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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-3/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. március 23-án 
(szerdán) 16 órakor 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 a meghívón 
szereplőket javasolta, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 

1./ Beszámoló a Nádasdi Körjegyzőség 2010. évi munkájáról 
2./ Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2010. évi működéséről 
3./ Beszámoló a Körmendi Rendőrkapitányság 2010. évi működéséről 
4./ Szennyvíztisztító üzemeltetésével kapcsolatos kérdések 
5./ Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátási formájának módosítása 
6./ Pályázat kiírása az Önkormányzat 2011. évi elkülönített pénzalapjára 
7./ Különfélék 

a.) A 2011. évi közfoglalkoztatási lehetőségek 
b.) Javaslat a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás által fenntartott tagintézményekben felmerülő költségek 
közös viselésére 

 
1. napirendi pont: 
 

Beszámoló a Nádasdi Körjegyzőség 2010. évi munkájáról 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a beszámolót minden képviselő 
előzetesen megkapta. Átadja a szót Kovács Ildikó megbízott körjegyzőnek az előterjesztés 
szóbeli kiegészítésére. 
 
Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a beszámoló az egyes munkaterületek 
által 2010. évben végzett tevékenységeket tartalmazza. A felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol.  
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Papp Gyula alpolgármester minden elismerését fejezi ki a Körjegyzőség dolgozóinak az 
egész éven át kitartóan végzett munkáért. 
 
Kovács Ildikó megbízott körjegyző köszönetet mond a Körjegyzőség dolgozói nevében.  
 
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel a beszámolót, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

11/2011. (III.23.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja a melléklet szerint. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 

 
 
2. napirendi pont: 
 

Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanács 2010. évi működéséről 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Társulás működéséről szóló 
beszámolót minden testületi tag megkapta. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, majd a Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják 
az előterjesztést és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozzák:  
 

12/2011. (III.23.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanács 2010. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadja az 
előterjesztés szerint. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
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3. napirendi pont: 
 

Beszámoló a Körmendi Rendőrkapitányság 2010. évi működéséről 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az idei évben a Körmendi 
Rendőrkapitányság tájékoztató jelleggel megküldte a 2010. évi beszámolóját. Az írásos anyag 
ismeretében kéri a kérdéseket, hozzászólásokat a Képviselő-testület részéről. 
 
A képviselők hosszasan elvitatkoznak a falu közbiztonságának helyzetéről. Egyöntetű 
igényként fogalmazódik meg a járőrözés gyakoriságának növelése. A beszámolóban 
foglaltakat elfogadják, tudomásul veszik. 
 
4. napirendi pont: 

 
Szennyvíztisztító üzemeltetésével kapcsolatos kérdések 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Vár-Ví-Za Kft-vel kötött külön 
megállapodás értelmében hamarosan sor kerülhet a rekonstrukciós munkálatok elkezdésére, 
elvégzésére. A cég megküldte ezzel kapcsolatos tájékoztató levelét, melyet ismertet a 
Képviselő-testülettel. A nádasdi Képviselő-testületnél igényként merült fel a műszaki ellenőr 
önkormányzatok általi megbízása, ezzel biztosítva a beruházás megfelelő elvégzését. Ismerteti 
továbbá a koncessziós cég javaslatát a Képviselő-testülettel, mely szerint a 2 havi elszámolási 
számlázásról áttérnének havi elszámolási számlázási ciklusokra a jobb nyomonkövethetőség 
érdekében. Kéri a képviselők véleményét. 
 
A Képviselő-testület hosszas vitába bocsátkozik a szolgáltatással, annak színvonalával és a 
számlázás módjával kapcsolatosan. A képviselők egyhangú véleménye szerint jobb volna 
áttérni a 3 havi számlázásra. 
 
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: 
 

13/2011. (III.23.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárul a Vár-Ví-Za Kft. által 
havonta történő elszámoló számlázáshoz. 

b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a szennyvíztelepre és hálózatra 
vonatkozó rekonstrukciós munkálatok 
elvégzése kapcsán műszaki ellenőr 
Nádasd-Katafa Községi Önkormányzatok 
által történő megbízását rendeli el. 
Felhatalmazza Karvalits J. Zoltánt, Nádasd 
Községi Önkormányzat polgármesteréta 
műszaki ellenőr megbízására, valamint 
minden további szükséges intézkedés 
megtételére. 
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Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: a.) Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
               b.) Karvalits J. Zoltán Nádasd község 
polgármestere 

 
5. napirendi pont: 
 
   Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátási formájának módosítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden 
képviselő megkapta. A szociális feladatok közül a házi segítségnyújtást nem érinti a társulási 
megállapodás tervezete, mivel azokra vonatkozóan a Nádasdi Evangélikus Szociális 
Központtal van érvényes feladatellátási szerződése az önkormányzatnak. A korábban a 
Körmendi Kistérség által ellátott szociális szolgáltatásokra vonatkozik az előterjesztés. Kéri a 
Képviselő-testület tagjainak véleményét. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, majd megbeszélés 
után 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozzák: 
 

14/2011. (III.23.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
 

1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  

a) a Körmendi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 
létrehozásával, az abban vállalt feladatokkal, a 
mellékelt társulási megállapodással és az 
előterjesztésben megfogalmazottakkal 
egyetért. 

b) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulási megállapodást 
az önkormányzat nevében kösse meg. 
 

