
 
 
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-12/2011. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én      
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. 
 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének III.negyedéves 
végrehajtásáról 

2.) 2012. évi tervkoncepció  
3.) Víz- és csatornadíj 2012. évi díjának megállapítása 
4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről 
5.) Belső ellenőrzési ütemterv 2012 évre 
6.) Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 
7.) Vegyes ügyek 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének  III. 

negyedéves végrehajtásáról 
     Előadó: Stankovics Ferenc polgármester   

 
Stankovics Ferenc  polgármester   megállapította, hogy a képviselők a 
beszámoló anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy az orvosi rendelő felújításához tervezett támogatás pályázati kiírás 
miatt nem teljesült, a rendelőt saját erőből felújították.  Más számottevő eltérés a 



tervhez képest nincs. E napirendhez kapcsolódik a Körjegyzőség pénzügyi 
tervének III. negyedéves végrehajtása is, melynek írásbeli anyagát szintén kézhez 
kapták a meghívóval együtt.  
Mint a beszámolóból is látható, a pénzügyi terv végrehajtása időarányos, a 
folyamatos  működést biztosítani tudták. 
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Véleménye szerint a terv végrehajtása reális, 
okos gazdálkodást mutat. Fontos, hogy hitelfelvételre nem kényszerül az 
önkormányzat, napi, kötelező kiadásokat folyamatosan fedezni tudja. 
 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  - a következő határozatot hozta: 
     36/2011.(XI.29.)   KT határozat  

Nóráp  község   Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének III. 
negyedéves  teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a 
Körjegyzőség 2011. évi III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót  az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a költségvetés további 
végrehajtására, illetve felhívja a körjegyző figyelmét az 
adóhátralékok behajtására.  
Határidő: 2011. december 31.  

  Felelős: polgármester 
(Beszámolók  a jegyzőkönyv melléklete) 
    
 
2.) Az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciója  
Előadó: Stankovics Ferenc   polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés anyagát 
(tervkoncepció szöveges előterjesztése  és számszaki kimutatása)  a képviselők a 
meghívóval együtt kézhez kapták. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy pályázatként csak a 2012-es falunap 
pályázati összegét tervezték, ezen pályázat már benyújtásra került. Amennyiben év 
közben lehetőség lesz pályázat benyújtására, a rendelet módosításával 
változtatható a terv. Kérte a véleményeket, javasolta az elfogadását.  
 
Antalné Ihász Mária képviselő:   Az oktatás állami kézbe kerülésével 
kapcsolatban megkérdezte, hogy az un. iskolabusznak mi lesz a sorsa, átveszi az 
állam és üzemelteti, vagy feladat-finanszirozás során az önkormányzat részér 
támogatást nyújt a szállításért?  
 
Stankovics Ferenc polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az autóbusz 
az önkormányzaté marad, mivel nem az iskola, sem pedig a társulás nem 
tulajdonos. A vele kapcsolatos kiadásokat hogyan finanszírozzák, erre még nincs 
válasz, ez ügyben még nagyon sok a kérdés.  



 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
    37/2011.(XI.29.)   KT határozat   

Nóráp  község   Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat 2012. évi tervkoncepcióját, valamint a 
Körjegyzőség 2012. évi tervkoncepcióját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési 
tervjavaslat kidolgozására, és képviselő-testület elé 
terjesztésére, illetve a körjegyzőt a 2012. évi költségvetés 
kidolgozására, valamint az együttes ülés elé terjesztésére.   
Határidő: 2012. február 15. 

  Felelős: polgármester, körjegyző 
(Tervkoncepciók a  jegyzőkönyv mellékletét képezik) 
 

3.) Víz- és csatornadíj 2012 évi díjának megállapítása 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester  

 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy a víz- és csatornadíjak 
2012. évi díjára tett javaslatot, illetve az azt eltámasztó pénzügyi elszámolást a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Javasolta a díj elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 

Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  

 
 Nóráp    község Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2011. (XI.30.)önkormányzati  rendelete az 
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló  

11/2004. (VI.09.) rendelete módosításáról. 
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 

4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről. 
Előadó: Kissné Szántó Mária körjegyző 
 

Stankovics Ferenc   polgármester megállapította, hogy a képviselők az 
előterjesztés anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket, 
javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
 
 
 



 
Nóráp   község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

38/2011.(XI.29.)  KT határozat    
Kup  község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja.  

