
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám:  9-2     /2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. április 7-én  18.30 
órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.  
 
A közmeghallgatás  helye: Polgármesteri Hivatal     
                         Nóráp Kossuth utca 48. 
 
Jelen vannak: Stankovics Ferenc polgármester 
                         Pintér Sándorné  alpolgármester 
                         Antalné Ihász Mária képviselő 
                         Englert Zoltán képviselő 
                         Molnár József képviselő (5 fő) 
                          
Tanácskozási  joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 
 
Érdeklődő vendég nem volt. 
 
Stankovics Ferenc polgármester   köszöntötte a testület tagjait. 
Megállapította, hogy az 5 fő képviselőből mindenki  jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint 
fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhanguan egyetértettek. 
 
Napirend: 

1. Szociális étkeztetés térítési díjának módosítása 
2. 2011. évi közbeszerzési terv 
3. Orvosi rendelő működési engedélye 
4. Vegyes ügyek 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása  
     Előadó: Kissné Szántó Mária körjegyző   

 
Kissné Szántó Mária körjegyző  tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 
az előző ülésen elfogadott 4/2011. (II.17) önkormányzati rendelet – mely a 
szociális étkeztetés térítési díjának meghatározására vonatkozik – 
jogszabálysértő, mivel a térítési díj 266 Ft-ban került megállapításra.  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
meghatározásáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2/A §. (4) 



bekezdése alapján a térítési díjat a kerekítés szabályai alapján kell 
meghatározni, jelen esetben 265 Ft a térítési díj, mind az intézményi, mind 
pedig a személyi térítési díj. A módosítást új rendelet alkotásával, az előző 
rendelet hatályon kívül helyezésével célszerű elvégezni. 
A módosított rendelettervezetek kiosztásra kerültek, javasolta az elfogadását.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2011. (IV.08.) önkormányzati  rendelete 
a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról  

szóló 3/2009. (IV.,16.) sz. rendelet módosításáról. 
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

2. 2011. évi közbeszerzési terv 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 

Stankovics Ferenc    polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát 
a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Javasolta a rendelet elfogadását.  
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   9/2011. (IV.07.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat  2011. évi közbeszerzési 
terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének 
nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2011. évre irányadó 
közbeszerzési értékhatárokat.  
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások 
szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás lefolytatását, a 
közbeszerzési tervet módosítani kell a változás 
felmerülésekor.   

 
3.) Orvosi rendelő működési engedélye   
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester 
 
Stankovics Ferenc   polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselő-testület tagjaival a Veszprém megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Pápai Kistérségi Népegészségügyi 
Intézetének végzését, melyet az orvosi rendelő ellenőrzését követően küldtek 
meg. Felsorolta a feltárt hiányosságokat: padozat javítása, zárt szekrény 
orvosi kartonoknak, tisztítószereknek, mosogató, csaptelep rendelőbe, WC-k 
felújítása.  



A legnagyobb hiányosság, hogy a rendelő nem akadálymentes. 
A feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítettek  a hiányosságok 
kijavítására.  
Elmondta, hogy az akadálymentesítés költségét saját erőből nem tudják 
fedezni, erre vonatkozó nyilatkozatot tettek, hogy pályázati lehetőség esetén 
pályáznak – az önerő biztosított – nyertes pályázat esetén tudják az 
akadálymentesítést megoldani. 
A felsorolt hiányosságok megszüntetésére kért  árajánlatot a Kovácsi Fal Kft-
től, azonban még legalább egy árajánlat szükséges a munkák megrendelése 
előtt. 
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket.  
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Véleménye szerint is el kell végezni a 
hiányosságok kijavítását, ennek költsége később magasabb lehet, de maga 
után vonhatja a rendelő működési engedélyének megvonását is. 
 
Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    10/2011. (IV.07.) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy az orvosi rendelő javítási munkáira 
kérjen árajánlatot, s az ajánlatokat terjessze elő a 
képviselő-testület soron következő ülésén döntésre.  
Felelős: polgármester. 

    Határidő: 2011. május 15. 
     
4.) Vegyes ügyek  
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
közmunka program keretében 2 fő 4 órás, 4 hónapra foglalkoztatott személy 
kezdi meg a  munkát a községben áprilisban.  
A Petőfi Sándor utca közvilágításának kiépítése elkezdődött, az oszlopokat 
felállították, rövidesen a vezetékeket is kifeszítik. A megrendeléstől hosszu idő 
telt el, legutóbb ősszel vizvezetékrendszer akadályozta a munkákat, 
megoldották. 
 
Molnár József képviselő: Megkérdezte,hogy a gyakori közvilágítási hibák 
miatt mikorra várható intézkedés? 
Másik kérdése, hogy Kardos Ferenc  - akinek épülete van a Petőfi utcában és 
szeretné a gázt bevezetni – érdeklődött, hogy az önkormányzat hozzájárul-e a 
költségekhez? 
A volt un. széngödörbe nagyon sok oda nem illő szemetet visznek, ennek mi 
lesz a sorsa? 
 
Englert Zoltán képviselő: A széngödörrel kapcsolatban elmondta, hogy 
véleménye szerint le kellene zárni, semmiféle hulladékot ne lehessen oda 



vinni. Így nehéz ellenőrizni, hogy ki vitte oda pl. a traktorgumit. 
 
Stankovics Ferenc polgármester elmondta, hogy már többször 
bejelentették, válasz érkezett, hogy foglalkoznak a problémával.  
A gázvezetéshez az önkormányzat nem tud hozzájárulni, egy személy részére 
nem tudnak támogatást adni. Javasolta, hogy saját telkén keresztül vezesse a 
gázt, olcsóbban megoldható. Hisz a másik épület a saját lakótelke végén van. 
Az un. széngödörrel kapcsolatban elmondta, hogy a közmunkások munkába 
lépésével a területet rendezik. Véleménye szerint nem kell lezárni, azonban 
kéri, hogy aki látja, jegyezze meg a rendszámot, így eljárást tudnak indítani. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Az Anyák napi műsorral kapcsolatban 
érdeklődött, hogy az előző évek gyakorlatához híven idén is a Pápakovácsi 
Általános Iskolával vegye fel a kapcsolatot. Sajnos, kevés a helyi gyermek 
 
Molnár József képviselő: Véleménye szerint az Anyák napi műsoron a helyi 
gyermekek szerepeljenek.  
Megkérdezte még, hogy a külterületi utak kövezésének lesz-e folytatása? 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Egyenlőre befejeződött a külterületi utak 
rendbetétele, most nem tervezik a folytatást. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy április 1-től már Dr Balogh Zsuzsanna a 
háziorvos, örömmel fogadták, jó a visszhang.  
Internet bekötést kért, ez a hivatalban lévő vonalról megoldható, már beszéltek 
szakemberrel.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
19.45 órakor bezárta.   

 
 

k.m.f. 
 
 
                      Stankovics Ferenc                                            Kissné Szántó Mária  
                      polgármester                                                     körjegyző 
 
 
 
 


