
1 SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Szentjakabfa, Fő u. 37.

Szám: SZJ/84-2/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 17-
én 13.30 órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Faluház
(Szentjakabfa, Fő u. 37.)  

Jelen vannak: Steixner László polgármester 
Steierlein Imre alpolgármester 
Hoffman Erika 
Molnárné Titz Andrea képviselők 

 Igazoltan távolmaradt: 
Ticz Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steixner  László  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND 
1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steixner László polgármester

2) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

4) A  Nivegy-völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti  Iskola  ingó-  és  ingatlanvagyonára  vonatkozó  vagyonkezelési  szerződés
elfogadása 
Előterjesztő: Steixner László polgármester

5) Szentjakabfa Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester
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6) A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Steixner László polgármester

VEGYES ÜGYEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner László polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Minden évben ilyenkor kerül sor az előző évi költségvetés
utolsó  módosítására  a  bekövetkezett  változások  eredményeként.  Ilyen  pl.  a  települési
arculati kézikönyv készíttetésére megkapott 1 millió forintos állami támogatás, valamint a
kézikönyv  készítésének  díja,  a  szociális  tűzifához  kapott  419.100  Ft  támogatás,  és  a
kistelepülési  fejlesztési  támogatás  kapcsán megkapott  750.000 Ft-os támogatás  és  annak
felhasználása.

Steixner László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

4/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III.
21.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
rendelet-tervezetet  elfogadja  és  4/2018.  (V.28.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

  

2)  A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner  László  polgármester: Elmondja,  hogy  az  éves  költségvetési  beszámolók  alapján
évente záró számadást kell készíteni, mely tartalmazza a kiadások és bevételek teljesülését
többek között. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:
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5/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezetet  elfogadja  és  5/2018.  (V.28.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3)  A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner László polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A jelenleg hatályos rendeletet 2004-ben fogadták el. Azért
kell  új  rendeletet  alkotni,  mert  a  jogszabály  alapján  mezőgazdasági  haszonállat  tartása
önkormányzati  rendeletben  nem  korlátozható,  erre  vonatkozóan  nem  hozhat  az
önkormányzat szabályokat. Ez 2012. október 1-jén lépett hatályba, azóta a rendelet ebben a
vonatkozásban  nem került  módosításra.  A  jogszabály  alapján  csak  a  kedvtelésből  tartott
állatok  tartásáról  alkothat  a  testület rendeletet. Az állattartó  építmények elhelyezésének
feltételeiről és a védőtávolságokról a helyi építési szabályzatban lehet rendelkezni.

Steixner László polgármester: A településen a kutyák és a macskák jelentik a fő gondot.
Szerinte az állattartás felelősséggel jár, sokan nem foglalkoznak ezzel.

Molnárné  Titz  Andrea  képviselő: Javasolná,  hogy  a  lakosoknak  egy  tájékoztató  kerüljön
kiküldésre a szabályokról.

Hoffman  Erika  képviselő: Mindenképpen.  Nem  tartja  elfogadhatónak,  hogy  valaki
számolatlanul tartja a macskákat, amiket aztán itt hagy, amíg elmegy.

Steierlein Imre alpolgármester: Kéri,  hogy a tájékoztatóban legyen szó a tűzgyújtásról  is,
mert sokan nem tartják be a rendeletet.  Lehet nem tudják,  mikor lehet égetni,  most fel
lehetne hívni a figyelmüket.

Steixner László polgármester: Amíg nem kezdenek bírságolni, úgysem történik semmi.

Steierlein  Imre  alpolgármester: Valahol  előbb-utóbb  el  kell  kezdeni,  mert  élhetetlenné
teszik a falut.

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László
alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

6/2018. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásának
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szabályairól  szóló  rendelet  tervezetét  elfogadja  és
6/2018. (V.28.) számon rendeletei közé iktatja.

