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Nemeskér      
 
8-1/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2018.november 21-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület  
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                       Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester 
                       Horváth Gyuláné                        
                       Horváth Zoltán   
                       Plechl Richárd képviselők  
                       Lukács Antalné jegyző  
                       Vissi Enikő adóügyi előadó                 
 
Meghívott: Kiss Attila rendőr alezredes Soproni Rendőrkapitányság képviseletében  
 
Joóné Nagy Csilla: köszönti meghívottat,és az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület tagjai teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
Joóné Nagy Csilla a napirendre az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat  
fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
2.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása,véleményezési szakasz 
      lezárása 
 
4.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső Ellenőrzési  
      Tervének elfogadása  
 
5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  
     támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2018.(XI.21.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén: 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
 
2.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása,véleményezési szakasz 
      lezárása 
 
4.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső Ellenőrzési  
      Tervének elfogadása  
 
5.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  
    támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
6.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása  
 
7.)Egyéb feladatok 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
 
 
1.)Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
  
                                  ( írásos előterjesztés csatolva ) 
 
Kiss Attila szóbeli kiegészítése:  
 
A statisztikai adatokból látszik,hogy a községben az előző években bűncselekményt nem 
követtek el. A közlekedési balesetek, bűncselekmények is a község mellett húzódó 84-es 
főúton történtek. 
 
A kábítószer fogyasztással kapcsolatos információkat a KMB-hez is be lehet jelenteni,de  
ezek feldolgozása a bűnügyi szolgálat feladata. Amennyiben ilyen személyekről rendelkeznek 
információval,  kérjük mindképpen jelezzék Önök,vagy a lakosság. 
A drogfogyasztási szokások változtak a idők során,felbukkantak a szintetikus  
drogok,Nemeskérről is kaptunk ilyen bejelentést. 
 
Előfordul ittas vezetés, illetve divat a jogosítvány nélkül vezetés is.Itt is várjuk a  
magánszemélyek,illetve a Polgárőrség segítségét. 
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Több településen megfordulnak a kóbor árusok, náluk a termékértékesítés mellett a betörések, 
lopások is megjelenhetnek. Kérjük aki ilyennel találkozik mindenképpen tegyen bejelentést a 
rendőrségre. 
Több településen megjelentek a csatornagyártó iparosok,akik szintén megtévesztették a 
lakosságot,ezeket is kérjük jelezzék felénk. 
 
Problémát jelenthet még a családon belüli erőszak is,ezt a 112-es hívószámon kell 
bejelenteni,fontos az ilyen esetet az észlelő jelentse be. Itt legszigorúbb intézkedés a 
távoltartás lehet,melyet bíróság rendel el. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Zoltán: jogosítvány nélkül vezet a községben egy fiatalember,mit lehet vele  
kezdeni ? 
 
Joóné Nagy Csilla: a községben az utóbbi időben többen a járdán,a parkban parkolnak az  
autóikkal. Hol lehet parkolni közterületen,és mit tud kezdeni a rendőrség velük ? 
 
Kiss Attila reagál a felvetésekre: 
 
Az első esetben csak tettenérés esetén tud eljárni a rendőrség, illetve szabálysértési eljárást 
kezdeményezhetünk. 
  
Közúton nem állhat meg úgy a gépjármű,hogy a forgalmat akadályozza. A KRESZ szabályai 
a járdán történő parkolásra terjednek ki,ezekre lehet bejelentést tenni,és ebben tudunk 
intézkedni. 
   
 A parkban történő parkolásra az önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak,és ennek 
alapján lehet eljárást kezdeményezni. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság  
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2018.(XI.21.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                             közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót az 
                                             előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
                                            Határidő: Azonnal  
 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester  
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2.)Tájékoztató a 2017.évi adóigazgatási tevékenységről  
 
                                       ( írásos előterjesztés csatolva )  
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Zoltán: a gépjárműadónál nem tudtuk beazonosítani azt,hogy az mire szól,kérjük 
ehhez legalább a rendszámot szíveskedjenek megadni. 
 
 
Joóné Nagy Csilla: a magánszemélyek kommunális adójánál a hátralékosok száma  
hogyan változott ?   
 
