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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 2010. november 29-én 18.30 
órakor megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
 
Az ülés 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)  
       
                
Az  ülésen tanácskozási joggal részt vett: 

Kissné Szántó Mária körjegyző 
  
  

Stankovics Ferenc polgármester  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   
fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek. 

 
Napirend  

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. 

negyedéves végrehajtásáról, rendeletmódosítás .  
Előadó: polgármester  
 

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési  koncepciója 
Előadó: polgármester     

 
3. Vegyes ügyek .  

Előadó: polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napirend tárgyalása: 



 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. 

negyedéves végrehajtásáról, költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 

 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát – 
a beszámolót a III. negyedéves végrehajtásról, illetve a rendelettervezetet – a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket, 
hozzászólásokat, javasolta az előterjesztések elfogadását. 
 
Pintér Sándorné alpolgármester  Megkérdezte, miért ilyen kevés az 
iparűzési adó bevétele a tervezetthez képest? 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: A beszámolóban szerepel sportcélokra 
tervezett kiadás. Történt-e támogatás sportegyesület részére 2010 évben? 
Szociális étkezők létszáma nagyon alacsony. 
 
Stankovics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy az iparűzési 
adó tervezésekor magasabb összeget állítottak be – az előző évi bevallások 
alapján – azonban az idei bevallásban már kisebb összegek szerepeltek. De 
néhány adóalanynál hátralék is áll fenn, behajtása iránt intézkedünk. 
Sportegyesület részére 2010. évben nem nyújtottak támogatást.  
A szociális étkeztetést igénybe vevők száma csökkent, 1 fő intézeti 
elhelyezést nyert, 1 fő pedig nem veszi igénybe a szolgáltatást. 
 
A hozzászólások után Stankovics Ferenc polgármester kérte a képviselőket, a 
III. negyedéves beszámoló elfogadására: 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
    45/2010. (XI.29.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete az Önkor-
    mányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. negyedéves 
    végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
    szerint elfogadja. 
    Utasítja a polgármestert, hogy a terv további végre-
    hajtásáról gondoskodjon. 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2010. december 31. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Stankovics Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy a költségvetési 
rendelet módosítását fogadják el. 
 
 
 
 
 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 



és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:   
 

Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2010.(XI.30.)  rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010. (II.13.) rendeletének módosításáról. 

(a rendelet  és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)  
 

2.) Az Önkormányzat 2011. évi tervkoncepciója   
Előadó:  Stankovics Ferenc polgármester  
 

Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők az 
koncepciót a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy még nincs az országgyűlés által 
elfogadott költségvetés, ezért a koncepció csak a tervjavaslatra épült. 
Javasolja, hogy továbbra is tervezzék az orvosi rendelő felújítását, bővítését, 
valamint a katolikus templom felújításának támogatását. Mindkét esetben 
szükség van pályázati forrásra is, önerőből nem tudják megoldani. 
Szükséges lenne az egyház részéről is nagyobb – nem elsősorban anyagi – 
támogatás, az önkormányzat segítséget nyújt, de a lebonyolítás az egyházat 
terheli. 
 
Molnár József képviselő: Ígéretet tett, hogy beszél az atyával, ez ügyben.  
 
Molnár József, Englert Zoltán képviselők javasolták, hogy a járdaépítés is 
kerüljön tervezésre, fokozatosan készüljön el mindenhol a járda. Évente annyit 
tervezzenek, amit a költségvetés elbír.  
 
Antalné Ihász Mária képviselő javasolta, hogy helyezzenek el táblát a 
faluban, ami mutatja a temető irányát.  
 
Stankovics Ferenc polgármester: Ajkán lehet készíttetni táblát, 
tartóoszloppal együtt, intézkedik iránta. Kérte a képviselőket a szavazásra.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
    46/2010. (XI.29.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete az Önkor-
    mányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az 
                       előterjesztés szerint elfogadja.  

Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi pénzügyi 
tervet határidőre terjessze a testület elé.  

