
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-7/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. augusztus  16-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.) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 
2.) Pápakovácsi Általános Iskola pályázata  
3.) Beiskolázási segélyek  
4.) Vegyes ügyek 
   
 

       Napirend tárgyalása: 
 

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása  
     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  
9/2011. (VIII.17.) önkormányzati  rendelete 

Az egyes  szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
10/2004.(VI.07) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet és egységes szerkezete   a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
2. Pápakovácsi Általános Iskola pályázata  
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester. 
 
Stankovics Ferenc  polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a képviselő-
testülettel a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának kérelmét a TÁMOP 
3.1.7 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása” pályázatra.  
A pályázó az Általános Iskola, a pályázaton  3 millió forint igényelhető, 100 %-ban 
támogatott, de utófinanszírozott, ezért kéri a beleegyezést és támogatást. 
(Levél mellékletben csatolva)  
Javasolta, hogy a pályázat benyújtását támogassák, azonban anyagi hozzájárulást 
az előleg biztosítására nyújtani nem tudnak. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
Pápakovácsi  Önkormányzat július végi ülésén az előleg biztosítását vállalta.   
 
Nóráp   Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal,  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    27/2011.(VIII.16.) KT határozat   

Nóráp  község   Önkormányzat Képviselő-testülete a Pá-
pakovácsi Német Nemzetiségi Általános Iskola TÁMOP-
3.1.7 számú „Referencia intézmények országos 
hálózatának kialakítása” elnevezésű pályázati kiírásra 
benyújtandó pályázatát támogatja, azonban anyagi 
hozzájárulást biztosítani nem tud. . 

  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
  döntésről az iskola igazgatóját értesítse.  
  Határidő: 2011. augusztus 25.  
  Felelős: polgármester 

 
3.) Beiskolázási segélyek 
 
Stankovics Ferenc  polgármester    szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
minden évben iskolakezdésre – jövedelmi viszonytól függetlenül – beiskolázási 
támogatás nyújtottak a gyermekes családok részére. Bár anyagi lehetőségeik 
szűkösebbek, javasolja, az előző évivel azonos összegű támogatást nyújtsanak ez 
évben is: 4000 Ft a kicsiknek, óvodásoknak, iskolásoknak 10000 Ft.  
 
Molnár József képviselő: Egyetért a javaslattal, hisz a szülők anyagi terhei és 
csak növekedtek, legalább a tavalyi szinten biztosítsák a támogatást.  
 



 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    28/2011. (VIII.16.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testülete Nóráp    
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére beiskolázási 
támogatást biztosít az alábbiak szerint: 
0-6  éves korig (óvoda befejezéséig) 4000 Ft 
Iskolások                 10000 Ft 
azzal a kikötéssel, hogy a középiskolai tanulmányok befejezése 
után továbbtanulók iskolalátogatási bizonyítványt kötelesek 
bemutatni. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármester, hogy a támogatások 
szülők részére történő kifizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2011. augusztus 19.  

 
3. Vegyes ügyek.  

 
Stankovics Ferenc  polgármester    tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
augusztus 20-i falunapi program összeállítása, megszervezése megtörtént, bízik 
benne, hogy a rendezvényen minél többen vesznek részt az eddigiekhez 
hasonlóan. 
Tájékoztatta a képviselőket a közmunkaprogramról, az augusztus 16-án munkába 
állt két új dolgozóról, illetve a szeptember 1-től hatályba lépő  munkanélküli ellátást 
érintő változásokról.  
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.30 
órakor bezárta.    

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


