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

Szám: SZJ/113-2/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. július 10-
én 13.30 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Steixner László polgármester 
Steierlein Imre alpolgármester 
Ticz Zoltán 
Molnárné Titz Andrea 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 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)  A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Steixner László polgármester 

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

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

4)  A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

5)  A Szentantalfa Nivegy-völgy Sportegyesület támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Steixner László polgármester 

VEGYES ÜGYEK

1



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

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

dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  törvény
felhatalmazást  ad képviselő-testületnek,  hogy  az  államháztartáson kívüli  forrás  átadására
rendeletet  alkosson.  A  jogalkotásról  szóló  törvény  pedig  kimondja,  hogy  a  felhatalmazás
jogosultja  a  jogszabályt  köteles  megalkotni.  Tekintettel  arra,  hogy  Szentjakabfa  Község
Önkormányzata  ilyen  rendelettel  nem  rendelkezik,  a  civil  szervezetek  részére  átadott
támogatás  rendjéről  rendeletet  kell  alkotni.  Az  önkormányzat  minden  évben  több  civil
szervezetet támogat, a rendelet megalkotását ez is szükségessé teszi.

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:

7/2018. (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  civil  szervezetek  költségvetési
támogatásának  rendjéről  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja és 7/2018. (VII.11.) számon rendeletei közé
iktatja.

  

2)  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,  mondja el,  miért  kell  módosítani  a
rendeletet.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A rendelet módosításának oka, hogy a normatív támogatások
kifizetésének  feltétele  a  rendelet  mellékletét  képező  adatlap  kitöltése.  Ez  az  adatlap  a
jövedelmi, vagyoni helyzetre is tartamaz kitöltendő sorokat, azonban a normatív támogatást
jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül kell nyújtani, ezért ezeket az adatokat nem lehet az
ügyféltől megkérni. Emiatt a kérdéses adatlapot hatályon kívül kell helyezni.

Steixner László polgármester: Köszöni.  Ez biztos,  hogy jó lesz,  mert nagyon nem szoktak
ennek örülni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steixner László alpolgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

8/2018. (VII.11.) 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  8/2018.  (VII.11.)  számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

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

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

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló
rendelet módosítására azért van szükség, mert a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartás általánosságban került megfogalmazásra. Részletesen meg kell határozni,
hogy a rendeletben foglalt  mely szabályok  esetén követi  el  valaki  a közösségi  együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást. Egyetlen bekezdést érint a módosítás.

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:

9/2018. (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásának
szabályairól  szóló  6/2018.  (V.28.)  önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja és 9/2018. (VII.11.) számon rendeletei közé
iktatja.

4)  A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegy-
völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner  László  polgármester: A  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
pályázatot hirdetett a fenntartásában működő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására. Ilyen esetben ki kell kérni a vagyonkezelésében
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lévő  ingatlan  tulajdonos  önkormányzat  véleményét,  ezért  tárgyalják  ezt  a  napirendet.  A
pályázati  kiírásra  egyetlen  pályázat  érkezett,  a  jelenlegi  intézményvezető  Kereszturiné
Semetka Judit pályázata. 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:

21/2018. (VII.10.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat  fenntartásában  működő  Nivegy-völgyi
Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és
Alapfokú  Művészeti  Iskola  intézményvezetői
munkakörének  ellátására  Kereszturiné  Semetka  Judit
kinevezését támogatja. 

Határidő: 2018. július 19. 
Felelős: polgármester

5)  A Szentantalfa Nivegy-völgy Sportegyesület támogatásának jóváhagyása
Előterjesztő: Steixner László polgármester

Steixner  László  polgármester: A  Szentantalfa  Nivegy-Völgy  Sportegyesület  az  egyik
legjobban működő civil szervezet a környéken, minden évben szokták támogatni. Tavaly is
ezt az összeget szavazták meg. 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:

22/2018. (VII.10.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Szentantalfa  Nivegy-völgy  Sportegyesület
300.000,-  Ft,  azaz  Háromszázezer  forint  összegű
támogatását jóváhagyja.

A támogatás forrása a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018.  (III.1.)  önkormányzati  rendelet  2.
mellékletének 73. sora.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

VEGYES ÜGYEK

Steixner  László polgármester: Már többször  beszéltek a  Kút  utcai  beépítetlen ingatlanok
értékesítéséről, és a kultúrotthon eladásáról. Kérdezi, hogy mit mondjon az érdeklődőknek.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A vevői szándékot kell jelezni, egy kérelmet kell írni, arra tud
a testület döntést hozni. Ha leírják, hogy mit szeretnének, akkor lehet őket tájékoztatni a
feltételekről.

Steixner László polgármester: Azt gondolja, akkor kell eladni az ingatlant, amikor vevő van
rá.  A  Kálváriáról  szeretne  még  beszélni.  Úgy  néz  ki,  elkészült  a  keresztek,  szobrok
restaurálása.  A teljes összege, amibe kerül,  az kb. 1.500.000 Ft,  amiből már 2015-ben és
2017-ben kifizettek összesen 744.220 Ft-ot.  A restaurálást  végző cég a teljes befejezésre
750.000 Ft-os árajánlatot küldött, ezt a tartalék terhére tudják kifizetni, kéri, hogy döntsenek
erről.

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:

23/2018. (VII.10.) Szj. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  Kálvária  dombon lévő keresztek,  szobrok
restaurálására  a  Komplex  2003  Művészeti  és
Szolgáltató Bt. (8294 Kapolcs, Petőfi u. 29., adószám:
21517257-2-19) által adott bruttó 750.000 Ft összegű
ajánlatot elfogadja.

A  szükséges  fedezetet  a  2018.  évi  költségvetés
tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén Steixner László polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 14.00 órakor bezárja.

K.m.f.

        Steixner László                    dr. Rozgonyi Viktória
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          polgármester                            jegyzőt helyettesítő aljegyző
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