4)  A  Nivegy-völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti  Iskola  ingó-  és  ingatlanvagyonára  vonatkozó  vagyonkezelési  szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner László polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Elmondja, hogy azért kell vagyonkezelési szerződést kötni,
mert 2017. december 21-i  hatállyal  módosították a nemzetiségek jogairól  szóló törvényt.
Ennek  alapján  a  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó  és  ingatlan
vagyont  ingyenesen vagyonkezelésbe  kell  adni  mindaddig,  amíg  a  köznevelési  közfeladat
ellátása az  adott  ingatlanban meg nem szűnik.  A feladatellátást  szolgáló ingó és ingatlan
vagyon  Balatoncsicsó,  Tagyon,  Óbudavár,  Szentjakabfa  és  Szentantalfa  községek
önkormányzatai  tulajdonában  van,  melyet  2016.  május  26-án  aláírt  megállapodással  a
nemzetiségi  önkormányzat  ingyenes  használatába  adtak.  A  vagyonkezelési  szerződés  e
szerződés  alapján  készült  el.  A  vagyonkezelő  a  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat lesz.

Steixner  László  polgármester:  Köszöni.  Kérdezi,  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

15/2018. (V.17.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi
CLXXIX.  törvény  25.  §  (6)  bekezdése  értelmében  a
Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
fenntartásában álló Nivegy-völgyi  Német Nemzetiségi
Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti
Iskola feladatainak  ellátását  szolgáló ingó és ingatlan
vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adására vonatkozó
szerződés tervezetét az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

5)  Szentjakabfa Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester
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Steixner László polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: Elmondja,  hogy  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtási  rendelete  előírja,  hogy  a  költségvetési  szerv  vezetője  belső  szabályzatban
rendelkezik  a  beszerzések  lebonyolításával  kapcsolatos  eljárásrendet.  Igyekeztek  egy  jól
alkalmazható szabályzatot készíteni. A lényeg röviden az, hogy az 1 millió Ft beszerzési érték
felett,  valamint  a  támogatásból  megvalósuló  projektek  esetén  mindig  legalább  három
árajánlatot kell kérni. 

Steixner László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

16/2018. (V.17.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  az  előterjesztés  mellékletét  képező
Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Beszerzési
szabályzatát elfogadja.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6)  A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner László polgármester: Elmondja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásról minden
év  május  31-ig  átfogó  értékelést  kell  készíteni.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

17/2018. (V.17.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2017.  évi  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  az
előterjesztés  mellékletét  képező  tartalommal
elfogadja.
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VEGYES ÜGYEK

Steixner László polgármester: A január 30-i ülésen az önkormányzat tulajdonát képező 53/6
és  53/7  hrsz-ú,  Kút  utcai  beépítetlen  ingatlanokat  értékesítésre  kijelölték,  ezeknek
megérkezett  az  értékbecslése.  Az  53/6  hrsz-ú  ingatlant  2.112.500  Ft-ra,  az  53/7  hrsz-ú
ingatlant 2.382.500 Ft-ra értékelte a szakértő. Volt már pár érdeklődő.

Steierlein Imre alpolgármester: Javasolja, hogy beépítési kötelezettséggel adják el.

dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: Testületi  döntés  kell,  hogy  az  önkormányzat  eladja  az
ingatlanokat, meg kell határozni az árat és kell vagy egy szerződés-tervezet, amit jóváhagy a
testület, vagy a vevő neve legalább a határozathoz.

Steixner  László  polgármester: Arról  szeretne  még  beszélni,  hogy  a  birkahodályig  van
önkormányzati út, de utána nem lehet kijutni a mezőre, a külterületre. Ez két ingatlan érint,
amin  ki  lehetne  menni,  a  035/15  és  035/14  hrsz-ú  területeket.  Új  utat  kellene  kijelölni
ezeken a területeken, hogy a két önkormányzati utat, a 034/1-est és a 042-est összekössék.

Steierlein Imre alpolgármester: A lényeg, hogy azt az utat, ami a pincékhez vezet, ne tegyék
tönkre a munkagépek.  Nem is  igazán férnek azon az  úton el  traktorok.  Az egyik  érintett
ingatlan az övé, akár a szükséges területet oda is adja.

Több napirendi pont nem lévén Steixner László polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 14.16 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steixner László                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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