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

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 15. napján 
18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról  
 
A közmeghallgatás  helye: Kultúrház    
                         Nóráp Kossuth utca 48. 
 
Jelen vannak: Stankovics Ferenc polgármester 
                         Pintér Sándorné  alpolgármester 
                         Antalné Ihász Mária képviselő 
                         Englert Zoltán képviselő 
                         Molnár József képviselő (5 fő) 
                          
A közmeghallgatáson megjelentek száma: 32 fő.  
  
 
Napirend:  
Az Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről beszámoló 
Tájékoztatás a 2011. évi tervezett feladatokról  
 
Stankovics Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket. 
Megköszönte a választáson kapott bizalmat saját, és a képviselők nevében is, 
ígérte, hogy munkájukat továbbra is a falu érdekében végzik. 
Ezt követően beszámolt  az önkormányzat 2010. évi tevékenységéről, és 
ismertette a 2011. évi terveket. 
Az elmúlt évben is – mint ez ideig mindig – sikerült az intézmények zavartalan 
működését, az egészségügyi alapellátást, szociális étkeztetést, közvilágítást, 
könyvtár működést biztosítani , közutak karbantartása, temető fenntartás. 
Az oktatást, óvodai ellátást a Pápakovácsi Kastély Oktatási Központon, illetve 
Pápai Általános Iskolákon keresztül Társulás útján biztosította az 
önkormányzat.  
A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatásokat, belső ellenőrzést a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el. 
Társulásban működteti a Körjegyzőséget is , ami a  hatósági tevékenységet 
látja el. 
A település közterületeinek, középületeinek rendezését eddig 
közfoglalkoztatásban résztvevőkkel látták el, mindig volt megfelelő létszám. 
2011 évtől a közfoglalkoztatás rendszere átalakult,  lecsökkentek az erre a 
célra biztosított keretek, kevesebb létszámot tudnak alkalmazni, nehezebb 
lesz megoldani a folyamatos rendbentartást. 
Nagyobb volumenú munkák voltak a községben 2010. évben: a kultúrház, 



autóbuszváró tetőzetének javítása, cseréje, a Kup-Nóráp közötti út Nóráp 
községben tartozó szakaszának padkázása, aszfaltos út a Kossuth utca-Petőfi 
utca összekötő útjára, illetve a Kossuth utca végén a 83 házszámtól  az utca 
végéig. Ezzel a település belterületén minden út aszfaltossá vált. 
Kisebb felújítási munkák: a keresztek kerítésének kijavítása, átereszek, árkok 
rendbetétele. 
  
Kulturális rendezvények az eddigi hagyományoknak megfelelően megtartásra 
kerültek.: Anyák napja, - ahol a Pápakovácsi Általános Iskola diákjai adtak 
műsort, az Önkormányzat 1-1 szál virággal kedveskedett az édesanyának, 
nagymamáknak.  Volt Gyermeknap, játékok, programok szórakoztatták a 
gyermekeket. Augusztusban rendezték meg a falunapot, főzőversennyel, úgy 
érzi, aki ott volt jól érezte magát. Sikeres volt a  rendezvény.  
 
Decemberben a Mikulásünnepségen szintén a Pápakovácsi Általános Iskola 
diákjai szerepeltek, édességcsomagot kaptak a gyerekek.  
Mint ez ideig évente, iskolakezdésre támogatást nyújtottak a szülőknek, kicsit 
könnyítve az iskolakezdéssel járó anyagi terheket. 
A mozgáskorlátozottak részére is kifizették  a közlekedési támogatásokat, 
közgyógyellátást biztosítottak a rászorulóknak, gyermekvédelmi támogatásban 
részesültek a gyermekek, étkezési támogatásban.  
2010. évben az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázathoz, 2 fő részére biztosítanak támogatást.  
 
