
 
 
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-10/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. szeptember 26-án     
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 5 fő jelen  van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, 
a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek. 
 
 
Napirend:  

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. féléves 
teljesítéséről, rendeletmódosítás 

2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
3.) Vegyes ügyek 
   
 
 

       Napirend tárgyalása: 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. féléves 
teljesítéséről, rendeletmódosítás 

     Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester   
 
 
Stankovics Ferenc  polgármester   megállapította, hogy a beszámolót, valamint a 
rendelettervezet anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli 
előterjesztésben elmondta, hogy a tervezett kiadások egy része csak a második 
félévben teljesül, ezért mutatkozik némi lemaradás a tervhez képest. Pl. az orvosi  



 
rendelő felújítási munkáinak számlája is a második félévben került kifizetésre. 
Javasolta a beszámoló, és a rendelettervezet elfogadását. 
 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy a gépjármű adó 
befizetések teljesítése megfelelő. Megkérdezte, hogy a bérleti díj miből származik? 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Válaszként elmondta, hogy a bérleti díj a Pápai 
Vizmű által fizetett bérleti díj, mely azonban külön számlára kerül, ebből történnek a 
felújítások, hibák kijavítása.  
Kérte a képviselőket, hogy a pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szavazzanak. 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    30/2011. (IX.26.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
pénzügyi terv további végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Stankovics Ferenc polgármester kérte a képviselőket, a 2011. évi pénzügyi 
tervet módosító rendelet-tervezet, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló 
egységes rendelet elfogadásáról. 
       
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőt rendeli el:  
 

Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2011. (IX.27. ) önkormányzati  rendelete 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
1/2011.(II.17) rendelet módosításáról 

 
 (A rendelet és egységes szerkezete   a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás .  

                   Előadó: Stankovics Ferenc polgármester. 
 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mint minden 
évben idén is lehetőség van a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez 
csatlakozni. A csatlakozási szándékot 2011.október 14-ig kell jelezni az 
ösztöndíjrendszert kezelő Wekerle alapítványnak. A pályázatot 2011. október 17-ig 
kell kiírni, pályázatot benyújtani 2011. november 14-ig lehet.  
 
Ez évben is „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani. Az „A” típusú pályázatot a 
már tanuló, a „B” típusút a felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, de a 
2012/13 tanévben tanulmányokat kezdők pályázhatnak.  
A támogatás kizárólag szociális rászorultság alapján nyújtható, tanulmányi 
eredményt előírni feltételként nem lehet.   
A tanulók részére a pályázati feltételeket a képviselő-testület határozza meg – 
milyen jövedelmi viszonyok mellett nyújt támogatást és milyen összegben. 
Ennek alapján pályázatot tesz közzé, melyre a jogosultak pályáznak. A 
feltételeknek megfelelő személyek részére az  önkormányzat által megállapított 
támogatást a Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium pedig ugyanannyi összeggel – maximum az 
évenként közzétett értékhatárig, mely az elmúlt években 5000 ft/hó volt -  
támogatja. 
Javasolja a csatlakozást a rendszerhez, mivel van rászoruló, felsőfokú képzésben 
tanuló a településen. Az elmúlt tanévben is sikeres volt a pályázati kiírás.  
Javaslata, hogy az egy főre jutó jövedelemnél a családban az öregségi 
nyugdíjminimum 250 %-ában – jelenleg havi 71250 Ft-ban határozzák meg.  A  
támogatás pedig személyenként havi 5000 Ft legyen. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

31/2011.(IX.26.)  KT határozat     
Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
A jogosultaknál az egy főre jutó jövedelmet 71250  ft-ban 
állapítja meg, a támogatás összege havonta 
személyenként 5000 Ft. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
Wekerle Sándor Alapkezelő (Budapest Pf 920) részére a 
csatlakozási nyilatkozatot küldje meg, valamint a pályázati 
kiírásról gondoskodjon.  
Felelős: polgármester. 
Határidő: 2011. október 14. (csatlakozási nyilatkozat )               

       2011. október 17. (pályázati kiírás)    
 



 
3.) Vegyes ügyek 
 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. 
szeptember 1-től a lakásfenntartási támogatás feltételei kedvezőbbek lettek, az 
állami gázár-támogatás megszűnt. Kérte a képviselőket, hívják fel a rászorulók 
figyelmét a támogatás igénylésére.  
A továbbiakban elmondta, hogy közeleg a tél, szükség lenne vállalkozóra, aki a 
hó-tolást elvégzi. Évek óta gondot okozott, hogy mindig hóeséskor kellett  
 
vállalkozót keresni. Ez ügyben célszerű lenne a körjegyzőséghez tartozó 
településekkel egyeztetni, s közösen kiválasztani a vállalkozót, megegyezve a 
sorrendben is.  
 

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.45 
órakor bezárta.    

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

 