    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2011. február 15.  
(Koncepció  a jegyzőkönyv melléklete) 
 

3.) Vegyes ügyek  
Előadó:  Stankovics Ferenc polgármester  

 
a.) Mikulás ünnepség szervezése 
Stankovics Ferenc polgármester  elmondta, hogy a már hagyománnyá 
vált Mikulás ünnepséget pénteken (december 3-án) tartják. Műsort a 



Pápakovácsi Általános Iskola diákjai adnak, javasolta, hogy a résztvevő 
gyermekeket édességcsomaggal ajándékozzák meg, kb. 600 ft /db 
értékben. 
 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
    47/2010. (XI.29.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a gyermekek részére (14 éves 
korig) édességcsomagot vásárol Mikulás napra. A 
csomag értéke kb. 600 ft/db.  
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, 
hogy a csomagok beszerzéséről gondoskodjon.  

    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2010. december 3. 
 

b.) Veszprém Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi programjának 
felülvizsgálata. 
Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics  Ferenc polgármester megállapította, hogy a program 
elérhetőségéről a képviselők tájékoztatást kaptak. A képviselő-testület 
véleményét 2010. december 20-ig kell eljuttatni a Megyei Önkormányzathoz. 
Kérte a véleményeket, javasolta a program támogatását.  
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    48/2010. (XI.29.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a 
    Veszprém Megyei Önkormányzat környezetvédelmi 
    programjának felülvizsgálatával kapcsolatos anyaggal 
    egyetért, támogatja az elfogadását. 
    A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
    határozatról a Veszprém Megyei Önkormányzatot ér-
    tesítse. 
    Felelős. Polgármester 
    Határidő: 2010. december 20. 
 
 

c.) Nóráp  Önkormányzat és intézményei 2011. évi belső ellenőrzési 
ütemterve 

     Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 
 
Stankovics   Ferenc polgármester megállapította, hogy az ellenőrzési 
ütemtervet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a 
javaslatokat, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 

 
 
 
 



Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül   – az alábbi határozatot hozta: 
    49/2010. (XI.29.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete az 
 Önkormányzat és intézményei 2011. évi belső  
ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés szerint 
elfogadja.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az 
ütemtervet a Pápai  
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
részére küldje meg. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: polgármester.  

 
d.) Hóeltakarítás  

Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc polgármester  szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
gondoskodni kellene a faluban a rendszeres hóeltakarításról. Jelenleg nincs 
szerződése az önkormányzatnak egy vállalkozóval sem. Pápakovácsiban 
Nagy Balázs tapolcafői vállalkozó végezte a tevékenységet, és alkalmanként 
Nórápon is dolgozott. Pápakovácsi azonban felbontotta a szerződést, így 
Nórápon sem számíthatnak rá. Dákáról jelentkezett egy vállalkozó, aki 
szerződést kötne a rendszeres hóeltakarításra . Kérte a véleményeket. 
 
Englert Zoltán, Molnár József képviselők:  A vállalkozó máshol is 
szerződött, ezért félő, hogy utoljára jön Nórápra, amikor már letiporták az utat. 
Más megoldást javasolnak, például helyi vállalkozót megbízni, akár saját 
hólapátot vásárolni a gépére. 
 
Stankovics Ferenc polgármester véleménye szerint ez túl drága lenne, nem 
éri meg a beruházás.  
 
Molnár József képviselő: Hosszabb távra gondolkodva, inkább a helyi 
megoldást kellene keresni.  
 

e.) Rendőrség részére üzemanyag támogatás 
 Előadó: Stankovics Ferenc polgármester.  

 
Stankovics Ferenc polgámester elmondta, hogy november 30-án lesz a már 
szokások negyedévenkénti egyeztető fórum a rendőrséggel illetve a körzeti 
megbízottak ellátási területén lévő polgármesterekkel, polgárőrökkel. 
A Rendőrség kérése, hogy jövő évben az üzemanyag támogatást 
lakosságarányosan biztosítsák, ne egyenlő arányban. Véleménye szerint is 
igazságosabb. Nóráp településre – az előzetes számítások szerint – 
ugyanannyi, mint eddig , évi 30 e Ft támogatás jut. 
Javasolta, hogy ezen összeget biztosítsák továbbra is támogatásként.  
További kérése a rendőrkapitányságnak, hogy a megállapodást 3 évre kössék, 
s évente biztosítsák a fenti összeget. 
 
