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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-10/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. szeptember 9-én 
(pénteken) 9 órakor 30 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester,  
Magyar Jánosné képviselő. 
 

Távolmaradását előre jelezte: Agg Tibor és Kertész László képviselők. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 

feladatokkal megbízott igazgatási 
ügyintéző és Passné Baár Judit 
jegyzőkönyvvezető.  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
2./  a.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása  
      b.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
2./ a.) Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
     b.) Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása  
           Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása 
4./ Különfélék 
 a.) Járdafelújítás 
 b.) Idősek napja megrendezése 
 c.) Gérnyi Imre kérelme 
 d.) LEADER pályázat beadásával kapcsolatos döntések 
 
1.Napirendi pont: 
 

Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki 
megkapta. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat, véleményeket.  
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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96/2011. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat:  
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 
elfogadja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

2.Napirendi pont: 
 
 a.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a rendeletmódosítás tervezetét, elmondja, 
hogy a céltartalékból át kell ütemezni a felhasználás során felmerülő költségekre, például az 
Szja törvény változása miatt a foglalkoztatottak bérkompenzációt kapnak, és a buszváró 
bővítése miatt is. Várja a képviselők kérdéseit. 
 
Papp Gyula alpolgármester megkérdezi, hogy kapnak-e kártérítést a buszmegálló 
megrongálása miatt. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a kárigényt már benyújtották, 
folyamatban van a rendezése. Ezt követően szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás 
tervezetét.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta és megalkotta: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2011. (IX.12.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2011. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
b.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az Önkormányzat I. féléves 
költségvetésének teljesítési adatait. Várja a kérdéseket, véleményeket. 
 
Kérdés nem lévén Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
  
     97/2011. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat:  

 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
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teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 
 

3.Napirendi pont: 
 

a) Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Körmend és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására azért van szükség, 
mert Csákánydoroszló Községi Önkormányzat is csatalakozni kíván a Társuláshoz. 2011 
őszétől, rajtuk keresztül kívánja ellátni a házi segítségnyújtást. Kéri a képviselők kérdését, 
véleményét. 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  
 

98/2011. (IX.09.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
(1) A megállapodás III. 2. b) bd) pontja 
Csákánydoroszló településsel egészül ki: 
„b) Szociális és gyermekjóléti feladat ellátása 
„ A Társulás 
bd) a házi segítségnyújtás feladatot az alábbi 
települések esetében Csákánydoroszló, 
Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, 
Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, 
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 
Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, 
Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja, Nádasd, 
Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, 
Hegyháthodász települések esetében „ 
 
(2) A megállapodás III. 3. b) bb) pontja 
Csákánydoroszló településsel egészül ki: 
„bb) a házi segítségnyújtás feladatot  
 „
Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
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Intézményfenntartó Társulása tagönkormányzatai 
által fenntartott Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ látja el Csákánydoroszló, 
Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, 
Harasztifalu, Kemestaródfa, Körmend, 
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 
Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, 
Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja települések 
esetében 
 E
llátási szerződés alapján a Nádasdi 
Evangélikus Szociális Központ látja el Nádasd, 
Daraboshegy, Halogy, Katafa, Hegyhátsál, 
Hegyháthodász települések esetében” 
 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 29.  

 
b) Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 

Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása 
 

Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, módosítani kell a szociális és 
gyermekjóléti társulási megállapodást is, az előzőekben elmondottak miatt, illetve azért mert a 
közösségi pszichiátriai feladatellátást minden tagtelepülésre kiterjesztik. Kéri az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, melyet a 
képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

99/2011. (IX.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
10. e) pontjának kiegészül Csákánydoroszló községgel 
 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
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10. j) pontjának kiegészítését az alábbi 
településekkel: 
 Csákánydoroszló község   
 Daraboshegy község  
 Döbörhegy község  
 Döröske község  
 Egyházashollós község 
 Egyházasrádóc község  
 Halastó község  
 Halogy község  
 Harasztifalu község  
 Hegyháthodász község  
 Hegyhátsál község  
 Katafa község  
 Kemestaródfa község  
 Magyarnádalja község  
 Magyarszecsőd község  
 Molnaszecsőd község  
 Nádasd község  
 Nagykölked község  
 Nagymizdó község  
 Nemesrempehollós község  
 Pinkamindszent község  
 Rádóckölked község  
 Szarvaskend község  
 Vasalja község  
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 29. 

