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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-14/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. december 19-én 
(hétfőn) 17 órakor  megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  
    Papp Gyula alpolgármester, 

 Agg Tibor, 
 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 

feladatokkal megbízott igazgatási 
ügyintéző és Passné Baár Judit 
jegyzőkönyvvezető. 

 
A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL 14 FŐ.   
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, a vendégeket és a község 
lakosságát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. 
Napirendnek az alábbiakat javasolja, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad a következők szerint: 
  
 Napirend: 
 
1./ Közmeghallgatás 

a./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről  
b./ Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2011. évben végzett főbb 
tevékenységéről  
c./ Különfélék 

 
2./ A 2012. évi vízszolgáltatási díjak megállapítása 
3./ A 2012. évi szennyvíz díjak megállapítása 
4./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak megállapítása 
5./ A Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 

Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása 
6./ Különfélék 
 

1. Napirendi pont: 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
  a.) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felkéri Agg Zoltán r.ft.őrmestert, tartsa meg 
beszámolóját.  
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Agg Zoltán körzeti megbízott részletesen beszámol Katafa községben az elmúlt év közrend 
és közbiztonsági helyzetéről. Felhívja a lakosság figyelmét a fokozott elővigyázatosságra, 
tanácsokat ad a betörésék elkerülésére. Megköszöni a község eddigi támogatását, majd 
válaszol a felmerülő kérdésekre.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester megköszöni a beszámolót, majd szavazásra teszi fel.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

119/2011.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Körmendi Rendőrkapitányság beszámolóját a 
község közrend, közbiztonságának helyzetéről.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

b.) Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2011. évben végzett főbb 
tevékenységéről 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az Önkormányzat 2011. évi munkájáról 
szóló beszámolót, ismerteti a főbb bevételi és kiadási tételeket, elmondja, hogy a gazdasági 
helyzet stabil. Beszámol az év során megrendezett programokról, többek között a nőnapi 
megemlékezésről, mezőgazdasági kérdésekkel foglakozó előadásról, író-olvasó találkozóról, 
nyugdíjasok köszöntéséről, télapó ünnepség megrendezéséről. Elmondja, hogy idén 2 
kisgyermek született, és 100 éves születésnapján köszönthettek fel egy helybéli nénit. Kitér a 
pályázatokra, a jövőbeni pályázati tervekre, tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2012-ben 
Szelektív Hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra. Továbbra is fontosnak tartja a civil 
szervezetekkel való jó kapcsolatot, az Önkormányzat idén is támogatta őket. Beszámol arról, 
hogy a Kossuth utcában 500 méter hosszúságú járda önerőből lett felújítva. 2012. januárjától 
falugondnoki szolgálat indul a községben a nádasdi Evangélikus Szociális Központ 
fenntartásában. A falugondnoki állás meg lett hirdetve, három pályázó közül Csonka István 
katafai lakost választották a feladatra. Ezt követően kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

120/2011.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
beszámolóját, az Önkormányzat 2011. évben végzett 
tevékenységéről. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

c.) Különfélék 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester e napirendi pont keretében kéri a lakosságot, hogy 
bármilyen észrevételük, bejelentésük van, most mondják el. Előtte azonban mindenki előtt 
hivatalosan, az Önkormányzat nevében felköszönti képviselő társát Agg Tibort. Megköszöni 
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önzetlen, önfeláldozó viselkedését, hiszen november 4-én, Körmenden a Rába folyóból 
kimentett egy asszonyt. Gratulál, és átadja az Önkormányzat ajándékát. 
 
Ezt követően várja a kérdéseket hozzászólásokat. 
 
Szolyák Róbert kifogásolja az Ifjúság utcából való átkelést a főúton keresztül, miért nem 
lehet táblákat kihelyezni vagy átkelőt kialakítani, és mi az oka annak, hogy elmaradt a 
közvilágítás bővítése az Ifjúság utcában? 
 
Holtai László szintén a főúton való átkelés biztonságossá tételét szorgalmazza, javasolja, 
hogy a helységnévtáblát helyezzék kijjebb, szerinte a Közútkezelő Kht-val ezt meg lehet 
beszélni. 
 
Kopfer Ferencné a kamionparkoló kialakítására kérdez rá.  
 
Kutics Ferencé elköltözik a faluból és emiatt a MÜLLEX Kft-t is felhívta, ahol azt mondták 
neki, hogy adja le a kukát, de ő úgy tudja, hogy azt a szemétszállítás beindításakor mindenki 
megvásárolta.  
  
