
NÓRÁP  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8591 Nóráp Kossuth u 48.  
 
Szám: 9-1/2012. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nóráp  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 9-én  18.00 
órakor megtartott képviselő-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.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
2.) A szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása 
3.) Engedményezési megállapodás Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával  
      4.)Vegyes ügyek  
 
   

Napirend tárgyalása: 
 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése  
Előadó: Stankovics Ferenc    polgármester   

 
Stankovics Ferenc    polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát 
a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy sajnos a normatív állami támogatás – a pénzbeni szociális 
juttatások vonatkozásában – 600 e Ft-tal csökkent, holott itt várhatóak 
nagyobb kiadások. Bízik benne, hogy a betervezett saját bevételek teljesülnek, 
ezáltal a kitűzött célok megvalósíthatók. Azonban mindenképpen takarékos 



gazdálkodásra lesz szükség, ha lehetséges, még az előző éveknél is 
takarékosabban kell gazdálkodni. Továbbra is szerepel a tervezetben a 
katolikus egyház részére nyújtandó 6 millió forint támogatás a templom 
felújításához. Kéri a képviselőket, szorgalmazzák a felújítást. 
Ezenkívül az önkormányzati utak karbantartására, felújítására terveztük, illetve 
az önkormányzati épület felújítására, kiemelve a volt tejcsarnok helyiségét.  
Lakásvásárlásra, építkezések támogatására azonban ez évben nem 
terveztünk.  
Az intézmények – iskola, óvoda, körjegyzőség – támogatására az együttes 
ülésen elfogadott összeget kerültek betervezésre. 
A tiszteletdíjakra vonatkozóan javasolja, hogy a 2011. évi szinten maradjanak, 
ne  történjen emelés. 
Javasolta a rendelet elfogadását.  
 
Ezt követően a képviselők a polgármester tiszteletdíjáról szavaztak. 
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   4/2012. (II.09.) KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
polgármester   tiszteletdíját 2012. január 1-től  változatlan 
összegben  határozza meg 150.000 ft/hó. 
Polgármester költségtérítése a tiszteletdíj 30 %-a, 45000 
Ft/hó.  

 
Stankovics Ferenc polgármester  kérte a képviselőket, hogy a képviselők  
tiszteletdíjának 2011. évi szinten hagyásáról szavazzanak.  
 
Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   5/2012. (II.09.) KT határozat 

Nóráp község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. 
január 1-től a képviselők tiszteletdíját nem változtatja, havi 
14000 Ft  tiszteletdíjban részesülnek.   
 

Stankovics Ferenc   polgármester kérte a képviselőket, a 2012. évi 
költségvetési rendelet elfogadására. 
 
Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nóráp    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012.(II.10)önkormányzati  rendelete  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 



2.) A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 
Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az intézményi térítési díjat a 
szolgáltatási önköltség, valamint a normatív állami támogatás különbözete 
alapján kell megállapítani. A 2011. évi kiszolgált ételadag és a kiadás 
hányadosa  egy ételadagra vetítve 515  Ft. A 2012 évi költségvetés alapján – 
évi 251 étkezési napot figyelembe véve -  221 Ft állami támogatás 
biztosítanak adagonként. Így az intézményi térítési díj alapja 294 Ft  (állami 
támogatás és a ráfordítás különbözete), mely a kerekítés szabályai alapján 
295 Ft-tal kerülhet megállapításra.  Ennek alapján jogosult az önkormányzat 
képviselő-testülete meghatározni az intézményi térítési díjat. Lehetőség van a 
jövedelem alapján differenciálni, s az étkezést igénybevevő részére további 
kedvezményt nyújtani. Mivel a fizetendő napi térítési díj véleménye szerint 
nagyon alacsony, nem javasol további támogatást.  
Kérte a véleményeket.  
 
A képviselők egyetértenek azzal, hogy a 295 ft kerüljön intézményi térítési 
díjként meghatározásra, mely megegyezik a személyi térítési díjjal is.   
 
Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nóráp  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2012. (II.10.) önkormányzati  rendelete 
a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról  

szóló 3/2009. (IV.,16.) sz. rendelet módosításáról. 
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

3.) Engedményezési megállapodás Győr Megyei Jogú 
Önkormányzatával  

      Előadó: Stankovics Ferenc  polgármester. 
 