 
 

5.) Belső ellenőrzési ütemterv 2012 évre 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy a tervet a képviselők a 
meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, hogy 2012. évben az önkormányzat 
ellenőrzésére is sor kerül, az ellenőrzést a Pápai Kistérségi Társulás bonyolítja. 
Kérte a véleményeket, javasolta a terv elfogadását.  
 
Nóráp   Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal,  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    39/2011.(XI.29.)  KT határozat   

Nóráp  község   Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az 
ellenőrzések lebonyolításáról gondoskodjon.  

  Felelős: körjegyző    
  Határidő: 2012. december 31. 
 

 
6.) Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 
Előadó. Stankovics Ferenc  polgármester 
  

Stankovics Ferenc  polgármester  megállapította, hogy a munkatervet a 
képviselők írásban megkapták,  javasolta az elfogadását. 
 
Nóráp   Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal,  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    40/2011.(XI.29.)  KT határozat   

Nóráp  község   Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi munkatervét az előterjesztés 
szerint elfogadja.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület összehívásáról a munkaterv szerint 
gondoskodjon.  

  Felelős: polgármester    
  Határidő: 2012. december 31. 

 
 



 
 

7.) Vegyes ügyek 
a.) Társulási Tanács tagjának  választása 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  a  Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében a 
település a somlójenői régióhoz tartozik. A  régiót képviselő  Társulási Tanács 
tagja Nemes Attila polgármester volt, aki lemondott, s  nem volt a területnek 
társulási tanács tagja. November 15-én Somlójenőn volt egy megbeszélés, 
melynek keretében Fodor Béla Adásztevel polgármesterét javasolták a részt 
vevő települések társulási tanács tagjának.  A régió települései önkormányzati 
képviselő-testületeinek határozata szükséges ahhoz, hogy a javasolt személy a 
társulási tanács tagja legyen. Javaslom, hogy Fodor Béla személyét támogassa 
a testület.  
Nóráp Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
     41/2011. (XI.29.) KT határozat 
     Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 
     egyetért azzal, hogy Fodor Béla Adásztevel polgár-
     mestere Nóráp község Önkormányzatát  a Győr  
     Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
     Társulás Társulási Tanácsában képviselje. 
     A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a
     határozat kivonatát a Társulási Tanács részére küld-
     je meg. 
     Határidő: 2011. december 5. 
     Felelős polgármester.  
b.) Tájékoztatás  
 
Stankovics Ferenc  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kapcsándi 
Zoltán  dákai vállalkozóval kötöttek megállapodás a téli hó-tolásra. A vállalkozó 
végzi Pápakovácsiban is a hó-tolást, útközben Nórápon is el tudja végezni, 
illetve a Nóráp-Pápakovácsi közötti utat is kitolja az iskolabusz közlekedéséhez. 
Nóráp községben nem kell nagy területen havat tolni, kb. 1 órai munka, mivel a 
Kossuth utcát a közútkezelő takarítja. 7000 Ft-os óradíjjal dolgozik, önállóan 
nem vállalta senki, nem éri meg. 
A Mikulás ünnepséget vasárnap, december 4-én tartják a kultúrházban, 
meghívókat kirakták, a műsor 17.30 órakor lesz. A Szó-Kép színház társulata 
lép fel, 30 e ft a díja, a műsort követően az édességcsomagok Mikulás általi 
kiosztását is vállalták. Az édességcsomagokat megvásárolták, kb. 750 Ft értékű 
egy-egy csomag. 
A vállalkozó bejelentette, hogy 2011. november 30-ával megszünteti a 
tejkimérést a községben, a helyiséget tovább nem használja. A villany- és vízóra 
leolvasás után az önkormányzat nevén marad. 
 
 



 
 

c.)Karácsonyi köszöntés a falu lakóinak 
  
Stankovics Ferenc polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a falu lakói 
részére vásároljanak szaloncukrot, melyet egy üdvözlőkártya kíséretében 
átadnak, kellemes ünnepeket kívánva az önkormányzat nevében. 
Véleménye szerint kisebb csomag szaloncukrokat vásároljanak, s a családok 
részére több csomagot – személyenként egyet – adjanak, így igazságosabb az 
elosztás.  
 

Nóráp   Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal,  – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    42/2011.(XI.29.)  KT határozat   

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete a falu 
lakói részére karácsonyra szaloncukrot biztosít. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
megvásárlásról és átadásáról  gondoskodjon. 

    Határidő. 2011. december 20. 
    Felelős: polgármester.   
 
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  19.00 
órakor bezárta, zárt ülésen folytatta munkáját.    

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

 