Vissi Enikő reagál a felvetésre: 
 
A következő évben a csekkekre rá fogjuk írni a gépjármű rendszámát, illetve egy azonosító 
számot. Néhányan már rendezték a hátralékot nem mindenkit sikerült elérnünk, illetve 
a kiküldött bevallást sem mindenki küldte vissza. A hátralékok behajtására minden 
intézkedést megteszünk. 
 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi adóigazgatási  
tevékenységről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
   
Határidő: Azonnal  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
              Lukács Antalné jegyző           
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
                              
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2018.(XI. 21.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                              2017.évi az adóigazgatási tevékenységről szóló tájékoztatót az 
                                              előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.                                            
 
                                              Határidő: Azonnal  
 
                                              Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester 
                                                           Lukács Antalné jegyző           
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3.) Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosítása,véleményezési szakasz 
      lezárása 
 

Lukácsné: Nemeskér község Önkormányzatának 26/2018.(IX.27.) számú határozatával 

rendelkezett arról, hogy a hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja.  

A véleményezési eljárás a 2018. október 18-ai keltezési településrendezési eszközök 

módosítása tárgyában megtörtént. A lakossági fórum 2018. november 13-án került 

megtartásra. A lakossági fórum jegyzőkönyve és az azt követő 8 napon belül beérkezett 

vélemények feljegyzése az előterjesztés melléklete. 

 

A véleményezésre benyújtott 2018. október 18-án kelt tervdokumentációhoz az alábbi 

vélemények keletkeztek: 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal állami főépítész: 
 

2. A közúti területből falusias lakóterületbe sorolt, 97-102 hrsz.-ú ingatlanok közül több 

ingatlan nem felel meg az „építési telek” követelményeinek, megközelíthetetlen 

zárványtelekként kerül építési övezetbe sorolásra. A probléma orvosolható a telek kötelezően 

előírt összevonásával (kötelező megszűntető jel alkalmazásával). 

 

Javasolt válasz: Az javaslatot elfogadásra javasoljuk, a szabályozási terv jelzett módon  
való kiegészítésével. 
 
3. A 103-104 hrsz-ú szántóterület – melynek problematikája szorosan összefügg a terület 

lakóövezeti fejlesztésével – jelenleg alulszabályozott, megoldatlan a feltárás és 
telekalakítás problémája. Ennek hiányában feleötlen területgazdálkodást jelent a 
szántóterület lakóövezetben tartása és az építés koordinálatlan megengedése. Kérem, 
felülvizsgálat során legyenek erre figyelemmel. 

 

Javasolt válasz: A 103, 104/4, 104/5, 104/6, 104/2, 104/3 hrsz kivett ingatlanok építési telkek, 
amelyet a Fő utca déli szakasza szolgál ki. Az eredeti -2005-ös - jogalkotói és tervezői 
szándékot figyelembe véve ott nagyméretű falusias lakótelkek kialakítását irányozták elő. 
A terület beépítésének akadálya nincsen. A település sajátos településszerkezet nem tesz 
lehetővé másutt belterületen nagy alapterületű építési telek kialakításának lehetőségét, 
csak itt. Jelenleg sem tulajdonosi, sem önkormányzati szándék nincsen arra, hogy ezen a 
kialakult telekterületen új utca nyitásával kezdeményezze a településrendezési eszközök 
módosítását, mivel másutt is van kis alapterületű telekkialakításra lehetőség. Az igények 
alapján pedig nem várható , hogy a hatályos rendezési tervben jelölt nagy számú építési 
terület kialakítására a közeljövőben sor kerülne. 
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        A 314/2012.(XI.8.) korm rendelet 45. §-nak hatályos előírása alapján már csak új 
településrendezési eszköz készítendő, vagy hatályon kívül helyezendő Nemeskér község 
2005-ben elfogadott rendezési terve, így ezen koncepcionális elemet tartalmazó, egész 
település lakóterületi rendszerére kiterjedő változtatás jelen eljárás pedig nem releváns. 

 
 
4. Kérem, hogy a záró véleményezési dokumentáció benyújtása során a települési  
    főépítész nevével ellátott eredeti aláírt nyilatkozatát, a tervezők aláíró lapjának szintén 
    eredeti aláírt példányát nyújtsák be. Továbbá kérem, hogy a HÉSZ módosító rendelet  
    szövegéből „az Akcióterv Kft 016/2018 munkaszámú” szövegrészt törlésre kerüljön. 
 
Javasolt válasz: Az észrevételt elfogadjuk. 
 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 
Kijelölt befogadó helyek: 

• 9471 Nemeskér, Fő u. 48. 

• 9471 Nemeskér, Fő u. 88. 

• Javasolt válasz: Az észrevételt elfogadjuk azzal, hogy Fő u. 88.számú ingatlan 
helyett a pontos cím, 9471 Nemeskér,Fő u.60.  

