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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-11/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. szeptember 27-
én (kedden) a nádasdi Művelődési Házban az együttes képviselő-testületi ülést követően 
megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Agg Tibor, és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távolmaradását előre jelezte: Papp Gyula alpolgármester és 
     Kertész László képviselő. 

 
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.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás  

2.) Különfélék 
a.) Pályázat benyújtása létszámleépítés kapcsán 
b.) LEADER pályázat benyújtása 
 

1.Napirendi pont: 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a 2011/2012. tanévben is lehetősége 
van az Önkormányzatnak, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyet a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására hoztak létre. Az 
elmúlt évek folyamán az önkormányzat csatlakozott a pályázathoz, most is erről kell dönteni.  
 
A Képviselő-testület tagjai javasolják, hogy az Önkormányzat az idei évben is csatlakozzon a 
pályázathoz.  
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Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 
105/2011. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat:  

 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
2.Napirendi pont: 
 

Különfélék 
a.) Pályázat benyújtása  létszámleépítés kapcsán 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Körmendi Mikrotérségi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagjaként megkereste Körmend Város 
Önkormányzata, ugyanis pályázatot nyújtott be létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások 
támogatására. Az Olcsai Általános Iskola Hunyadi Utcai tagozatán 2 fővel csökkentésre kerül 
a pedagógus létszám, tekintettel a feladat csökkenésre. A két fő korengedményes 
nyugdíjazására lehetőség van, és az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére került benyújtásra a 
pályázat. A pályázathoz csatolni kell az intézményfenntartó társulásban résztvevő minden 
képviselő-testület határozatát. Kéri a Képviselő-testület véleményét a pályázattal 
kapcsolatosan. 
 
A Képviselők támogatják a kezdeményezést. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

106/2011.(IX.27.)számú képviselő-testületi határozat: 
 
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a feladatcsökkenésből adódó létszám 
racionalizálás következtében az Olcsai-Kiss Zoltán 
Általános Iskola Hunyadi Úti tagozatának pedagógus 
létszámát 2 fővel csökkenti, amelynek következtében az 
intézmény létszáma 14 főről 12 főre csökken, a 
pedagóguslétszám 9 főről 7 főre csökken. Az 
Önkormányzati szintű létszám a döntés következtében 491 
főről 489 főre csökken.  
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b.) A támogatásigényléshez kacsolódóan felülvizsgálta 
intézményei létszámhelyzetét - tekintettel a 
feladatcsökkenésre – és ennek eredményeként dönt a 
létszámcsökkentésről, továbbá nyilatkozik arról, hogy az 
igénylő fenntartói körén belül a  – költségvetési szerveinél 
és az önkormányzati hivatalnál – a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására 
nincs lehetőség, továbbá, hogy a megüresedő álláshelyeket 
5 éven belül nem állítja vissza. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: 2011. október 12.  

 
a.) LEADER pályázat benyújtása  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgármesteri 
Hivatal épületét már többször is szerették volna felújítani, amelyre most lehetőség adódhat. A 
Leader Helyi Akció csoport írt ki pályázatot Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése 
célterületre. Tervezővel is felvette már a kapcsolatot, majd ismerteti a felújítási terveket. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a pályázat beadását, majd 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza: 
 

107/2011.(IX.27.)számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy pályázatot nyújt be „Közösségi épület 
felújítása Katafán” címmel a Vasi Őrtorony Közhasznú 
Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Közösségi 
helyek és szolgáltatások fejlesztése célterületére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat beadásával kapcsolatos, minden szükséges 
intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal  
 
 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. 
 

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