 
 



 
  
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül   – az alábbi határozatot hozta: 
    50/2010. (XI.29.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a 
Rendőrség Körzeti megbizottai által használt 
szolgálati gépkocsihoz 2011. évtől kezdődően 3 éven 
keresztül évi  30.000 Ft azaz harmincezer forint 
üzemanyag hozzájárulást biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megállapodást aláírja. 
Utasítja, hogy a 2011. évi támogatás  átutalásáról 
gondoskodjon.   
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: polgármester.  

 
f.) Iskola csoportlétszám emelése,  pedagógiai aszisztens 

foglalkoztatása 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester. 

 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők az előterjesztés 
anyagát – az igazgató írásbeli kérelmét – a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-
testülete november 23-án tárgyalta a kérelmet, az alapító okirat módosítását 
jóváhagyta, illetve 1 fő 4 órás gyógypedagógiai aszisztens foglalkoztatásának – 
2011. január 1-től a 2010/2011-es tanév végéig – költségeit  100 %.-ban vállalta.  
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az alapító okirat létszám emelésre vonatkozó 
módosítását fogadja el. 
A gyógypedagógus aszisztens foglalkoztatását továbbra sem támogatja. 
 
Nóráp  Önkormányzat  képviselő-testülete  5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
     51/2010. (XI.29.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézet Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja.. 
Az intézmény gyógypedagógus aszisztens 
foglalkoztatásával kapcsolatos kérelmével nem ért 
egyet, a foglalkoztatott létszám növelését nem 
támogatja.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
döntésről az intézmény igazgatóját értesítse. 

     Felelős: polgármester    
     Határidő: 2010. december 10. 
  
 

g.) Karácsonyi köszöntés lakosságnak 
 
Molnár József képviselő  javasolta, hogy a nyugdíjasoknak és 
gyermekeknek karácsonyra adjanak édességcsomagot. 
 



Stankovics Ferenc polgármester javaslata volt, hogy inkább minden család 
részére 1 kg szaloncukrot biztosítsanak. Ezzel kívánva kellemes ünnepeket. 
 
Nóráp  Önkormányzat  képviselő-testülete  5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
     52/2010. (XI.29.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy karácsonyra a falu lakói részére 
családonként 1 kg szaloncukrot biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beszerzésről 
gondoskodjon. 

     Felelős: polgármester    
     Határidő: 2010. december 20. 
  

h.) Egyéb tájékoztatások 
Előadó. Stankovics Ferenc polgármester. 

 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a nők 2 
évenkénti rendszeres mammográfiai szűrésére az önkormányzat – 
Pápakovácsival közösen – autóbuszt biztosít. 
A Petőfi utca közvilágításának kivitelezése elindult, azonban eltört egy 
vízvezetékcső, ennek javításáig a munkákat felfüggesztették. 
A dákai orvosi körzetre eddig 1 fő jelentkezett, a határidő 30-án jár le. 
A csatornaépítésre felvett hitel lejárt, az Erste Banknál vezetett számlát 
megszüntettük. 1300e Ft a maradvány, összegét a költségvetési számlára 
utalták. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy jövőre a közfoglalkoztatás rendszere 
átalakul. Az iskolai végzettséget nem veszik figyelembe a felajánlott 
közfoglalkoztatásnál és a nem dolgozók részére járó un. Rendelkezésre állási 
támogatás sem határozatlan ideig jár, évente legalább 30 nap munkaviszonyt 
igazolni kell.  
A következő években az iparűzési adó kivetésére is nagyobb gondot kell 
fordítani, a befolyó összegből lehetne a határban a földutakat javítani. Ehhez 
azonban szükséges, hogy az utat használó őstermelők is fizessenek, 
hozzájáruljanak a kiadásokhoz. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő javasolta, hogy a több cikluson keresztül 
képviselői feladatokat ellátó – a jelenlegi testületbe be nem jutott – 
képviselőket hívják meg a következő testületi ülésre, megköszönve eddigi 
munkájukat.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Több napirend nem volt, a képviselő-testület 19.30 órától  zárt ülésen folytatta 
munkáját.   

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


