
 
 
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-11/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. október 28-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.) Pályázat benyújtása 2012 évi falunapra 
2.) Támogató nyilatkozatok Leader pályázatokhoz    
 
 
 

       Napirend tárgyalása: 
 

1. Pályázat benyújtása 2012 évi falunapra 
     Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester   

 
 
Stankovics Ferenc  polgármester   szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselőkkel, hogy az Európai Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához pályázat nyújtható be a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport  Közhasznú Egyesület által  
 
 
 



 
 
elfogadott célterületek tekintetében. Szeptemberben már benyújtották a 
projektjavaslatot, mely alapján falunapi programra is lehet pályázni. A falunapot 
2012. július14-én tervezik megtartani, 197 e Ft támogatást igényelnének, a falunapi 
programokat  kb. félmillió forint költséggel tervezik. Térségbe tartozó 
hagyományőrző csoportok is fellépnek, valamint a már hagyománnyá vált 
főzőverseny, kulturális programok szerepelnének a programban.  
Javasolja, hogy a kiosztott határozati javaslatot fogadják el. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Mint kultúrház vezető, már szervezi a fellépőket, 
árajánlatot kértek zeneszolgáltatásról, a pápai Megafon együttestől, akik régi 
slágereket adnak elő, valamint a devecseri Pulzus együttestől, aki szintén zenés 
műsort ad. 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
  32/2011. (X.28.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2011 
évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről  szóló 76/2011. 
(VII.29.) VM rendelet és a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader 
Akciócsoport Közhasznú Egyesület által elfogadott célterületek alapján 
pályázatot nyújt be a településen 2012. július 14-én tartandó falunapra 
az alábbiak szerint: 
Célterület azonosító: 1 025 055 
Jogcim: rendezvény 
Célterület megnevezése: Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása  
A projekt megnevezése „Falunap” 
A megvalósítás helyszíne: Nóráp Kossuth utca 48. 
 
A fejlesztés összköltsége 500.000 Ft, melyhez az Önkormányzat a 
nettó kiadások alapján 197.000 Ft támogatást igényel a pályázatban és 
303000 Ft önerőt biztosít a költségvetésben. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 15. 

 
2.)Támogató nyilatkozatok Leader-pályázatokhoz 
   Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 

Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy kérelmek 
érkeztek a képviselő-testülethez benyújtandó LEADER pályázatok támogatásához. 
 
 



 
 
Az értékkel bíró térségi rendezvények jogcímre benyújtható pályázatok közül csak 
egy támogatható az önkormányzat  részéről. A felsorolásban 4 pályázat szerepel, 
javasolja a Bakonyalja Barátai Egyesület által Döbrönte településen Himfynapok 
2012 címmel benyújtandó pályázat támogatását, területünkhöz ez van legközelebb, 
legszorosabb a kapcsolat. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek, Nóráp község Önkormányzat képviselő-
testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: 
   33/2011. (X.28.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete a Somló-Marcalmente 
Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez benyújtott „Értékkel bíró 
térségi rendezvények támogatása” célterületre vonatkozóan, a 
Bakonyalja Barátai Egyesület által Döbrönte településen „Himfy Napok 
-2012” pályázatot támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató 
nyilatkozat aláírására.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 2. 

 
Stankovics Ferenc polgármester  ismertette a Mogetiana Vidékfejlesztési és 
Hagyományőrző Egyesület által benyújtandó „Térségünkben bekövetkezett 
vörösiszap katasztrófa miatt indokolt fejlesztésekhez szükséges tanulmány  
elkészítése” célterületre benyújtandó pályázathoz a támogató nyilatkozatot, illetve a 
Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának 
támogatás célterületre vonatkozó támogató nyilatkozatát. 
Javasolta mindkettő támogatását. 
Kérte a képviselőket, először a vörösiszap katasztrófa miatt indokolt 
fejlesztésekhez szükséges tanulmányok elkészítése tárgyában szavazzanak.  
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   34/2011. (X.28.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete a Somló-Marcalmente 
Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez a Mogetiana 
Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesület által  benyújtott 
„Térségünkben  bekövetkezett vörösiszap katasztrófa miatt indokolt 
fejlesztésekhez  szükséges tanulmányok elkészítése „ célterületre 
vonatkozó pályázatát támogatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató 
nyilatkozat aláírására.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 2. 

 
 
 



 
 
Ezt követően a Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező 
feladatok ellátásának támogatására vonatkozó pályázat támogatásáról kérte a 
szavazatokat.  
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
   35/2011. (X.28.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete a Somló-Marcalmente 
Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez a Mogetiana 
Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesület által  benyújtott 
„Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok 
ellátásának támogatása”  célterületre vonatkozó pályázatát támogatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogató 
nyilatkozat aláírására.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 2. 

 
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.20 
órakor bezárta.    

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

 