 
 
Egyetértő véleményt adott: 
 
1.) Gy-M-S megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész  
(kiegészítéssel) 
2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság 
3.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
5.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezés, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály  
6.) Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
7.) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 
8.) Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya 
Földhivatali Osztály 
9.) Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Erdészeti Osztály 
10.) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
11.) Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
12.) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
13.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
14.) Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály 
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Joóné Nagy Csilla Emőke az alábbi határozati javaslatot teszi: 
  
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemeskér község  
településrendezési eszközeinek módosításához érkezett véleményeket és partnerségi 
egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az előterjesztést 
tudomásul vette.  
 
A képviselő-testület tudomásul veszi beérkezett észrevételeket. A képviselő-testület a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiegészítő jellegű észrevételét 
elfogadja azzal, hogy a 9471 Nemeskér,Fő utca 88.számú ingatlan helyett a pontos cím: 
9471 Nemeskér, Fő utca 60. 
 
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami főépítész véleményének 2. és 4. 
pontját, észrevételét elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami főépítész véleményének  
3. pontban a 103-104 hrsz ingatlanok szabályozását érintő észrevételét az alábbi  
indokolás mellett nem fogadja el: A 103, 104/4, 104/5, 104/6, 104/2, 104/3 hrsz  
kivett ingatlanok építési telkek, amelyet a Fő utca déli szakasza szolgál ki. Az eredeti  
-2005- ös - jogalkotói és tervezői szándékot figyelembe véve ott nagyméretű  
falusias lakótelkek kialakítását irányozták elő. A terület beépítésének akadálya nincsen.  
A település sajátos településszerkezet nem tesz lehetővé másutt belterületen nagy  
alapterületű építési telek kialakításának lehetőségét, csak itt. Jelenleg sem tulajdonosi, 
sem önkormányzati szándék nincsen arra, hogy ezen a kialakult telekterületen új  
utca nyitásával kezdeményezze a településrendezési eszközök módosítását, mivel másutt  
is van kis alapterületű telekkialakításra lehetőség. Az igények alapján pedig nem várható, 
hogy a hatályos rendezési tervben jelölt nagy számú építési terület kialakítására  
a közeljövőben sor kerülne. 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 45. §- nak hatályos előírása alapján már csak új 
településrendezési eszköz készítendő, vagy hatályon kívül helyezendő Nemeskér község 
2005-ben elfogadott rendezési terve, így ezen koncepcionális elemet is tartalmazó, egész 
település lakóterületi rendszerét érintő változás a készítendő új településrendezési 
eszközökben hajtható végre  - ilyen irányú - megbízói szándék esetén. 
 
A partnerségi egyeztetés alapján keletkezett véleményeket megismerte. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás 
lefolytatására. 
 
Határidő: 2018.december 31.  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
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30/2018.(XI.21.) határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Nemeskér község településrendezési eszközeinek módosításához érkezett véleményeket és 
partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az 
előterjesztést tudomásul vette.  
 
A képviselő-testület tudomásul veszi beérkezett észrevételeket. A képviselő-testület a Győr-
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiegészítő jellegű észrevételét 
elfogadja azzal, hogy a 9471 Nemeskér,Fő utca 88.számú ingatlan helyett a pontos cím: 
9471 Nemeskér, Fő utca 60. 
 
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami főépítész véleményének 2. és 4. 
pontját, észrevételét elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Állami főépítész véleményének  
3. pontban a 103-104 hrsz ingatlanok szabályozását érintő észrevételét az alábbi  
indokolás mellett nem fogadja el: A 103, 104/4, 104/5, 104/6, 104/2, 104/3 hrsz  
kivett ingatlanok építési telkek, amelyet a Fő utca déli szakasza szolgál ki. Az eredeti  
-2005- ös - jogalkotói és tervezői szándékot figyelembe véve ott nagyméretű  
falusias lakótelkek kialakítását irányozták elő. A terület beépítésének akadálya nincsen.  
A település sajátos településszerkezet nem tesz lehetővé másutt belterületen nagy  
alapterületű építési telek kialakításának lehetőségét, csak itt. Jelenleg sem tulajdonosi, 
sem önkormányzati szándék nincsen arra, hogy ezen a kialakult telekterületen új  
utca nyitásával kezdeményezze a településrendezési eszközök módosítását, mivel másutt  
is van kis alapterületű telekkialakításra lehetőség. Az igények alapján pedig nem várható, 
hogy a hatályos rendezési tervben jelölt nagy számú építési terület kialakítására  
a közeljövőben sor kerülne. 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 45. §- nak hatályos előírása alapján már csak új 
településrendezési eszköz készítendő, vagy hatályon kívül helyezendő Nemeskér község 
2005-ben elfogadott rendezési terve, így ezen koncepcionális elemet is tartalmazó, egész 
település lakóterületi rendszerét érintő változás a készítendő új településrendezési 
eszközökben hajtható végre  - ilyen irányú - megbízói szándék esetén. 
 
