
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-3/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. április 27-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) 
          
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 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtása 
2. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
3. Ingatlan bérbeadása 
4. Orvosi rendelő felújítása  
5. Vegyes ügyek 

 
Napirend tárgyalása 

1.Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtása.  
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták . Kérte a véleményeket, javasolta a 
zárszámadási rendelet elfogadását. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül   – az alábbi rendeletet alkotta: 

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2011. (IV.28.) önkormányzati  rendelete 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
(A rendelet  a jegyzőkönyv melléklete) 

 



2. Beszámoló  a település közbiztonsági helyzetéről 
     Előadó: Stankovics Ferenc polgármester  

 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők az 
előterjesztés anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    15/2011. (IV.27.) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  

(Beszámoló  a jegyzőkönyv melléklete)  
 

3. Ingatlan bérbeadása 
 

Stankovics Ferenc polgármester ismertette a képviselőkkel Csehó Zsolt kérelmét a volt 
tüzoltószertár bérlésére. Javasolja, hogy határozatlan időre havi 5000 Ft + Áfa bérleti díjért 
2011. május 15-től adják bérbe az építményt. 
 
Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    16/2011. (IV.27.) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a volt 
tüzoltószertár épületét Csehó Zsolt Herend Vadvirág u. 17. sz. 
alatti lakos, mint a Hungaro Kereskedőház Kft ügyvezetője 
részére 2011. május 15-től havi 5000  Ft + ÁFA bérleti díjért 
bérbeadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést kösse meg. 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: polgármester.  

 
 

4. Orvosi rendelő felújítása  
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 

Stankovics Ferenc    polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy Nagy 
Szabolcs vállalkozóval és Dr Duga Erika tisztiorvos asszonnyal együtt helyszíni 
szemlén megtekintették a rendelőt, felmérték, hogy az akadálymentesítést milyen 
módon, költségkímélően lehetne megoldani. Sajnos pályázat nem várható az 
akadálymentesítésre,  a feladatot meg kell oldani saját erőből. A vállalkozó ennek 
megfelelően kidolgozza az árajánlatot, akkor kerülhet sor a munka megkezdésére. 
Kérte a képviselőket, támogassák az elképzelést.  
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    17/2011. (IV.27.) KT határozat 

 Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete  
 elhatározza, hogy az orvosi rendelő akadálymentesítését 



 saját erőből – végzi el. A munkák elvégzésének fedezete a 
 pénzmaradvány, illetve a pályázati önrész.  
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
 árajánlatot ismertesse a testülettel.  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2011. június 15.  

 
4.) Vegyes ügyek  
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy az internetet 
biztosították a háziorvos részére. A közmunkások már dolgoznak, megkezdődött a 
foglalkoztatásuk. 
 
Englert Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a temetőnél két oszlopot ki kellene 
vetetni, a mozgáskorlátozottakat így be tudják vinni a temetőbe.  
 
Stankovics Ferenc polgármester közmunkásokkal elvégezteti a munkát. 
 
Molnár József képviselő: A széngödörnél a hídnál az esőzések nagy gondot 
okoznak, alámossák az utat, gödrösödik. Megoldást kellene találni.  
 
Stankovics Ferenc polgármester: Mivel az út a Közútkezelő Kht használatában 
van, felkeresi a problémával őket. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Az Anyák napi műsorra május 7-én 18 órakor 
kerül sor. 
Szervezi a gyermeknapot is, május 28-án lesz. Milyen programot tervezzenek. 
 
Stankovics Ferenc polgármester: A szokások programok, ugrálóvár, 
szalonnasütés, tábortűz. A családsegítő szolgálatot is megkeresi, 
kézművesfoglalkozást, arcfestést tartanak.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.30 
órakor bezárta.   

 
 

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


