
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-4/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 1-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 
                         Englert Zoltán képviselő 
                         Molnár József képviselő (4 fő) 
          
Tanácskozási  joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 
 
Stankovics Ferenc polgármester   köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, 
hogy az 5 fő képviselőből 4 fő 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.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása   
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. gyermekvédelmi tevékenységéről 
3.) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
4.) A Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására felvett hitel visszafizetése 
5.) Játszótéri eszközök felülvizsgálata  
6.) Háziorvosi rendelő akadálymentesítése 
7.) Vegyes ügyek 
   

   
Napirend tárgyalása: 

 
1. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Stankovics Ferenc polgármester   

 
Stankovics Ferenc   polgármester   megállapította, hogy a rendelettervezet 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a bérpótló juttatásban részesülőknél 
meghatározandó „lakókörnyezet rendbentartása” előírására a jogszabály 
lehetőséget ad. Ennek tartalmát, ellenőrzését a helyi rendeletben lehet előírni.  
Kérte a képviselőket, amennyiben a tervezetben meghatározottakkal kapcsolatban 
kiegészítésként, módosítást szeretnének , mondják el javaslataikat. 
 
 



Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nóráp   község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2011. (VI.02.) önkormányzati  rendelete 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
10/2004. (VI.07) rendeletének módosításáról 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi  és gyermekjóléti 
tevékenységéről. 

     Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester. 
 
Stankovics   Ferenc    polgármester  megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a 
képviselők  a meghívóval együtt kézhez kapták. A családsegítő és gyermekjóléti 
feladatokat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el az önkormányzat, 
tevékenységükről a beszámolót megküldték. Kérte a véleményeket, javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
 
Nóráp   Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
  

18/2011.(VI.01.) KT határozat      
Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az elfogadott 
beszámolókat a Veszprém megyei Kormányhivatal  Szociális és 
Gyámhivatala  részére küldje meg.  
Felelős: körjegyző  
Határidő: 2010. június 15.   

 
3. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása.  
Előadó: Stankovics  Ferenc   polgármester.  

 
Stankovics  Ferenc     polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Javasolta a határozat elfogadását.   
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 4  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   19/2011. (VI.01.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat  képviselő-testülete a Pápai 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés 
szerint elfogadja.  



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a 
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére 
küldje meg. 
Határidő. 2011. június 15. 
Felelős. Polgármester.  

(A módosítás szövege a határozat melléklete)  
 
     

4. Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetése  

         Előadó. Stankovics  Ferenc  polgármester 
 
Stankovics  Ferenc  polgármester    megállapította, hogy az előterjesztés   
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
javasolta, hogy most csak állásfoglalásként döntsenek, mivel  ez ügyben ma  Győr 
város polgármesterével tárgyalást folytatnak a Pápai Kistérség településeinek 
képviseletében Vaszar és Ugod polgármestere. A megbeszélést követően közösen 
próbálják álláspontjukat kialakítani. 
Véleménye szerint a képviselő-testület által elfogadott önrész visszafizetését 
vállalják, de 10 év alatt javasolja visszafizetni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Nóráp   község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    20/2011. (VI.01.) KT határozat 

Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett 
hitel visszafizetésével kapcsolatos napirend tárgyalását a 
következő képviselő-testületi ülésig elhalasztja.  
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a döntésről 
a Győrszol Zrt-t értesítse.  
Felelős: körjegyző 

 
5. Játszótéri játékok felülvizsgálata  

Előadó: Stankovics Ferenc polgármester  
 
Stankovics  Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
játszótéri játékok felülvizsgálata esedékessé vált. Három árajánlatot 
kértek a felülvizsgálatra, hasonló összegről szólnak: 
M&M Pack Kft Szombathely 48 e ft+áfa 
TÜV Rheinland InterCert Kft Budapest 55e Ft+ áfa 
Tisza-Park Kft Martfű  bruttó 45.300 Ft + áfa 
A játszótér kivitelezés az M&M Pack Kft végezte, javasolta a felülvizsgálat 
tőlük való megrendelését. 
A homokozót elkerítő fagerenda tönkrement, ennek kijavítását, illetve 
cseréjét a közmunkásokkal megoldhatják.  

 



Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    21/2011. (VI.01) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótéri 
eszközök felülvizsgálatát az M&M Pack Kft-től (Szombathely) 
rendeli meg. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
felülvizsgálatot rendelje meg. 
Határidő: 2011.június 10. 
Felelős: polgármester 

(Árajánlatok   a jegyzőkönyv melléklete)  
 

6. Háziorvosi rendelő akadálymentesítése  
Előadó. Stankovics Ferenc polgármester 

 
Stankovics Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy az április 27-i 
ülést követően Dr Duga Erika tisztifőorvost megkeresték az orvosi rendelő átalakítása 
ügyében. Mivel a közeljövőben nem várható pályázat akadálymentesítésre, saját erőből 
kell megoldani. A helyszínen a főorvos asszonnyal és Nagy Szabolcs vállalkozóval 
megtekintették a rendelőt, megbeszélték az átalakítás lehetőségeit. Ezt követően a 
Főorvos asszony levélben is leírta az elvárásokat, melyet szóban most ismertetett a 
képviselőkkel.  
A vállalkozó ennek megfelelően készítette el árajánlatát 1.748.586  Ft az összege. 
Javasolta a munka megrendelését, mert ha nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, 
félő, hogy nem kap működési engedélyt a rendelő.  
A munkákat a vállalkozó – megrendelés esetén ígérete szerint -  legkésőbb július 31-ig 
elvégzi. 
A fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, hisz pályázati önrészt is terveztek e célra.  
  
Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
    22/2011. (VI.01.) KT határozat 

Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi 
rendelő akadálymentesítését és felújítását megrendeli a 
Kovácsi-Fal Kft-től (Pápakovácsi Fő utca 18) az adott 
árajánlatban szereplő műszaki tartalommal és összegért.  
A munka befejezésének határideje: 2011. július 31. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka 
elvégzését megrendelje, valamint a vállalkozási szerződés 
aláírására felhatalmazza.  
Határidő: 2011. június 5. 
Felelős: polgármester.  

 
 
7.) Vegyes ügyek  
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester  tájékoztatta a képviselőket,  hogy a 
gyermeknap, Anyák napi rendezvény lezajlott, bár a gyermeknapon nagyon 
kislétszámú volt az érdeklődés.  
Az orvosi rendelő felújítását követően célszerű lenne foglalkozni az épület külső 
tatarozásával is,erre visszatérnek.  



A falunapot július végén tervezik, pontos időpontot még egyeztetnek.  
 
Molnár József képviselő: A széngödörnél a hídnál az esőzések nagy gondot 
okoznak, alámossák az utat, gödrösödik. Már beszéltek róla, mivel a terület nem az 
önkormányzat tulajdona, megoldást nem találtak. Véleménye szerint legalább az út 
mellett árkot kell kialakítani (földárok) ami levezeti az útról a vizet, ne az úton álljon, 
így lassabban gödrösödik. 
 
Stankovics Ferenc polgármester: A közmunkásokkal ez megoldják.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.30 
órakor bezárta, zárt ülésen folytatta a munkáját.    

 
 

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


