzat kifizeti az addig
felmerülő költségeiket.
Kérem, hogy igennel szavazzon, aki egyetért a határozati javaslattal.
A testület egyhangúlag, 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2011. (07.06.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rönökért
Közhasznú Egyesület támogatására 450.000.-Ft összeget hagy jóvá
költségeik fedezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
5.)Napirend megtárgyalása: aktuális felújítási munkák ütemezése
Pékó Tamás polgármester: a busz megállók felújítása folyamatosan történik. A haranglábak
festése a soron következő munka.
6.)Napirend megtárgyalása: egyebek
Pékó Tamás polgármester: falunap legyen-e, mert el kell dönteni, ugyanis naponta
hívogatnak fellépők, hogy ajánlatot tegyenek műsorra.
Falb Zoltán képviselő: az emberek igénylik, hogy legyen. Gyereknapot sem tartottunk.
Pékó Tamás polgármester: javaslatot kérek.
Javaslat nem érkezett.
Pékó Tamás polgármester: a Turisztikai Desztináció Menedzsment- be való belépésre
meg küldték a szándék nyilatkozatot, valamint az éves tagdíj 30.000.-Ft.
Javaslom, hogy lépjünk be, mivel az ismertető értelmében ebből még profitálhatunk is.
Kérem, hogy igennel szavazzon, aki egyetért a határozati javaslattal.
A testület egyhangúlag, 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
89/2011. (07.06.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai
Desztináció Menedzsment a Vasvár-Körmend tengely mentén
szervezethez csatlakozik, a 30.000.-Ft-os éves tagdíjat vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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Pékó Tamás polgármester: a testületet tájékoztatom, hogy a Megyei Közgyűlés
tájékoztatást kért az önkormányzati lakásokról.
Pékó Tamás polgármester: az Adra Vitium Esélyegyenlőségi Alapítvány
támogatásunkat kérte. Javaslom, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel 5.000.-Ft
támogatást nyújtsunk.
Kérem, hogy igennel szavazzon, aki egyetért a határozati javaslattal.
A testület egyhangúlag, 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
90/2011. (07.06.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Adra Vitium
Esélyegyenlőségi Alapítványnak 5.000.-Ft-os támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: ingatlan vásárlási szándék érkezett a 11-es helyrajzi számú
területre.
Javaslom, hogy a helyben szokásos módon 15 napra kifüggesztjük és árban is a helyben
kialakult áron 100.-Ft/m2-en hirdessük meg.
Kérem, hogy igennel szavazzon, aki egyetért a határozati javaslattal.
A testület egyhangúlag, 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
91/2011. (07.06.) számú határozat:
Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rönök 121-es
705 m2-es területet 100.-Ft/m2 áron eladásra meghirdeti. Vételi
ajánlatok beadási határideje: 2011. július 22-én 12 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Pékó Tamás polgármester: lakossági bejelentés érkezett, hogy az Alkotmány út 73. szám
alatt működő üzleteket a testület azonnal zárassa be. A kérést, bejelentést a testületi
tagok ismerik.
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: a működési engedély bevonása, kiadása nem
testületi hatáskör és nem lakossági kérés alapján lehet bezárni, hanem a bejelentett panaszt ki
kell vizsgálni. A működési engedély visszavonása tényeken alapulhat, nem feltételezéseken.
Nincs két szálláshelyre kiadott működési engedély, mint azt a bejelentésben leírják. Nagyon
sok a bejelentésben a valótlan. A megfogalmazott dolgokat bizonyítani kell.
Pékó Tamás polgármester: azért a képviselőknek el kell gondolkozni, hogy szükség van-e
ilyen vállalkozásra.
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: a vállalkozót arra kell rábírni, hogy törvényes
keretek között működjön, a bezárást akkor lehet alkalmazni, ha alá lehet támasztani, hogy
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nem tesz eleget a jogszabályban előírtaknak. Ismételten felhívom a képviselők figyelmét,
hogy a működési engedély jegyzői hatáskör.
Tóth Roland képviselő: nem az üzemeltető tehet arról, ha a vendégek beszólogatnak vagy
nem úgy viselkednek, ahogy elvárható lenne.
Az ülésen vita alakult ki.

Pékó Tamás polgármester: lakossági bejelentés érkezett, hogy a Gokart pálya
működtetőjét kötelezzük a zaj védő fal megépítésére, mert hangos. A bejelentés ismert a
képviselők előtt.
Dr. Máténé Dr. Hajnal Piroska körjegyző: a zaj- és rezgés védelem a kistérség székhelye
szerinti jegyző hatásköre. Ez Szentgotthárd jegyzőjének hatásköre és illetékessége, hogy
milyen intézkedést tesz a bejelentésre. A képviselő-testületnek nincs hatásköre ez ügyben.
Nem vagyok érintett a Gokart pálya ügyében, mert a megfogalmazott érintettég, hogy
gyermekem a Gokart pályán pálya csúcsot ér el, nem függ össze azzal, hogy hangos-e a
Gokart pálya. A hangosság méréseken, tényeken alapul és nem azon alapul, hogy kinek a
gyermeke Gokartozik ott.
A bejelentést át kell tenni Szentgotthárd jegyzőjének intézkedésre és ezt minden aláírónak
meg kell küldeni, mert a jogszabály ezt írja elő.

Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, az ülést 18 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

