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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-2/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 14-én 
(hétfőn) 09 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Agg Tibor 
 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal 

megbízott igazgatási ügyintéző. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat javasolja, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad a 
következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
2./ Nádasd Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 
3./ Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
     Társulási Tanács Tag Helyettesítése, felhatalmazás inkasszóra 
4./ Különfélék 
     a.) 2010-2014. évi gazdasági program  
  b.) Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele 
  c.) Kossuth u. 30. szám alatti szolgálati lakás iránti kérelem 

 
 
 

1.napirendi pont: 
 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
2011. évi költségvetésének megalkotása során nehéz helyzetben voltak, mind az 
intézményvezető, mind pedig a fenntartó önkormányzatok polgármesterei, hiszen a tavalyi évihez 
képest körülbelül 8 millió Ft-tal kevesebb állami normatívával számolhattak, ami tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy mínusz 8 millió Ft a kiindulási alap. A települési hozzájárulások mértéke 
emelkedett, melynek fő oka a már említett normatívacsökkenés. Ezen nehézségek ellenére az 
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Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a február 7-én tartott ülésén elfogadta az intézmény 
költségvetését, hosszabb megbeszélést követően. Részletesen beszámol a tanácsülésen 
elhangzottakról.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

3/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi és elfogadja a 
Nádasd és Környéke Óvoda- és 
Iskolafenntartó Társulás Tanácsának 
üléséről, valamint az azt követő 
polgármesteri megbeszélésen 
elhangzottakról szóló beszámolót, és a 
Széchenyi István ÁMK, valamint további 
közös fenntartású intézmények – védőnői 
szolgálat, lakásgazdálkodás – 2011. évi 
költségvetését elfogadja, és az 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe 
betervezi.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 

 
 
A költségvetés részletes megbeszélését követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
elmondja, hogy a képviselők az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetét 
megkapták. Kéri az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Papp Gyula alpolgármester a közgyógyellátással kapcsolatban a jogosultsági feltételekre és a 
jelenleg ellátottak létszámára kérdez rá. 
 
Kertész László képviselő az óvodai étkeztetés módjára, az önkormányzati finanszírozás felől 
érdeklődik. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az elhangzott kérdésekre válaszol, majd elmondja, hogy 
a szolgálati lakásban mindenképpen indokolt felújítani a kályhát, melynek költségei betervezésre 
került a költségvetésbe. Kéri a Képviselő-testület véleményét. 
 
A Képviselő-testület szintén indokoltnak tartja a kályhákat újrarakatni a fűtési szezont követően. 
 
A Képviselő-testület részletes megbeszélését követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – meghozta és megalkotta 
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KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2011. (II.15.) SZÁMÚ RENDELETÉT 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
2.napirendi pont: 

 
A nádasdi Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésére vonatkozó írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót a 
Körjegyző Asszonynak az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Kovács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a Körjegyzőség költségvetésének számadatait. 
Többek között elmondja, hogy a hivatal 2011. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés szerint 
a bevételi és a kiadási főösszeg 40.598 ezer Ft. Az 5.034 ezer Ft összegű pénzmaradványnak 
köszönhetően, az állami támogatás csökkenése ellenére, minimálisan változik a fenntartó 
önkormányzatok által lakosságszám alapján fizetendő hozzájárulás. 2010-ben ez az összeg 
27.958 ezer Ft volt, 2011-ben pedig 28.031 ezer Ft. Elmondja, hogy a tavalyi évben cafetéria 
rendszer került bevezetésre, részletesen ismerteti a szabályozás részleteit. A Körjegyzőségen a 
cafetéria keretet a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek kell megállapítania. A 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény értelmében a 
köztisztviselők részére adható béren kívüli juttatások mértéke maximum bruttó 200.000,- Ft. Az 
előző évekhez képest számos béren kívüli juttatás megvonásra került, az adható keret pedig a 
tavalyi évhez képest tovább csökkent. 2010-ben nettó 216.000,- Ft megállapított keret volt 
érvényben, 2011-ben pedig az adható mérték bruttó 200.000,- Ft.  Mindezek figyelembe vételével 
ismerteti a határozati javaslatot.  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a Körjegyzőség dolgozói részére a 
cafetéria keret megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozza:  

4/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nádasdi Körjegyzőség dolgozói részére 
2011. január 1-től személyenként bruttó 200.000,- 
Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű cafetéria-
keretet fogad el.  
A cafetéria-keret részletes szabályait a 
Körjegyzőség Közszolgálati Szabályzata állapítja 
meg.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Kovács Ildikó megbízott körjegyző 
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A cafetéria-keretre vonatkozó határozat elfogadását követően Kovács Ildikó megbízott 
körjegyző a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésére tér vissza. Részletesen ismerteti az egyes 
előirányzatok tartalmát, majd kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetését. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nádasdi Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetését 40.598 ezer Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel a melléklet szerint elfogadja.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Kovács Ildikó megbízott körjegyző 

 
3.napirend pont: 
 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanács Tag helyettesítése, felhatalmazás inkasszóra 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztést minden képviselő-testületi tag megkapta, majd pár szóval kiegészíti azt. Kéri ezzel 
kapcsolatosan a testületi tagok véleményét. 
 
