
NÓRÁP ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth utca 48.  
 
. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 2010. október 15-én 18.30 órakor 
megtartott alakuló testületi ülésről.   
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
                         Nóráp Kossuth utca 48. 
 
Jelen vannak:  Stankovics Ferenc   polgármester 
                         Antalné Ihász Mária  képviselő 
                         Englert Zoltán  képviselő 
                         Molnár József  képviselő 
                         Pintér Sándorné  képviselő (5 fő)  
       
                
Az  ülésen tanácskozási joggal részt vett: 

Kissné Szántó Mária körjegyző 
Szautnerné Szalai Márta HVB elnöke  
  

Pintér Sándorné   korelnök köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, 
hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes,  azt 
megnyitotta. 
Javasolta a képviselőknek a meghívóban kiküldött napirendi pontokat – az 5. 
és 6. napirend sorrendjének felcserélésével -  fogadják el, a képviselők a 
javaslattal egyhangúan egyetértettek. 

 
Napirend  

 
1. HVB elnökének beszámolója a választás lebonyolításáról, 

eredményéről.  
Előadó: Szautnerné Szalai Márta  HVB elnöke 
 

2. Képviselő-testület eskütétele, megbízólevelek átadása  
Esküvevő: Szautnerné Szalai Márta  HVB elnöke    

 
3. A polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt.  

Esküvevő: Szautnerné Szalai Márta   HVB elnöke 
 

4. A polgármester programjának ismertetése  
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester 

 
5. Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása, ügyrendi 

bizottság választása  
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 

 
      6. Polgármester illetményének megállapítása  
 

7. Alpolgármester választása, alpolgármester eskütétele 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 



 
8. Alpolgármester tiszteletdíjának   megállapítása 

Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 

9. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, rendeletalkotás 
Előadó: Stankovics   Ferenc polgármester 

 
10.Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára  
     Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
 
1.) HVB elnökének beszámolója a választás lebonyolításáról, 

eredményéről. 
Előadó: Szautnerné Szalai Márta   HVB elnöke 

 
Pintér Sándorné   korelnök  felkérte a Helyi Választási bizottság elnökét a 
beszámoló ismertetésére.  
 
Szautnerné Szalai Márta   Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a 
képviselőket a választás lebonyolításáról, eredményéről. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    36/2010. (X.15.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a vá- 
    lasztás lebonyolításáról, és eredményéről szóló be-
    számolót elfogadja. 
 
 

2.) Képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása.  
Esküvevő: Szautnerné Szalai Márta   HVB elnöke 

 
A képviselő-testület tagjai letették az esküt, az esküokmányt aláírták.  
(Esküokmány a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

3.) Polgármester eskütétele, megbízólevél átvétele 
Esküvevő: Szautnerné Szalai Márta  HVB elnöke 

 
Szautnerné Szalai Márta HVB elnöke felkérte a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület előtt tegye le esküjét. 
 
Stankovics  Ferenc polgármester az esküt letette, az esküokmányt aláírta.  
(Esküokmány a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 



 
4.) Polgármester programjának ismertetés 

Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 
 
Pintér Sándorné korelnök felkérte a polgármestert, hogy ismertesse 
programját, illetve az ülést tovább vezesse.  
  
Stankovics  Ferenc polgármester ismertette a képviselő-testülettel a 
tervezett ciklusprogramját.  
(Program a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    37/2010. (X.15.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a pol- 
    gármester programját az előterjesztés szerint elfogad-
    ja.  
 
 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, ügyrendi 
bizottság megválasztása. 
Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics  Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselő-testülettel, hogy szükséges az SZMSZ 1. sz. és 4. sz. függelékének 
módosítása a képviselők személyének változása miatt. 
Az 1. sz. függelék a képviselők névsorát, a 4.sz. függelék a névszerinti 
szavazási ív mintáját tartalmazza.  
Kérte a képviselőket a szavazásra.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    38/2010. (X.15.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a 
    Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. (képviselők
    névsora) és 4. sz. (névszerinti szavazási ív) függelé-
    két az előterjesztés szerint módosítja. 
    (A módosított függelék a határozat melléklete)  
 
Stankovics   Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette, hogy 
az SZMSZ 46./A. §-a alapján a képviselő-testület tagjai sorából ügyrendi 
bizottságot hoz létre, melynek feladata, hogy javaslatot tegyen a polgármester 
tiszteletdíjára, az alpolgármester választás technikai lebonyolítása, illetve a 
vagyonnyilatkozatok átvétele, valamint az összeférhetetlenség vizsgálata. 
 Az ügyrendi bizottság elnökének Antalné Ihász Máriát,  tagoknak Englert 
Zoltánt és Molnár Józsefet  javasolja. 
 
 
 
 



 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    39/2010. (X.15.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete az Ügyrendi 
Bizottság elnökének Antalné Ihász Máriát,  tagoknak 
Englert Zoltánt és Molnár Józsefet  választja. 

 
 
 

6.) Polgármester tiszteletdíjának meghatározása 
Előadó: Antalné Ihász Mária   ügyrendi bizottság elnöke 

 
 
Stankovics Ferenc  polgármester felkéri az ügyrendi bizottságot, hogy 
tegyenek javaslatot a képviselő-testületnek a polgármester tiszteletdíjának 
meghatározására.  
A polgármester a napirend tárgyalásában nem vesz részt, az üléstermet 
elhagyta. 
 