Ezt követően ismertette a 2011. évi költségvetés főbb adatait. Elmondta, hogy 
a bevételek sajnos csökkentek, így még takarékosabban kell gazdálkodni. 
Az orvosi rendelő felújítása továbbra is napirenden szerepel, amennyiben nem 
sikerül pályázat útján megvalósítani, saját erőből szükséges a felújítást 
elvégezni.  
Szükséges még az autóbuszváró és kultúrház külső vakolása. Játszótéri 
játékok felújítása is fontos lenne. 
Évek óta tartalékolnak a katolikus templom tetőzetének javítására, bízik 
benne, idén sikerül megvalósítani. A tervezési munkák elkezdődtek, ennek 
költségét vállalja az önkormányzat, a felújításhoz pedig átadott pénzeszközzel 
járul hozzá.  
A járdafelújítást is tovább folytatják, szakaszosan próbálják megoldani.  
A tagutak kövezése is napirenden van, a befolyó iparűzési adót e célra 
fordítjuk. 
Bízik benne, hogy a Petőfi utca villamosítása végre befejeződik, tervek szerint 
már novemberben elkészült volna, azonban az oszlopok leállításánál átfurták 
a vizvezetéket, ezért újra kell tervezni. A jó idő beálltával folytatják a 
munkákat. 
Márciusban – többek kérésére – a községben megrendezik a 
nyugdíjastalálkozót, mindenkit szeretettel vár.  
Felhívta a lakosság figyelmét az építési szabályok betartására, engedély 
nélkül ne építkezzenek, később a büntetés sokkal magasabb tétel, mint az 



engedélyezés.  
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy Dr Balogh Zsuzsanna lesz az új háziorvos, 
április 1-től kezdi meg működését.  
Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, kérdéseiket. 
 
Bali Zsolt  helyi lakos: Megkérdezte, hogy rendelkezik-e az önkormányzat 
építési telekkel, mert annak értékesítésével többletbevételhez jutna, mely az 
anyagi helyzetén javítana? 
 
Stankovics Ferenc polgármester elmondta, hogy 3 építési telek van az 
önkormányzat tulajdonában.  Véleménye szerint azonban nem feltétlen kell 
felélni a vagyont. De az ötletet jónak tartja. 
Sajnos elöregedett a falu, kevés a gyermek, egyre fogy az iskolába, óvodába 
járók létszáma. 
 
Horváth Tibor helyi lakos: A közvilágításnál nagyon sokszor gond van, szél 
összefújja a vezetéket és nincs közvilágítás. Véleménye szerint feszítőket 
kellene elhelyezni. 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Már tárgyaltak ez ügyben az E-Onnal, 
ígéretet kaptak a probléma megoldására. 
 
Több hozzászólás nem volt,  a polgármester a közmeghallgatást 19.00 órakor 
bezárta. 
Ezt követően megkezdődött a képviselő-testület nyilvános ülése. 
 
A nyilvános ülésen tanácskozási joggal részt vett: 

Kissné Szántó Mária körjegyző 
 
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.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése  
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata  
3.) Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendeletalkotás  
4.) A szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
5.) Az Önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló kiegészítése  
6.) Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve  
7.) Pápa Városi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése  

      8.)Vegyes ügyek  



 
   

Napirend tárgyalása: 
 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése  
Előadó: Stankovics Ferenc    polgármester   

 
Stankovics Ferenc    polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát 
a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy az előzetesen egyeztetett feladatok kerültek betervezésre, 
mint orvosi rendelő felújítása, pénzeszköz átadás katolikus templom 
felújításához. .  A normativ hozzájárulások sajnos a koncepcióhoz képest 
csökkentek, a rendeletben már a jóváhagyott bevételek szerepelnek. A kitűzött 
célok tekintetében elsősorban pályázatok útján szeretnék megvalósítani az 
orvosi rendelő felújítását.  
A körjegyzőség fenntartásához, illetve az óvodai, oktatási feladatok 
ellátásához szükséges támogatás összegéről a február 9-i együttes ülésen 
döntöttek. A támogatások az előterjesztésben az ott elfogadott összegben 
szerepelnek. 
A tiszteletdíjakra vonatkozóan javasolja, hogy a 2010. évi szinten maradjanak, 
ne  történjen emelés. 
Javasolta a rendelet elfogadását.  
 
Ezt követően a képviselők a polgármester tiszteletdíjáról szavaztak. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   4/2011. (II.15.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
polgármester   tiszteletdíját 2011. január 1-től  változatlan 
összegben  határozza meg 150.000 ft/hó. 
Polgármester költségtérítése a tiszteletdíj 30 %-a, 45000 
Ft/hó.  

 
 
Stankovics Ferenc polgármester  kérte a képviselőket, hogy a képviselők  
tiszteletdíjának 2010. évi szinten hagyásáról szavazzanak.  
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   5/2011. (II.15.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. 
január 1-től a képviselők tiszteletdíját nem változtatja, havi 
14000 Ft  tiszteletdíjban részesülnek.   
 
