
 
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
 
Szám: 9-3/2012. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án   18.30 
órakor megtartott képviselő-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) 
 
Távolmaradását bejelentette: Antalné Ihász Mária képviselő 
          
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 egyhangúan egyetértettek 
 
 
Napirend:  

1.) Az Önkormányzat 2011. költségvetésének végrehajtása  
2.) Egyes szociális ellátások szabályairól szóló rendelet módosítása  
3.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

feladatairól 
4.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről  
5.) Vegyes ügyek 

 
 

   
 
 
 



Napirend tárgyalása: 
 

1. Az Önkormányzat 2011. költségvetésének végrehajtása  
Előadó: Stankovics Ferenc    polgármester   

 
Stankovics Ferenc    polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát 
– beszámoló az önkormányzat, a Kastély Oktatási Központ, illetve a 
körjegyzőség  pénzügyi tervének végrehajtásáról,  2011. évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó javaslat, zárszámadási rendelet javaslat - a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Kiegészítésként elmondta, hogy a Kastély Oktatási Központ és a 
Körjegyzőség beszámolójával kapcsolatban előzetes egyeztetés történt, a 
beszámolókat a társulás tagjai saját üléseiken tárgyalják.  
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámolók és rendeletek elfogadását.  
 
Molnár József képviselő: A beszámolóból látható, hogy az helyi adóknál 
túlteljesítés mutatkozik, aminek örülni kell.  
 
Ezt követően a képviselők  a Kastély Oktatási Központ 2011. évi pénzügyi 
terve teljesítéséről szavaztak.  
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   8/2012. (V.02.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete a Kastély 
Oktatási Központ 2011. évi pénzügyi tervének teljesítéséről 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. A 
beszámoló adatai a  Pápakovácsi Önkormányzat 
zárszámadási rendeletében szerepelnek.  

(Beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Szóbeli kiegészítésként a körjegyzőség 
beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy a pénzmaradvány összegét a 
2012. évi költségvetés elfogadásakor már figyelembe vették, a 2012. évi 
lakosságarányos támogatások ezen összeggel csökkentek.   
 
A képviselők a Pápakovácsi Körjegyzőség 2011. évi pénzügyi tervének 
teljesítéséről szavaztak. 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   9/2012. (V.02.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pápakovácsi Körjegyzőség 2011. évi pénzügyi tervének 



teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
Stankovics Ferenc   polgármester kérte a képviselőket az önkormányzat 
2011. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. 
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2012. (V.02.) KT határozat 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete Nóráp 
község Önkormányzatának 2011. évi pénzügyi terve 
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Stankovics Ferenc polgármester kérte a képviselőket az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezettel 
kapcsolatos szavazásra.  
 
Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nóráp    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012.(V.09.)önkormányzati  rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
1/2011(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet  és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Stankovics Ferenc polgármester az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének 
végrehajtásáról szóló rendelettervezettel (zárszámadási rendelet) kapcsolatos 
szavazásra kérte a képviselőket. 
 
Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nóráp    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012.(V.09.)önkormányzati  rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)  
 

 
 
 



2.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy a módosítás többsége jogszabályi változásból adódik, a 
rendelet indokolásból ez kitűnik.  
Kérte a véleményeket.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelettervezet elfogadásának 
szavazására kérte a képviselő-testület tagjait.     
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2012. (V.08.) .) önkormányzati  rendelete 
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2007. (VI.07) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatairól 

  Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester. 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát (a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás családgondozóinak 
beszámolóját is) a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. A 
beszámolóból megállapítható, hogy különösebb probléma a községben e 
téren nincs, jelenleg nincs is ellátott család a községben még alapellátás 
területén sem. Javasolta a beszámolók elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   11/2012. (V.02.)   KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztések 
szerint elfogadja. 
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a képviselő-
testület által elfogadott beszámolókat a Veszprém megyei 



Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje 
meg.  
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: körjegyző.  

(Beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
4.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Stankovics Ferenc polgármester 
 
Stankovics Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők a Pápai 
Rendőrkapitányság által megküldött beszámolót a meghívóval együtt kézhez 
kapták. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a községben e téren sincs 
különösebb probléma, a statisztikai adatokból ez megállapítható, azonban 
Pápa területén növekedett az elkövetett bűncselekmények száma, ami 
közbiztonság szempontjából figyelmet érdemel. 
A körzeti megbízott tevékenységével elégedettek, munkája ellen kifogás nem 
merült fel. 
Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   12/2012. (V.02.)   KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja.  

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
5.) Vegyes ügyek 
 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket az alábbiakról: 
A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás pályázott parlagfű mentesítéssel 
kapcsolatos közmunka programra, Nóráp községben 2012. május 7-től e 
program keretében 1 fő közmunkást alkalmaztak, így jelenleg 2 fő véges 
közcélú munkát a községben. 
A falu végén az un. „széngödörnél” a területrendezés megtörtént, a 
vizelvezető árkot kiásták. 
A nyár folyamán a kultúrház, autóbuszváró külső tatarozását célszerű lenne 
elvégeztetni, valamint a volt tejcsarnok helyiséget is rendbe tenni. 
Az autóbuszváróban a fodrászüzlet működése megszűnt, kérte a képviselőket 
a helyiség hasznosításával kapcsolatban  mondják el javaslataikat. 
Rendezvények: Anyák napja május 6-án, május 26-án  gyermeknap. Július 14-
én falunap, erre a pályázatot megnyerték, 197 ezer forintot kaptak.  
 
 



Molnár József képviselő javasolta, hogy a fiatalok számára alakítsanak ki 
klubhelyiséget az autóbuszváróban, az épület a főút mellett van, jobban 
figyelemmel kísérhető a viselkedésük.  
Megkérdezte, hogy a katolikus templom felújításával kapcsolatban van-e 
előrehaladás? 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az ígért támogatás 
rendelkezésre áll, azonban az önkormányzat – mivel nem tulajdonos – nem 
pályázhat, nem bonyolíthatja a beruházást. Az egyházközség tagjainak kell 
szorgalmazni a felújítást.  
 
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 
 

 

 
 


