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

Szám: SZJ/17-4/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 30-
án 14.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steixner  László  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 5 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)  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

2)  A  Szentjakabfai  Német  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

3)  Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

4)  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  évi  munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

5)  Vegyes ügyek
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

1



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

 
Steixner  László  polgármester: Kéri  aljegyző  asszonyt,  hogy  röviden  foglalja  össze  a
módosítás lényegét.

dr.  Rozgonyi Viktória  aljegyző: Az  SZMSZ módosításának oka,  hogy 2017. év végén több
olyan jogszabály került elfogadásra, melyek a polgármester hatáskörét szabályozzák. Ilyen pl.
a  településkép  védelméről  szóló  rendelet,  melyben  a  képviselő-testület  a  településkép-
védelmi bírság kiszabásával  kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át,  továbbá a
vagyonrendeletben módosult az értékhatár,  mely alatt a polgármester dönthet. Ezeket át
kell  vezetni  az  SZMSZ  mellékletén.  Ezen  felül  módosult  a  nemzetiségek  jogairól  szóló
törvény,  amely érinti  a helyi  nemzetiségi  önkormányzat  részére biztosított  feltételeket is,
legalább harminckét órában kell biztosítani a feladat ellátásához szükséges helyiség ingyenes
használatát. Emiatt az SZMSZ érintett rendelkezéseit módosítani kell.
 
Steixner László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata?

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő–
testülete  a  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/2017.
(V.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
rendelet–tervezetet elfogadja, és 1/2018. (I.31.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2)  A  Szentjakabfai  Német  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

Steixner László polgármester: Minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni a nemzetiségi
önkormányzattal  kötött  megállapodást,  amelynek  a  lényege,  hogy  a  helyi  önkormányzat
milyen formában biztosítja a nemzetiség működéséhez szükséges feltételeket. Idén kisebb
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módosulások vannak a nemzetiségek jogairól szóló törvény változása miatt.  Kérdezi, hogy
van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (I.30.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a  Szentjakabfai  Német  Nemzetiségi  Önkormányzattal
2014.  november  18-án  kötött  nemzetiségi
önkormányzati  feladatok  ellátásáról  szóló
együttműködési  megállapodást  felülvizsgálta,  és azt  az
előterjesztés  1.  melléklete  szerinti  módosítással
elfogadja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

3)  Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

Steixner  László  polgármester: Ismét  meg  kell  tárgyalni  ezt  az  előterjesztést,  tavaly
szeptember körül  döntöttek róla.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola a tervezet
szerint  a  Nivegy-Völgyi  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészeti Iskola. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

2/2018. (I.30.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási
Hivatala  által  összeállított,  Szentjakabfa  Község
közigazgatási  területére  vonatkozó  kötelező  felvételt
biztosító általános iskolai körzethatárral egyetért. 
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Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

      

4)  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  évi  munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

Steixner László polgármester: A munkatervben a szokásos napirendi pontok szerepelnek, a
többit  majd  úgyis  az  élet  hozza.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása,
véleménye?

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (I.30.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. évi munkatervét jóváhagyja.

Felhívja a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét,
hogy  a  munkatervben  szereplő  napirendi  pontok
előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5)  Vegyes ügyek
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

Steixner László polgármester: Ha jól látta, egy beszámoló lett küldve vegyes ügyekben.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Igen, az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd
Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás  megküldte  a  2017.  évi  tevékenységéről  a
beszámolóját.  Ebben  ismertetik  a  tavalyi  történéseket,  a  királyszentistváni  telep
működésével kapcsolatos panaszkezelést, a számlázás problémáját. Talán a legjelentősebb,
hogy  felmondták  a  Társulás  és  az  Észak-Balatoni  Hulladékkezelési  Konzorcium  közötti
közszolgáltatási  szerződést.  A  felmondást  akkor  vonják  vissza,  ha  a  konzorcium át  tudja
alakítani a hulladékgazdálkodási rendszert úgy, hogy a működési költségek finanszírozhatók
legyenek  a  szolgáltatási  díjból.  Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  a  beszámolót  vegye
tudomásul.

Steixner László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
véleménye?
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

4/2018. (I.30.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Észak-balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárd
Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás  2017.  évi
tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Steixner  László  polgármester: Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Kút  utcai  telkek  iránt
érdeklődtek,  hogy megvennék.  Javasolja,  hogy az  ingatlanokat  jelöljék ki  értékesítésre és
készíttessenek értékbecslést. Ugyan valamikor már felértékeltették, de az már régen volt.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

5/2018. (I.30.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a
tulajdonát  képező  53/6  és  53/7  hrsz-ú,  természetben
Szentjakabfa,  Kút  utcai  kivett  beépítetlen terület  megne-
vezésű forgalomképes ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

Felkéri a polgármestert az értékbecslés lefolytatására.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén Steixner László polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 14.27 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steixner László                        Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző
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Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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