 



Stankovics Ferenc   polgármester kérte a képviselőket, a 2011. évi 
költségvetési rendelet elfogadására. 
 
Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nóráp    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011.(II.17) rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata  
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester 
 
Stankovics Ferenc   polgármester megállapította, hogy a tervezetet a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, hogy az eddig 
érvényben lévő szervezeti és működési szabályzathoz képest csak néhány 
rész változott, képviselők adatai, létszámuk, lakosságszám.  
Javasolja, hogy a korábbi SZMSZ hatályok kívül helyezésével új Szervezeti és 
Működési Szabályzatot alkossanak.   
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Nóráp   Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nóráp    község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (II.17.) sz. rendelete  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról   
 
 (Az SZMSZ   a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
3.) Rendeletalkotás a települési szilárd hulladékok kezeléséről 
 Előadó:  Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc   polgármester megállapította, hogy a rendelet tervezetet  
a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Elmondta, hogy az tervezetet a környezetvédelmi hatóságnak véleményezésre 
megküldték,  a véleményben leírt változásokat a tervezeten átvezették, ezt 
követően kerül a képviselő-testület elé. Javasolta az elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
 



Nóráp   Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nóráp    község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2011. (II.17.) sz. rendelete  

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról    

 
 (A rendelet  a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
4.) A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az intézményi térítési díjat a 
szolgáltatási önköltség, valamint a normatív állami támogatás különbözete 
alapján kell megállapítani. A 2010. évi kiszolgált ételadag és a kiadás 
hányadosa  egy ételadagra vetítve 487 Ft. A 2011 évi költségvetés alapján – 
évi 251 étkezési napot figyelembe véve -  221 Ft állami támogatás 
biztosítanak adagonként. Így az intézményi térítési díj alapja 266 Ft  (állami 
támogatás és a ráfordítás különbözete) Ennek alapján jogosult az 
önkormányzat képviselő-testülete meghatározni az intézményi térítési díjat. 
Lehetőség van a jövedelem alapján differenciálni, s az étkezést igénybevevő 
részére további kedvezményt nyújtani. Mivel a fizetendő napi térítési díj 
véleménye szerint nagyon alacsony, nem javasol további támogatást.  
Kérte a véleményeket.  
 
A képviselők egyetértenek azzal, hogy a 266 ft kerüljön intézményi térítési 
díjként meghatározásra, mely megegyezik a személyi térítési díjjal is.   
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2011. (II.17.) sz. rendelete 
a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról  

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

5.) Az Önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámoló kiegészítése 

       Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester.  
 
Stankovics Ferenc   polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  Szóbeli kiegészítésként elmondta, 



hogy mint a beszámoló bevezetőjében is szerepel a napirendre a Szociális és 
Gyámhivatal javaslata alapján került sor.  
Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    6/2011. (II.15.) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkor-mányzat 2009. gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámoló kiegészítését az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Veszprém megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát a határozatról 
értesítse. 

    Felelős: polgármester. 
    Határidő: 2011. február 25. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 
     
6.) Az Önkormányzat 2011. évi munkaterve 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester  megállapította, hogy a tervezet anyagát a 
képviselők kézhez kapták. Javasolta az elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    7/2011. (II.15.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi munkatervét az előterjesztés 
szerint elfogadja.  

(Munkaterv a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
 
 
7.) Pápai Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése    
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester  szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
a Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság megküldte a Pápai 
Rendőrkapitányság kapitányává választott Szappan Csaba önéletrajzát, a 
kapitánnyá történő kinevezés véleményezéséhez. 
A képviselők az önéletrajzot megkapták, javasolta a támogatást.  
 
 



Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    8/2011. (II.15.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 
Szappan Csaba Pápai Rendőrkapitánnyá történő 
kinevezésével egyetért. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
döntésről a Veszprém megyei Rendőrfőkapitányságot 
értesítse. 
Határidő. 2011. február 25. 
Felelős: polgármester.  

 
8.) Vegyes ügyek 
 
Stankovics Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy a március 5-én 
tervezett nyugdijastalálkozó megszervezésében és lebonyolításában 
vegyenek részt. Antalné Ihász Máriát kérte a műsor megszervezésére.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
20.00 órakor bezárta.   

 
 

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


