
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-6/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 28-án   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) 
          
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.) Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésében való  társadalmi 
részvételről   

2.) Döntés a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetéséről 

3.) Vegyes ügyek 
   

       Napirend tárgyalása: 
 

1. Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről 

     Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester   
 
Stankovics Ferenc  polgármester   megállapította, hogy a rendelettervezet 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Javasolta a rendelet elfogadását.  
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőt rendeli el:  
 

Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2011. (VI.29.) önkormányzati  rendelete 

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  
(A rendelet  a jegyzőkönyv melléklete) 



 
2. Döntés a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetéséről 
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester. 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát – 
a Győrszol Zrt levelét – a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták .  
Javasolta, hogy a hitel visszafizetését 10 éves időtartamra vállalják, a 
részletfizetést félévente teljesítsék. Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete 
megengedi, a törlesztés folyamán lehetőség van kedvezőbb visszafizetésre, azaz a 
hitelt a lejáratot megelőzően is törleszthetik. 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – az alábbi határozatot hozta:  

25/2011.(VI.28.) KT határozat      
Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék 
gazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos projekt 
megvalósításához vállalt – a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodását tartalmazó Alapító Okiratban szereplő  - 
1.236.431 Ft tőke és kamatai,  azaz Egymillió-
kettőszázharminchatezer-négyszázharmincegy forint tőke és 
kamatai  önrész megfizetését az alábbiak szerint vállalja: 
A törlesztés első időpontja: 2011. július 31. 
A törlesztés periódusa: félévenként 
(június 30. 2011 évben július 31) és december 31-i törlesztési 
dátumok. 
A törlesztés utolsó részlete 2020. december 31.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Győrszol Zrt-t értesítse.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2011. június 29.    

 
 

3. Vegyes ügyek.  
a.) Támogatás a kárpátaljai Visken magyar óvoda működéséhez    
 Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester.  

 
Stankovics Ferenc     polgármester megállapította, hogy a VM-i Kormányhivatal 
és a Veszprém megyei Közgyűlés Elnökének levelét  a képviselők a meghívóval 
együtt kézhez kapták.  
Javasolta, hogy 20 e Ft összeggel támogassák a kezdeményezést.   
 
Hozzászólás nem volt.  
 
 
 



 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   26/2011. (VI.28.) KT határozat 

Nóráp   község Önkormányzat  képviselő-testülete a Veszprém 
   megyei Kormányhivatal és Veszprém megyei Önkormányzat  
   Közgyűlése által kezdeményezett  kárpátaljai Visken lévő  
   magyar óvoda működéséhez 20.000 Ft azaz Húszezer forint  
   támogatást biztosít. 

A képviselő-testület   felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
átutalásáról a 11748007-154321954 számú e célra létrehozott 
számlára gondoskodjon. 
Határidő. 2011. június 30. 
Felelős. Polgármester.  

  
b.)  Tájékoztatás  

 
Stankovics Ferenc  polgármester    tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi 
rendelő akadálymentesítési és felújítási munkái a tervek szerint haladnak, a 
kivitelező a vállalt július 15-i határidőt tartja. 
Kérte a képviselőket, hogy a falunap időpontjára vonatkozóan tegyenek javaslatot, 
javaslata augusztus 27-e. A pontos időpont és program meghatározásáról később 
döntenek.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.00 
órakor bezárta.    

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