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester a közvilágítás bővítésével kapcsolatosan elmondja, 
hogy félmillió forintba kerülne egy lámpatest felállítása és oda több is kellene, az 
Önkormányzat anyagilag ezt nem tudja felvállalni. Az átjáró kialakításával, illetve táblák 
kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a Közútkezelővel nem tudnak megegyezni, 
korábban küldtek már megkeresését feléjük, de érdemi választ nem kaptak. A kamionparkoló 
kialakítása elmarad, mert a rendezési terv figyelembevétele alapján nem tudnak olyan 
területet vásárolni, ahol minden a jogszabályokban leírtaknak megfelelne. A kukát nem kell 
leadni, mert tudomása szerint is megvásárolta mindenki. 
 
Mivel több kérdés észrevétel nem hangzik el, Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
mindenkinek megköszöni a részvételt, Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket kíván, és a 
közmeghallgatást bezárja. 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

2012. évi vízszolgáltatási díjak megállapítása 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismertette a Vasivíz Zrt. által javasolt 2012. évi 
vízdíjakra vonatkozó ajánlatot, mely szerint 2012. évben a lakosság szélesebb körét érintő 
alapdíj 220,- Ft/hó + ÁFA, a fogyasztásarányos vízdíj 247,- Ft/m3 + ÁFA, közületeknek 
pedig 314,- Ft/m3 + ÁFA lenne.  
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt. Ezt követően Gérnyiné Hajba 
Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a vízszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó 
rendelettervezetet. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta és megalkotta: 

 
KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2011. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETÉT 
A 2012. ÉVI VÍZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

(A Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
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3. Napirendi pont: 
 

A 2012. évi szennyvízdíj megállapítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Vár-Ví-Za Kft. által javasolt 2012. évi 
szennyvízvízdíjra vonatkozó szolgáltatási díjakat, mely szerint a lakossági és közületi 
szennyvízdíj egységesen 571,- Ft/m3 lenne. Ezzel együtt a koncessziós díj hasonlóan 
emelkedne, mégpedig 160,- Ft/m3 árra. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal, és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – meghozták és megalkották 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2011. (XII.20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  

A CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL SZÓLÓ 
7/1999. (XII.04.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 (A Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 

4. Napirendi pont: 
 

                   A 2012. évi hulladékszállítási díjak megállapítása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Müllex-Körmend Kft. 2012. évre 
vonatkozó hulladékszállítási díjtételeit, mely alapján a lakosság számára a 80 l-es edény 155,- 
Ft/ürítés + ÁFA, a 120 l-es edény 339,- Ft/ürítés + ÁFA összeg lenne. Javasolja a szolgáltató 
által megállapított díjtételek elfogadását, majd elmondja, hogy az Önkormányzatnak e 
tárgykörben alkotott rendeletének a díjtételekre vonatkozó szakaszát is módosítania kell. 
Szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás tervezetét. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta és 
megalkotta: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2011. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETÉT  

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD 
HULLADÉK SZERVEZETT GYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

10/2004. (IV.28.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 
5. Napirendi pont: 

 
A Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 
Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása 
 

Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Gyermekjóléti 
Intézményfenntartói társulási megállapodást 2011. december 31. napjáig kötötték meg, ezért 
ennek meghosszabbítása szükséges. Kéri a képviselő-testület kérdését, véleményét. 
 
A Képviselő-testület tagja elfogadásra javasolják az előterjesztést.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a módosítást. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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121/2011.(XII.20.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
„6.) A társulás időtartama: A felek a társulási 
megállapodást határozott időtartamra 2011. március 30. 
napjától 2011. december 31.2012. december 31.  napjáig 
kötik.” 

 2.  Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont: 
 

a.) A Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 
Intézményfenntartói társulási megállapodásának 2. módosítása 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Gyermekjóléti 
Intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására azért van szükség, mert eddig, az 
együttműködő önkormányzatok arról rendelkeztek, hogy bruttó 50 millió Ft feletti 
fejlesztések esetében minden képviselő-testület egyetértése estén lehet a fejlesztést 
végrehajtani, függetlenül attól, hogy a fejlesztés által érintett feladatellátásban az adott 
település részt vesz-e, érintett-e. A módosítás arra vonatkozik, hogy  ezentúl, a közös 
feladatellátást érintő fejlesztések esetében, csak azon tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek egyetértése szükséges, amely önkormányzatok a fejlesztéshez anyagi 
hozzájárulást biztosítanak. Kéri a képviselő-testület kérdését, véleményét. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés nem merül fel, elfogadásra javasolják az előterjesztést.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a módosítást. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

 
 
