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

Szám: SZJ/33-2/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  február
28-án 14.30 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

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

 
Igazoltan távolmaradt: Hoffman Erika képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steixner  László  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 3 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  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi

költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

2)  A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

3)  Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

VEGYES ÜGYEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

 
Steixner László polgármester: A bevételi, kiadási főösszeg 31.211.000 Ft. A saját bevételt 
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fontosnak tartja, a bérletből származó bevétel úgy tűnik, hogy nő. Előző évi maradvány az
több,  mint  15  millió  Ft,  ezt  a  tetőre  és  a  vizesblokk  felújítására  használják  fel.  A  közös
hivatalhoz  való  hozzájárulás  esetében  több  egyeztetés  is  volt.  A  parkerdőbe  terveztek
színpadot kialakítani, ami azért lenne fontos, mert sok rendezvényük kint van, ott tartják. Ha
esetleg valami adódik, amire nem terveztek, azt a tartalékból meg lehet valósítani. Kérdezi,
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Molnárné Titz Andrea képviselő megérkezik, a képviselő-testület 4 fővel folytatja a munkát.

Steierlein  Imre  alpolgármester: A  helyi  építési  szabályzat  felülvizsgálatával  kapcsolatban
kérdezi, hogy ez mit jelent? Az egészet felül tudják vizsgálni?

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A törvényességi felhívás, ami alapján a felülvizsgálatot le kell
folytatni, 2018. december 31-ig ad határidőt. A rendelettel kapcsolatban tett észrevételek
inkább  szerkesztési,  hivatkozási  problémák.  Ezek  orvoslásához  az  előzetes  tájékoztatás
alapján  nem  kell  a  teljes,  egyeztetésekkel  járó  eljárást  lefolytatni,  hanem  egyszerűsített
eljárásban  lehet  a  módosítást  elvégezni.  Ez  viszont  azt  jelenti,  hogy  semmiféle  térképet,
tervlapot érintő változás  nem lehet benne, csak szövegszerű módosítás.  Mivel  a Balaton-
törvény várhatóan nyár közepén lép hatályba, addig nincs is értelme nekiállni egy teljeskörű
módosításnak, hiszen a fő kereteket az adja meg. 

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

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

7/2018. (II.28.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az  Önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő  három
évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete
szerint fogadja el.  

2/2018. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a  2018.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja  és  2/2018.  (III.1.)  számon  önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

2)  A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

Steixner  László  polgármester: Kéri  aljegyző  asszonyt,  hogy  röviden  foglalja  össze  az
előterjesztés lényegét. 
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dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az egyik oka a társulási megállapodás módosításának, hogy
Óbudavár  polgármesterének  változása  nem  került  eddig  átvezetésre.  A  másik,  hogy  a
társulási  megállapodásban  a  gyermekétkeztetés  nem  szerepel,  viszont  ténylegesen  a
feladatellátás  a  társulás  intézménye  által  történik.  A  jogszabályok  alapján  a  személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, ha a
fenntartó önkormányzati  társulás,  akkor a társulási  megállapodásban megjelölt  települési
önkormányzat  alkot  rendeletet.  A  társulási  megállapodás  a  szociális  étkeztetéssel
kapcsolatban hatalmazta fel Szentantalfa Község Önkormányzatát rendeletalkotásra, de az
ellátások  igénybevételi  módjának  és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjainak  is  a  kijelölt
önkormányzat rendeletében kell szerepelnie, ezért a felhatalmazást is 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 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

8/2018. (II.28.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó
Társulása  Társulási  Megállapodásának  módosítását  az
előterjesztés  1.  melléklete  szerint,  és  ezzel  együtt  az
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

3)  Az egyes szociális  és gyermekvédelmi ellátási  formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

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

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A módosítás az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló
2016. évi  CL. törvény hatályba lépése miatt  indokolt.  A kérelem nyomtatvány rövidült.  A
rendelet szabályoz olyan ellátási formákat, amelyeket az önkormányzat társulás keretében
biztosít,  de  azokról,  mivel  társulásban  látják  el,  a  társulási  megállapodásban  megjelölt
önkormányzat  alkothat  rendeletet,  jelen  esetben  Szentantalfa  Község  Önkormányzata.
Ahhoz,  hogy  a  kijelölt  önkormányzat  rendeletet  alkosson,  a  társulásban  résztvevő
önkormányzatok  egyetértése,  hozzájárulása  szükséges,  ezt  tartalmazza  az  I.  határozati
javaslat. A módosítások során megtörtént a szolgáltatási önköltség és az étkeztetés esetében
az  intézményi  térítési  díj  felülvizsgálata  is.  Az  étkeztetést  ellátó  Nivegy-völgyi  Óvoda
díjemelésre  nem  tett  javaslatot,  így  a  szociális  és  gyermekétkeztetés  térítési  díjainak
módosítása nem indokolt. A díjtételek a jelenleg hatályos összegekkel kerülnek Szentantalfa
Község Önkormányzata, mint rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat rendeletébe. 
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Steixner László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
véleménye?

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

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

9/2018. (II.28.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő–
testülete  a  szociális  étkeztetés  és  gyermekétkeztetés,
mint  társulásban  ellátott  feladatok  vonatkozásában  a
társulási  megállapodásban  rendeletalkotásra  kijelölt
Szentantalfa  Község  Önkormányzatának  az  ellátások
formáit,  az  igénybevétel  módját  és  a  térítési  díjakat
szabályozó rendeletalkotásával egyetért.

      
3/2018. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő–
testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák  szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.4.)
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló rendelet–
tervezetet  elfogadja,  és  3/2018.  (III.1.)  számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Vegyes ügyek

Steixner  László polgármester: Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a választás  kapcsán a helyi
választási  bizottságba új  tagokat  és póttagokat  kell  majd választani,  ezt  rendkívüli  ülésen
fogják megtenni.

Több napirendi pont nem lévén Steixner László polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 14.52 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steixner László                        Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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