2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  

a) a Körmendi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodásnak elfogadásával 
egyidejűleg a Körmend és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodás III. 3. ba), bb), bc) pontok 
módosítását elfogadja az alábbiak szerint:  
„ ba) a támogató szolgálatot, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és 
a nappali ellátást a körmendi kistérségbe 
tartozó valamennyi települési 
önkormányzatok a székhelytelepülés, 
Körmend Város Önkormányzata 
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Körmendi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulása tagönkormányzatai által 
fenntartott Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ látja el, 
bb) a házi segítségnyújtás feladatot  

 Körmend Város Önkormányzata által 
fenntartott Körmendi Kistérség Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulása tagönkormányzatai által 
fenntartott Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ látja el  
Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, 
Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, 
Körmend, Magyarnádalja, 
Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 
Nagymizdó, Nagykölked, 
Pinkamindszent, Rádóckölked, 
Szarvaskend,Vasalja települések esetében 

 Ellátási szerződés alapján a Nádasdi 
Evengélikus Szociális Központ látja el 
Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, 
Hegyhátsál, Hegyháthodász települések 
esetében 
bc) családsegítés és gyermekjóléti 
feladatokat Egyházashollós, 
Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, 
Magyarszecsőd, Pinkamindszent, Vasalja, 
Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Katafa, 
Hegyhátsál, Hegyháthodász települési 
önkormányzatok részére a 
székhelytelepülés, Körmend Város 
Önkormányzata Körmendi Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulása 
tagönkormányzatai által fenntartott 
Szociális Szolgáltató és Információs 
Központ látja el.” 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: 2011. március 30. 

 
6. napirendi pont: 
 

Pályázat kiírása az Önkormányzat 2011. évi elkülönített pénzalapjára 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy, mint mindenki előtt ismert, a 
költségvetés tervezésekor a civil szervezetek részére meghatározott a Képviselő-testület egy 
keretösszeget, melyet pályázati úton adnak ki. A tavaly kiadott támogatások elszámolását 
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mindkét támogatott szervezet benyújtotta. Kéri a Képviselő-testület véleményét a pályázat 
kiírásával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag a pályázat kiírása mellett érvelnek, beadási 
határidőnek április 20-t javasolják. 
 
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: 
 

15/2011. (III.23.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot ír ki a község 2011. évi 
költségvetésében jóváhagyott elkülönített 
pénzalapjára. A pályázatokat 2011. április 20-
ig nyújthatják be a pályázók. A Képviselő-
testület a beérkezett kérelmeket a beadási 
határidőt követő testületi ülésén bírálja el. 
Felkéri Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert 
a pályázati kiírás közzétételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: közlésre azonnal 

 
7. napirendi pont: 
 

Különfélék 
a.) A 2011. év közfoglalkoztatási lehetőségek 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
Közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatot az Önkormányzat benyújtotta, rövid távú 
közfoglalkoztatás támogatására. Egy főt lehet ilyen módon alkalmazni, aki bérpótló 
juttatásban részesül, 4 hónapra. Kéri a javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület Brand Zoltánné foglalkoztatását javasolja, más jelöltekkel szemben a 
legalkalmasabb a munka elvégzésére, de jobb lenne férfi munkaerő alkalmazása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a felhasználható keret, valamint a 
szigorúbb alkalmazási feltételek miatt jelenleg nincs alkalmasabb személy a munka 
elvégzésére. Azonban felveti egy 6 hónapos kommunális munkás alkalmazásának lehetőségét, 
persze már önkormányzati fedezetből. Kéri ezzel kapcsolatban a képviselők véleményét, 
javaslatait. 
 
Papp Gyula alpolgármester szerint a munkát el kell végezni, a hivatalsegéd és a 4 órás 
közfoglalkoztatott munkája nem elég mindenre. Javasolja a pályázat kiírását kommunális 
munkás foglalkoztatására. 
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A Képviselő-testület tagjai megvitatják a pályázati kiírás feltételeit, majd 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozzák: 
 

16/2011. (III.23.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot ír ki kommunális munkás 
foglalkoztatására, 6 hónapos, határozott 
időtartamra. A pályázatok beadási határideje: 
2011. április 20. Felkéri Gérnyiné Hajba 
Erzsébet polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: közlésre azonnal 

 
b.) Javaslat a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás által fenntartott tagintézményekben felmerülő költségek közös 
viselésére 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy előterjesztés érkezett a mikrotérségi 
társulástól, a társulás által fenntartott tagintézmények költségviselésére vonatkozóan, melyet 
ismertet a Képviselő-testülettel. Ezután kéri a javaslatokat, melyik megoldást támogatja a 
Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület hosszasan megvitatja a kérdést, majd 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza: 
 

17/2011. (III.23.) számú képviselő-testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmendi Mikrotérségi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
magyarszecsődi tagintézményben jelentkező hiány 
közös finanszírozását elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Vas Megyei Közgyűlés tájékoztató 
levelét, melyben a balatonberényi gyermeküdültetési lehetőségekről értesítik az 
önkormányzatot. Ezen kívül tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. az idei évben is megkereste az Önkormányzatot az április 21-i, Föld napján 
történő szemétgyűjtési akció kapcsán. Javasolja, hogy az idei évben csatlakozzon az 
Önkormányzat az akcióhoz. 
 
A Képviselő-testület tagjai támogatják és egyetértenek a javaslattal.  
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Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést a polgármester 17 óra 30 perckor 
bezárta. 
 
 
 

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

 