122/2011. (XII.19.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 11.c.) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
11. c) A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a 
közös feladatellátást érintő és bruttó 50 millió forintot 
meghaladó fejlesztések esetében a döntéshez a képviselő-
testületek mindegyikének egyetértése szükséges.  
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 A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a közös 
feladatellátást érintő fejlesztések esetében azon 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése 
szükséges, amely önkormányzatok a fejlesztéshez anyagi 
hozzájárulást biztosítanak. 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal 
 

b.) A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulása 
megállapodásának módosítása 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a társulási megállapodás 1. számú 
mellékletének aktualizálása a tárgy, mely az előző év január 1-i lakosságszámra vonatkozik.  
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják az előterjesztést.  
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a módosítást. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

123/2011.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás 1. számú mellékletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. számú melléklet 

A KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS  

TAGÖNKORMÁNYZATAINAK LAKOSSÁGSZÁMA 
 

Település 
KSH 
kódja Település neve 

Település 
lakosságszáma 

1803911 Csákánydoroszló 1 805 
1815990 Daraboshegy 103 
1820695 Döbörhegy 161 
1803036 Döröske 92 
1830429 Egyházashollós 578 
1825946 Egyházasrádóc 1 323 
1829452 Halastó 109 
1810676 Halogy 292 
1805713 Harasztifalu 166 
1814997 Hegyháthodász 176 
1830216 Hegyhátsál 160 
1826620 Katafa 375 
1822716 Kemestaródfa 244 
1813532 Körmend 11 886 
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1827289 Magyarnádalja 225 
1817288 Magyarszecsőd 464 
1803294 Molnaszecsőd 445 
1806716 Nádasd 1 332 
1832920 Nagykölked 170 
1815060 Nagymizdó 128 
1809672 Nemesrempehollós 287 
1806248 Pinkamindszent 171 
1807551 Rádóckölked 286 
1817729 Szarvaskend 226 
1802884 Vasalja 341 

Összesen 21 545 
 

2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő. 2012. január 7.  

 
c.) A település gyermekvédelmi rendeletének felülvizsgálata 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző indokolja a rendelet felülvizsgálatának 
szükségességét. Véleménye szerint a 2004-ben megalkotott és azóta többször módosított 
rendelet kissé átláthatatlan és a folyamatos év közbeni jogszabályváltozások miatt is 
módosítani kellene. Szükséges a korábbi hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása. 
E javaslatát részletesen indokolja, ismerteti a rendelet tartalmát, majd kéri a Képviselő-testület 
tagjainak a véleményét.  
 
A Képviselő-testület egyetért a az elhangzottakkal, és hosszabb megbeszélést követően 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:  

 
KATAFA  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2011. (XII.20.) SZÁMÚ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL 

(A Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
d.) Javaslat az önkormányzat intézményeiben történő költségmegvonásokra 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző beszámol a halogyi képviselő-testület döntéséről, 
mely a közös fenntartású intézményekben dolgozók (a Körjegyzőség, valamint a Széchenyi 
István ÁMK általános iskola, óvoda és konyha tekintetében) bérét a besorolási bértáblázatban 
előírt minimum összegre csökkentené 2012. január 01. napjával, és a plusz juttatásokat 
elvonná. Ismerteti, a dolgozók jelenlegi bruttó illetve nettó bérét juttatásokkal együtt és 
anélkül is. Elmondja, hogy az ÁMK tekintetében mekkora összegekről és mely 
munkakörökről van szó, valamint a Körjegyzőségen dolgozók eltérítéséről ad számot. 
Indokolja ezek szükségességét, valamint a Katafát terhelő költségek arányát. Majd kéri a 
véleményeket, hozzászólásokat.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait támogatják-e 
a halogyi testület által elfogadott javaslatot. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

124/2011. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatja a közös fenntartású intézmények – Széchenyi 
István ÁMK általános iskola, óvoda, konyha, és a 
Körjegyzőség – dolgozóinak 2012. január 01. napjával 
történő bérminimum finanszírozását. A költségvetés 
tárgyalásakor felülvizsgálja a személyi juttatásokat és 
azok mértékét. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

 
e.) A falugondnoki szolgálat beindításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a falugondnoki 
szolgálat beindításával kapcsolatban két dologban szükséges a testület döntése. Az egyik, a 
feladatellátási szerződés elfogadása már korábbi testületi ülésen megtörtént, a másik pedig a 
rendelet módosítása. A szociális ellátásokról szóló rendeletben szükséges bevezetni a 
falugondnoki szolgáltatás működtetését. Ismerteti a módosító rendelet tervezetét, majd kéri a 
véleményeket. 
 
A Képviselő-testület egyetért a rendelet módosításával, majd 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 
 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2011. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK 
SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A MAGÁNLAKÁS ÉPÍTÉSHEZ, BŐVÍTÉSHEZ, 

LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ TÖRTÉNŐ HELYI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 
6/2006. (IX.15.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 20 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


