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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 17-én 18.00 
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 
  

Érdeklődő vendég nem volt. 
 
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 meghívótól eltérően az alábbi napirendi pontokat   
fogadják el. 

 
Napirend  

 
1. 2011. évi vízdíjak meghatározása, rendeletalkotás 

Előadó: polgármester  
 

2. Hulladékrendelet módosítása, 2011. évi díjak meghatározása 
Előadó: polgármester  
 

3. Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről 
Előadó: polgármester     

 
4. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: polgármester 
 
     4.  A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának mó-
 dósítása 
         Előadó: polgármester 
 
      5. Vegyes ügyek 
 



Zárt ülésen: 
Dákai háziorvosi álláspályázatok véleményezése 

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javasolt napirendet elfogadta. 
      

Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) 2011. évi vízdijak megállapítása, rendeletalkotás.  

Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát – 
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt előterjesztését, számítási anyagát -  a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket, 
hozzászólásokat.  
Elmondta, hogy a javasolt árral egyetért, az áremelés mértéke 5 %. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2010. (XII.20.) rendelete az 

önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló  
11/2004. (VI.07.) rendelete módosításáról. 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)  
 

2.) Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása, 2011. évi díjak 
meghatározása 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 

 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a 2011. évi díjakra 
vonatkozó javaslatot a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli 
előterjesztésben elmondta, hogy a díjjavaslatot egyeztetések előzték meg, a díjra 
vonatkozóan ingatlanonként havi 1392 Ft kölcsöntörlesztés is szerepelt a 
javaslatban. Erre vonatkozóan a társulás tagjai megegyeztek, hogy a hitellel 
kapcsolatos döntést 2011 március és június között hozzák meg.  
Elmondta még, hogy a  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatban 
rendeletalkotási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A tervezet elkészült, 
melyet a szomszédos települések önkormányzatának és a megyei önkormányzatnak 
tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségnek pedig véleményezésre 
megküldenek.  A szakmai vélemény megérkezése után kerül sor a rendelet 
elfogadására, illetve a korábbi rendelet módosítására.  
Javasolta a 2011. évi díjak elfogadását.  
 
 
 
 
 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.: 



 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2010. (XII.20.) számú rendelete 
a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról  

szóló 5/2002. (XII.01.)számú rendelet módosításáról. 
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)  
 

3.) Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről 
Előadó:  Kissné Szántó Mária körjegyző 
 

Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők a 
beszámolót a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Molnár József képviselő: Elmondta, hogy sajnálatos, hogy nem volt születés 
a községben, mint az anyakönyvi adatokból kiderül. 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Volt születés, csak nem Nórápon, hanem 
Pápán születtek, így a beszámoló anyakönyvi adatai nem tartalmazzák. 
Nem csökkent a lakosságszám. 
 
A hozzászólás elhangzása után Nóráp Önkormányzat képviselő-testülete 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot 
hozta:  
    5/2010. (XII.17.) KT határozat 
    Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a Kör- 
    jegyzőség 2009. évi tevékenységéről szóló beszá-
    molót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 (Beszámoló  a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

4.) Beszámoló a Pápai Kistérségi Társulás tevékenységéről 
Előadó:  Stankovics Ferenc polgármester  

 
Stankovics Ferenc polgármester  megállapította, hogy a képviselők a 
beszámolót a meghivóval együtt kézhez kapták. Javasolta a beszámoló 
elfogadását.  
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Megkérdezte, hogy az eddigiekhez képest 
milyen változás történt? 
 
Stankovics Ferenc polgármester elmondta, hogy a Társulás személyi 
összetételében történt változás a választásokat követően, új tagok kerültek 
az elnökségbe, pénzügyi bizottságba, elnökhelyettesnek. A személyi 
összetételek a beszámoló 4. oldalán találhatók. 
 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
    57/2010. (XII. 17.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a Pápai 
Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  



(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 

5.) Pápai Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics  Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők kézhez kapták. 
Elmondta, hogy a jelzett módosításokat – csatlakozások, átalakulások – a 
Társulási Tanács már jóváhagyta, de a  társulásban részt vevő képviselő-
testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás 
módosításához. Javasolta a módosítások és az egységes szerkezet 
elfogadását. 
 
Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    58/2010. (XII.17.) KT határozat 

Nóráp  Önkormányzat képviselő-testülete a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását és egységes 
szerkezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a  
Társulási Megállapodás aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről szóló határozat Pápai Többcélú Kistérségi 
Társulás Munkaszervezetéhez történő megküldéséről 
gondoskodjon. 

    Felelős. Polgármester 
    Határidő: 2011. február 28. 
 
 

6.) Vegyes ügyek 
     Előadó: Stankovics  Ferenc polgármester 

 
Stankovics   Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a mai napon tartottak tájékoztatót a Munkaügyi Kirendeltségen a jövő 
évi közmunka programmal kapcsolatban. Azonban még elfogadott 
szabályozás nincs, csak a terveket ismertették. A rendszer teljesen 
átalakul, ismét keretet állapítanak meg a településeknek. A közmunka 
programokra pályázatokat írnak ki, sikeres pályázat esetén lehet 
alkalmazni. 
Nemcsak az önkormányzatok, vállalkozások is részt vehetnek benne, de 
csak létszámnövelés esetén pályázhatnak, alap az előző évi foglalkoztatott 
létszám. 
Az iskolai végzettséget nem kell figyelembe venni a felajánlott munkánál. 
Nórápon a közmunkások szerződése december 31-ével lejár, kb. február 
végén, március elején számíthatunk újabb felvételi lehetőségre.  
Az előző ülésen kapott megbízás alapján a szaloncukrot megvásárolta, a 
családok részére hétfőn kerül átadásra. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Pápakovácsiban a katolikus templomban 
vasárnap este karácsonyi hangverseny lesz, a képviselő-testület tagjait is 
meghívták. Átadta a meghívót. 
Az előző ülésen felmerült a nyugdijas találkozó szervezése, kérte a 



képviselőket, mérjék fel a részvételi igényeket, illetve Antalné Ihász Máriát, 
hogy zenés műsor lehetőségekről érdeklődjön. A találkozóra februárban 
kerülhet sor. 
Érdeklődött Molnár József képviselőtől, hogy sikerült-e az atyával beszélni 
a templom felújításával kapcsolatban? 
 
Molnár József képviselő elmondta, hogy megpróbált beszélni az atyával  
vasárnapi mise után, de Ő sietett. Annyit mondott, hogy az érsekség 
részéről a 25 % támogatás biztosított, a részletekre az ünnepek után 
térjenek vissza.  
 

 
A napirendeket követően a polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 
18.45  órakor bezárta, a testület zárt ülésen folytatta munkáját.  

 
 

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