A Képviselő-testület tagjai javasolják az előterjesztésben helyettesítésre tett javaslat elfogadását, 
valamint egyetértenek a Polgármester Asszonnyal.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

6/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 10.§ (4) bekezdés alapján meghatalmazza 
Czitkovics Gyula 9900 Körmend, Őrség u. 8/5. 
szám alatti lakost, mint helyettesítő személyt arra, 
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsában Bebes István 
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akadályoztatása esetén alkalmanként eljárjon, a 
döntéshozatalban közreműködjön. 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármestert arra, hogy ezen határozatban 
foglaltak szerint Czitkovics Gyula nevére szóló 
meghatalmazást aláírja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 

 
4.napirendi pont: 
 

Különfélék 
 a.) 2010-2014. évi gazdasági program 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel az előkészített 
Gazdasági Program tervezetét. 
 
Papp Gyula alpolgármester a buszvárók felújítása után érdeklődik, pontosan mit takar? 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester válaszában elmondja, hogy esővédővel ellátott 
tetőhosszabbítást, valamint csatorna felszerelését tervezi, mivel az eső jelenleg az utasokra 
zuhog, nem védi őket eléggé a jelenlegi. 
 
A Képviselő-testület egyetért a gazdasági programmal és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat Gazdasági Programját 
a 2010-2014. közötti időszakra a melléklet szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 

 b.) Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatója törvényességi észrevételt küldött a jegyzőkönyvek felterjesztésével kapcsolatban. 
Felolvassa a törvényességi észrevételt, és kéri a Képviselő-testület véleményét.  
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Kovács Ildikó megbízott körjegyző indokolja a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztését, 
többek között elmondja, hogy mint mindenki előtt ismert a Körjegyzőséghez hat települési 
önkormányzat és egy kisebbségi önkormányzat tartozik, ezek testületeinek működésével 
kapcsolatos teendők jelentős terhet rónak az egyébként is túlterhelt apparátusra. A döntések 
végrehajtására határidőben sor került, de sajnos a jegyzőkönyvek felterjesztésére az Ötv-ben 
meghatározott határidőt nem tudta tartani. 
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2011. (II.14.)  számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete napirendre tűzte, megtárgyalta és 
megvizsgálta a Vas Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatójának törvényességi észrevételét a 
jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztésével 
kapcsolatban. A Képviselő-testület az 
észrevételben foglaltakat tudomásul vette, a 
szükséges intézkedéseket megtette, utasította a 
körjegyzőt a jegyzőkönyvek felterjesztésére 
vonatkozó határidő betartására.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: közlésre azonnal 

 
c.) Kossuth u. 30. szám alatti szolgálati lakás iránti kérelem 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy mint minden testületi tag előtt ismert 
tény, hogy Geröl Judit felmondta a szolgálati lakás bérleti jogviszonyát, a család már ki is 
költözött a lakásból. A szolgálati lakásra tavalyi év novemberében elutasításra került Simonné 
Vass Gyöngyi családgondozónő kérelme, viszont tudomása szerint a lakhatása mai napig nem 
oldódott meg. A megüresedő lakásról előzetesen már egyeztettek szóban, és a testület 
véleményére lenne kíváncsi a bérleménybe bocsátással kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület tagjai javasolják a lakás kiadását, hiszen az üres lakás állapota gyorsabban 
romlik, és a bérleti díj bevételeiket növelné. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2011. március 1. napjától kezdődően 
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hozzájárul Simonné Vass Gyöngyi kérelméhez, a 
Kossuth u. 30. szám alatti szolgálati lakás 
bérbeadásához havi 20.000,- Ft bérleti díj 
ellenében. 
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szeretné tájékoztatni a testületet arról, hogy az idei évtől 
kezdődően a hivatalsegéd, Magyar Jánosné munkájára fokozottabban szükség lesz, mint ta 
tavalyiban. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint a közfoglalkoztatásban sokkal szigorúbb 
feltételek kerülnek bevezetésre. Ezen szabályok az Önkormányzat alkalmazásában álló 
személyektől bizonyos többletfeladatokat követelnek meg, hiszen, ha a közfoglalkoztatásban nem 
sikerül annyi munkást dolgoztatni amennyire szükség lenne, az Önkormányzati dolgozótól kell 
ezt megkövetelnünk. A nyári fűnyírások, parkrendezési munkálatok a hivatalsegéd eddigi 
feladatain túlmenően kívánják meg az ő munkáját. Kéri a Képviselő-testületet a Magyar Jánosné 
6 órás munkaviszonyának felülvizsgálatára. 
 
Kertész László képviselő indokoltnak látja a munkaviszony teljes munkaidőssé történő 
változtatását, hiszen nem várhatjuk el tőle a munkaidőn túli munkavégzést. Ezen kívül 6 órában 
nem lehetne minden feladatot tisztességesen ellátni. 
 
Agg Tibor képviselő és Papp Gyula alpolgármester egyetértenek az elhangzottakkal, de 
elegendőnek tartják a második félévtől módosítani a jogviszonyt. 
 
Papp Gyula alpolgármester a módosítás költségeire kérdez rá, elbírja-e a plusz anyagi terhet az 
Önkormányzat költségvetése? 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester válaszában elmondja, pontosan mennyi plusz kiadást 
jelentene a munkaviszony módosítása, valamint kitér arra, hogy az idei évi költségvetés fedezetet 
nyújt rá. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 

10/2011. (II.14.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2011. június 1. napjától kezdődően 
Magyar Jánosné közalkalmazott munkaviszonyát 
teljes munkaidőssé nyilvánítja. Felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a munkaköri leírás 
módosítására. 
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
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Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
  igazgatási ügyintéző 
 
 
 