Stankovics Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát  a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Mint ismeretes, a 
Győr és térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 
önrész tekintetében vita alakult ki a társuláson belül, ugyanis a tag 
önkormányzatok az alapító okiratban szereplő önrész megfizetését vállalták, 
ugyanakkor a beruházás elkészülte után ennek majdnem háromszorosát kérte 
a tagoktól a társulás. A  beruházáshoz hitelt vett fel a társulás, a visszafizetés 
veszélybe került, mert a kistelepülések nem tudják vállalni a magas önrészt. 
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalta a terhet 
vállalni nem tudó kistelepülések önrészen felüli „önrészének” megfizetését, a 
részarány fejében. Javasolta a megállapodás elfogadását.  
 



 
Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   6/2012. (II.09.)  KT határozat 

Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testülete Nóráp 
község Önkormányzata, valamint Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között (Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tudomásul 
vételével) a társulási megállapodásban meghatározott 
önrészt meghaladó (ön)rész megfizetésének átengedése 
tárgyában kötendő megállapodást a tervezet szerint 
elfogadja. Az átengedett önrész mértéke: 1.450.549  Ft, a 
hozzá tartozó támogatási részarány 2.861.448  Ft. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja, valamint a jegyzőt a megállapodás 
ellenjegyzésére. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
megállapodást  a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Településfejlesztési Főosztálya részére küldje meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 13. 

(Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
8.) Vegyes ügyek 
 
Stankovics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt 
héten tájékoztatták a 2012. évi közfoglalkoztatási programról a 
polgármestereket. Idén csak 6 és 8 órás foglalkoztatások lesznek, a keretek 
megállapítása folyamatban van. Ígérték, hogy egyeztetnek a 
polgármesterekkel, hogy az igények és lehetőségek találkozzanak. 
2012. február 1-től március 31-ig 1 fő foglalkoztatására került sor – 8 órában – 
akinek feladata az idősek, egyedülállók, segítségre szorulók figyelése, és 
szükség esetén jelzés, hogy kihűléses balesetek ne fordulhassanak elő. Az 5 
ezer fő alatti településeken kötelező volt 1-1-főt foglalkoztatni.  
Idén az erdészet is jelentős számú személyt tud foglalkoztatni közmunkában, 
február 1-től indult, december 31-ig tart. Most a hideg miatt még nem tudnak 
dolgozni, de már szerződést kötöttek velük. Azonban még jelenleg is keresnek 
embereket, autóbuszos szállítást is megoldják.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Arany János Tehetséggondozó 
programban résztvevő nórápi tanuló abbahagyta a tanulmányait, másik 
iskolában tanul tovább, igy a részére megállapított ösztöndíjat már nem 
folyósítják. 
 
Englert Zoltán képviselő: Felvetette, hogy az un. „széngödörbe” megint 
helyeztek el szemetet, ismét rendezni kellene. Javaslata, hogy az ott lévő 



fákat kitermeljék és hasznosítsák. Ha a terület rendben van, talán nem 
helyeznek el ott szemetet sem. 
 
Antalné Ihász Mária képviselő: Megkérdezte, hogy idén is szerveznek-e 
„Idősek napját” 
 
Molnár József képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzattól 
támogatásban részesülő nem foglalkoztatott személyek részére fizetett összeg 
állami támogatás vagy a község költségvetéséből fizetik? 
 
Stankovics Ferenc polgármester: Javasolta, hogy az un. „széngödröt” 
közösen nézzék meg, a rendbetételt, fakitermelést jó ötletnek tartja. 
Az „Idősek napja” megrendezésére még visszatérnek, most ebben a hidegben 
nem javasolja megtartani. Véleménye – a takarékosságra tekintettel – hogy a 
falunap keretében szervezzenek műsort, szórakozási lehetőséget az idősek 
részére.  
A nem foglalkoztatott személyek részére fizetett támogatás – jelenleg 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jogcíme – 80 %-a állami támogatás, 
20 % saját rész, ennek fedezete a pénzbeni szociális támogatások normatív 
támogatása összegében szerepel, melynek összege 2012. évben jelentősen 
csökkent.  
 
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 Sz. Mária  
                      polgármester                                                     körjegyző 
 
 
 
 