Az ügyrendi bizottság tagjai a javaslat kidolgozására  külön terembe vonulnak.  
Kissné Szántó Mária körjegyző tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 
polgármester tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap (38650 Ft) 2,5 – 4,5- 
szerese között (96600 – 173900 Ft) kell megállapítani. További feltétel,  hogy 
az újonnan megválasztott polgármester tiszteletdíja nem lehet kevesebb az 
előző polgármester tiszteletdíjánál. A polgármester eddigi tiszteletdíja 147200 
ft volt, így ennél kevesebb nem állapítható meg.   
A polgármester költségtérítése a tiszteletdíj 20-30 %-a lehet. 
 
Az ügyrendi bizottság tagjai a terembe visszatérve az új polgármester részére 
165000 ft tiszteletdíj megállapítását javasolták, illetve költségtérítésként a 
tiszteletdíj 30 %-át, mellyel a képviselők valamennyien egyetértettek.   
 
A polgármester visszatért az ülésterembe, s a határozathozatal előtt kérte, 
hogy tiszteletdíját 150000 ft-ban állapítsák meg, valamint a költségtérítés 
ennek 30 %-a legyen. Szeretné, ha az önkormányzat a községben a 
rászoruló, felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére alapítványt 
hozna létre, melybe javasolja, hogy a részére javasolt tiszteletdij és a 
megállapított tiszteletdíj különbözetét – havi 15000 ft-ot – majd támogatásként 
adjanak át. Erről később, az alapítvány létrehozása után döntsön a testület. 
 
A polgármester a határozat meghozatalában nem vett részt.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    40/2010. (X.15.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete Stankovics  
Ferenc polgármester részére 150000 Ft azaz 
Egyszázötvenezer forint  tiszteletdíjat és 45000 Ft 
azaz Negyvenötezer forint költségtérítést állapít meg 
2010. október 3-tól. 
A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a  



MÁK KDRI (Veszprém) felé a tisztelet-díj számfejtése 
iránt intézkedjen. 
A költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről a kör- 
jegyzőség gondoskodik minden hónap 5. napjáig. 

    Határidő: 2010. október 20. 
    Felelős: körjegyző 
 
 

7.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester  

 
Stankovics Ferenc  polgármester alpolgármesternek Pintér Sándorné  
képviselőt javasolta. 
Kissné Szántó Mária körjegyző elkészítette a szavazólapokat, illetve a titkos 
szavazás jegyzőkönyvét az ügyrendi bizottság részére. 
Az ügyrendi bizottság az alpolgármester választást lebonyolította, a titkos 
szavazásról külön jegyzőkönyvet készített. 
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének melléklete) 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a titkos szavazásról készült 
jegyzőkönyv alapján az alábbi határozatot hozta: 
    41/2010. (X.15.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete Pintér 
Sándorné képviselőt alpolgármesterré 
megválasztotta. 

 
A választást követően Pintér Sándorné  alpolgármester az esküt letette, az 
esküokmányt aláírta. 
 
 

8.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics Ferenc polgármester javasolta, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíja 14.000 Ft/hó legyen.  
    
Hozzászólás nem volt.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 
tartózkodással , ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    42/2010. (X.15.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete az 
    alpolgármester tiszteletdíját havi 14.000 Ft-ban azaz
    Tízennégyezer forintban határozza meg. 
    A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a tisz-
    letdíj havonkénti számfejtéséről és kifizetéséről gon-
    doskodjon. 
    Határidő: havonta a tárgyhót követő hó 5. napjáig
    Felelős: körjegyző  
 
 
 



 
9.) Képviselők tiszteletdíjának meghatározása, rendeletalkotás  

Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 
 
Stankovics  Ferenc polgármester  javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
képviselők tiszteletdíját havi 14000 ft-ban állapítsák meg. 
A képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelet-tervezetet ismertette. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testületének 
5/2010. (X.18.) számú rendelete 

a helyi önkormányzat képviselők tiszteletdíjáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

10.) Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
Előadó. Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics  Ferenc polgármester  szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy  
az Önkormányzatokról szóló 1994. évi LXV. Törvény kimondja, hogy a 
képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, 
megalkotják szervezeti és működési szabályzatukat. Javasolja, hogy az 
SZMSZ felülvizsgálatára 2011. február 28-i határidőt határozzanak meg. 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    43/2010. (X.15.) KT határozat    
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a 
    Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgála-
    tának határidejét 2011. február 28-i határidőben hatá-
    rozza meg. 
    Utasítja a képviselő-testület a polgármestert és a kör-
    jegyzőt, hogy fenti határidőig az SZMSZ felülvizsgála-
    tát terjessze a képviselő-testület elé. 
    Határidő: 2011. február 28. 
    Felelős: polgármester, körjegyző  
     

11.) Stankovics Ferenc polgármester javasolta, hogy a művelődési ház 
vezető tiszteletdíját havi 14000 Ft-ban határozzák meg. A művelődési 
ház vezető részére a tiszteletdíj október 1-től kerüljön a fenti 
összegben kifizetésre.   
 
 
 
 



 
Nóráp Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   44/2010. (X.15.) KT határozat  
   Nóráp Önkormányzat képviselő-testület a művelődési
   ház vezető tiszteletdíját 2010. október 1-től havi  
   14000 ft-ban azaz Tizennégyezer forintban határozza
   meg. 
   Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy 2010. 
   október 1-től a fenti összeget számfejtse és folyósítsa
   a művelődési ház vezető részére.  
  

 
Több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a  képviselő-testület alakuló 
ülését   19.30 órakor bezárta.   
 

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