 
4.Napirendi pont: 
 

Különfélék 
a) Járdafelújítás 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak főbb 
eseményeiről. Beszámol arról, hogy a rendőrségtől kikérte a betörés lezárásáról szóló 
jegyzőkönyvet, amit a biztosító felé el kell küldeni a kártérítési igény miatt. 
 
A járda felújítására 3 árajánlat érkezett, melyet a testület minden tagja megnézett és a 
legkedvezőbb ajánlat elfogadása mellett döntött. Most kéri, hogy határozatban is rögzítsék a 
járdafelújítás szükségességét, és a kivitelező kiválasztását.  
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100/2011. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Németh Térburkoló Kft. ajánlatát a Kossuth 
utca járdafelújítására vonatkozóan, 2.880.000,- Ft + ÁFA 
összegben. Ennek fedezetét a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és 
a beruházással kapcsolatos minden szükséges intézkedés 
megtételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

 
b) Idősek napja megrendezése 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester utal a minden évben megrendezett Idősek Napi 
rendezvényre, melyre a 65. évet betöltött nyugdíjasokat látják vendégül. Kéri a rendezvénnyel 
kapcsolatban a Képviselő-testület tagjainak a véleményét.  
 
A Képviselő-testület tagjai szerint az idei évben is meg kell szervezni az Idősek Napját, és 
rövid megbeszélést követően 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozzák: 
 

101/2011. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 
határoz, hogy 2011. szeptember 18-án megszervezi az 
Idősek Napját, melyre a 2011. évi költségvetése terhére 
forrást biztosít, ajándékként 2.000,- Ft/fő vásárlási 
utalványt adományoz, mely a helyi boltban vásárolható le. 
Felhatalmazza a polgármestert az ünnepség 
megrendezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

 
 

c) Gérnyi Imre kérelme 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy Gérnyi Imre felkereste, és 
felajánlotta, hogy a „Csapás”-nál lévő utat, ami az Önkormányzat tulajdonában van, 
kitisztítja, kivágja belőle az akadályban lévő fákat, mely a mellette lévő erdő 
megközelíthetőségét akadályozza és az Önkormányzatnak adja, ehhez szeretne engedélyt, 
illetve hozzájárulást kérni. Várja a képviselők hozzászólását, véleményét. 
 
Papp Gyula alpolgármester, elmondja, hogy a falu lakossága fel van háborodva, hogy 
mindenkinek az erdejét ő termeli ki és a „Csapás”-on lévő utat is ő tette tönkre, azzal, hogy a 
nagy gépekkel arra szállította a fát. Zavarja a falu lakosságát, hogy éjszaka, és vasárnap is 
termel, az a terület egyébként is osztatlan közös tulajdon. Semmiképp nem javasolja az 
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engedély kiadását, az önkormányzat meg tudja oldani a vágatást, ha erre sor kerülne. 
 
A képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, 3 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 
102/2011. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Gérnyi Imre kérelmét, a „Csapásnál” lévő Önkormányzati 
tulajdonban lévő út melletti fák kitermelési kérelmét 
elutasítja. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

 
d) LEADER pályázat beadásával kapcsolatos döntések 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a LEADER pályázat benyújtása 
miatt, a B 12 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő rendeltetési módját meg kell változtatni 
Polgármesteri Hivatallá, mivel jelenleg Orvosi rendelőként szerepel. A másik ingatlan a B 
168 hrsz-ú, a tulajdoni lapon szereplő rendeltetési módja jelenleg még Általános iskola, de 
Művelődési Házzá kellene módosítani. Kéri a képviselők kérdését, véleményét. 
 
A képviselők szavazásra javasolják az elhangzottakat. 
     
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

 
103/2011. (IX.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Katafa B 12 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon 
szereplő rendeltetési módjának módosításához, kéri az 
átminősítést polgármesteri hivatallá.  
Felkéri Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 
 

Ezt követően szavazásra teszi fel a művelődési házzá történő átminősítést, melyről a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

 
104/2011. (IX.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Katafa B 168 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon 
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szereplő rendeltetési módjának módosításához, kéri az 
átminősítést művelődési házzá.  
Felkéri Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a kaszálás elvégzése miatti 
felszólítás eredményesnek bizonyult, mert többségében rendbe tették az elhanyagolt telkeket.  
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
                                                                                    igazgatási ügyintéző 
 
 
 