A partnerségi egyeztetés alapján keletkezett véleményeket megismerte. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás 
lefolytatására. 
 
Határidő: 2018.december 31.  
 
Felelős: Joóné Nagy Csilla Emőke polgármester  
 
 
4.) Az önkormányzat 2019.évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és 2019.évi Belső 
Ellenőrzési Tervének elfogadása  
 
Lukácsné:a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet előírása szerint minden önkormányzatra,valamint társulásra 
külön-külön kell „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „ Éves Ellenőrzési Tervet” készíteni. 
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A terveket, mivel önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrei elkészítették, és kérik, 
elfogadás céljából terjesszük a képviselő-testület elé.  
 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hosszú távú célkitűzése: 
 
A célkitűzés alappioritását a társulás jellege adja, nevezetesen,hogy a társult önkormányzatok 
együttműködése a közös érdek mentén megfogalmazott szakmai feladatok ellátására terjedjen 
ki. Ennek a feladatnak a Társulás munkaszervezete –Sopron MJ Város Polgármesteri 
Hivatala- a Társulás által elvárt szakmai színvonalon feleljen meg. 
  
A belső ellenőrzés stratégiai céljainak tekintjük: 
 
-a belső kontroll rendszer értékelését, fejlesztésének lehetőségét, 
a  számviteli rend és bizonylati fegyelem érvényesítésének kísérését, 
-az önkormányzati tulajdon védelemének vizsgálatát, 
-az ellenőrzés kiterjesztését az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaságokra. 
 
A belső ellenőrzés figyelemmel kíséri és stratégiai céljainak aktualizálásakor érvényesíti az  
önkormányzat hatásváltozásából adódó követelményeket. A belső ellenőrzés számol az 
önkormányzati ASP rendszer bevezetéséből adódó változásokkal.      
 
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve alapján a 
szabályszerűségi ellenőrzés ez évben „A négy szem elvének „ és az önkormányzati 
tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése a Közös Önkormányzati Hivatal 
készpénzgazdálkodásában „ terjed ki, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét 
vizsgálják a belső ellenőrök. Ismerteti a terveket a jelenlévőknek. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangozott el. 
 
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 
2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
Határidő: 2018. december 15. 
                 
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester     
              Lukács Antalné jegyző 
 
 
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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31/2018.(XI.21.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                                            Stratégiai Ellenőrzési Tervét, és a 2019. évi Belső Ellenőrzési  
                                            Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
                                            A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a határozat közlésével. 
 
                                            Határidő: 2018. december 15. 
                 
                                            Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester     
                                                          Lukács Antalné jegyző 
 
 
 
5.)A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  
    támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
   Lukácsné: a polgármester asszony kezdeményezésére a pénzbeli és természetben   
   nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015.(II.25.)  
   önkormányzati rendeletben a fűtési kiadások támogatására vonatkozó jövedelemhatárokat  
   megemeltük. Ismerteti a rendelet-tervezetet a jelenlévőknek. 
 
  Ismerteti az elkészített előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.  
                                  
                                                (   Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva)  
 
 
Hozzászólás: 
 
Joóné Nagy Csilla: javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és  
egyhangulag megalkotta a 9/2018.(XI. 29.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és  
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló  
2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
                                                      ( rendelet csatolva )                                       
 
  
7.) Egyéb feladatok 
 
Joóné  Nagy Csilla: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az adósságkonszolidáció nem  
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire kapott támogatásra a Támogatói Okirat  
módosítását kezdeményeztük. A Belügyminisztériumhoz kérelmet nyújtottuk be amiatt,hogy 
a csatornaberuházás elhúzódása miatt a korábban megítélt 2 950 000 Ft támogatást később 
használhassuk fel. Mivel a határidő meghosszabbítására nem kaptunk lehetőséget, ezért 
kértük,hogy az útfelújításra kapott támogatást a Fő utca 105-107 számú ingatlanok előtti 
járda felújítására használhassuk fel 170 méter hosszan.  
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