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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-3/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. február 9-én 
(csütörtökön) 19 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: Aggné 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./ A Körjegyzőség és a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének 
tárgyalása 

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
3./ A Körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 
4./ A 2012. évi települési szilárd hulladékszállítás díjának meghatározása 
5./ A 2012. évi vízszolgáltatási díjak hatósági ármegállapítása 
6./ Különfélék 

a. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

b. Egyebek 
 
 

1.napirendi pont: 
 

A Körjegyzőség és a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
2012. évi költségvetésének tárgyalására az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa február 2-án 
megtárgyalta az intézmény költségvetésének tervezetét. A kiküldött táblázatokból kiolvasható, 
hogy a nehézségek ellenére az idei évi tervezett hozzájárulás mértéke kevesebb a tavalyinál.  
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Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Tanácsülést megelőzően Nádasd 
Önkormányzatának már volt egy testületi ülése, ahol a Körjegyzőség, az ÁMK, valamint a 
nádasdi önkormányzati költségvetésének csökkentését határozta meg a testület 3 MFt értékben. 
Az újbóli átdolgozás eredményeként megalkotott költségvetés tervezet került a tanács ülése elé. 
Elmondja, hogy mind az ÁMK, mind a Körjegyzőség jelentős megtakarításokat eszközöl a 2012. 
évi költségvetésében. A tanácsülés részletes vitát követően újabb módosítási javaslattal nem élt 
az intézményi költségvetések tekintetében, amelyet most a képviselők tanulmányoznak. 
 
Kertész László képviselő elmondja, hogy semmiféle személyi juttatás csökkentését nem tartaná 
szerencsésnek. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 
ÁMK, valamint a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetését, amelyről a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  

 
7/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi és elfogadja a Nádasd és Környéke Óvoda- és 
Iskolafenntartó Társulás Tanácsának üléséről szóló 
beszámolót, és a Széchenyi István ÁMK, valamint további 
közös fenntartású intézmények – védőnői szolgálat, 
lakásgazdálkodás – 2012. évi költségvetését elfogadja, és az 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezi.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Ezt követően Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti a Körjegyzőség 
költségvetésének számadatait. Többek között elmondja, hogy a hivatal 2012. évi költségvetésére 
vonatkozó előterjesztés szerint a bevételi és a kiadási főösszeg 61.912 ezer Ft. Elmondja, hogy az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-
ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési 
szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati 
hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak 
díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”. 
A Körjegyzőség költségvetése ezen rendelkezésnek megfelelően került összeállításra. Azonban 
február 7-én részt vett Szombathelyen, a MÁK területi költségvetés összeállításával kapcsolatos 
konferenciáján, ahol elmondták, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal történt egyeztetést 
követően vált egyértelművé, hogy a vonatkozó törvényi szakasz hatálya alól a Körjegyzőségek 
kivételt képeznek. Így ennek következtében a költségvetés átdolgozás a testületi ülést 
megelőzően nem volt lehetséges, de a Körjegyzőség működési költségei külön oszlopban 
kerültek kidolgozásra, majd ismerteti, hogy a 2012. évi bevételi és kiadási főösszeg 41.676 E Ft a 
tervezet alapján. Elmondja, hogy a tervezés során személyi jellegű kifizetések között szerepel egy 
fő jubileumi jutalma, valamint félévre már körjegyzői bért terveztek. A dologi kiadások a tavalyi 
tény költségekkel kerültek összevetésre, és jelentős költségcsökkentés került kidolgozásra. 
Felhalmozási jellegű kiadások között pedig egy nagyteljesítményű fénymásoló-szkennert 
terveznek beszerezni. Elmondja, hogy a költségvetési törvényben meghatározott körjegyzőségi 
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normatíva összege megegyezik a tavalyi évi támogatással. Az előbb említett okok miatt változik 
a fenntartó önkormányzatok által lakosságszám alapján fizetendő hozzájárulás mértéke, 2011-ben 
ez az összeg 28.031 ezer Ft volt, 2012-ben pedig 29.381 ezer Ft a tervezett. Várja a kérdéseket, 
felvetéseket a költségvetés tervezettel kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését. 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel azt, majd megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 
hozza: 
 

8/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 41.676 ezer Ft bevételi 
és kiadási főösszeggel a melléklet szerint elfogadja.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző ismerteti, hogy a Körjegyzőségen a cafetéria keretet a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek kell megállapítania. A Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény értelmében a köztisztviselők 
részére adható béren kívüli juttatások mértéke maximum bruttó 200.000,- Ft/év. Az előző 
évekhez képest számos béren kívüli juttatás megvonásra került. Azonban tekintettel a 
megszorítások szükségességére, valamint az átalakult cafetéria juttatások után fizetendő 
járulékok mértékére, javasolja, 2012-ben nettó 150.000,- Ft keret megállapítását, annak 
érdekében, hogy az adóterhek megfizetése után ne emelkedjen a tavalyi évihez képest a cafetéria 
bruttó kiadásának összege. 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:  

9/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Körjegyzőség dolgozói részére 2012. január 1-től 
személyenként nettó 150.000,- Ft, azaz Százötvenezer forint 
összegű cafetéria-keretet fogad el.  
A cafetéria-keret részletes szabályait a Körjegyzőség 
Közszolgálati Szabályzata állapítja meg.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző 
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2.napirendi pont: 
 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester rátér az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
tervezetére. Elmondja, hogy a képviselők az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendelettervezetét megkapták, majd indokolja az egyes előirányzatok tartalmát. Felhalmozási 
kiadások között betervezésre került a remélhetőleg nyertes LEADER pályázathoz szükséges 
önrész, valamint a falubusz beszerzésére fordított pénzösszeg is. Kéri az ezzel kapcsolatos 
hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Papp Gyula alpolgármester elfogadásra javasolja a költségvetést. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a költségvetés elfogadása előtt az 
Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve határozattal szükséges elfogadnia a 
testületnek a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítását. A Képviselő-testület 
gazdálkodási programja alapján az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyleteket.  
Ismerteti a határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogad el: 
 

10/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) 
bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pont alapján a 
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs és nem tervez 
olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen 
kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 
A Képviselő-testület részletes megbeszélését követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2012. 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 
1/2012. (II.10.) SZÁMÚ RENDELETÉT 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3.napirendi pont: 

 
A Körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról a 
beszámolót mindenki megkapta, kéri a képviselőket, ha kérdésük van ezzel kapcsolatban, most 
tegyék fel. 
 
Papp Gyula alpolgármester köszönetét fejezi a Körjegyzőségen dolgozók munkáját illetően, 
rendszerezett, mindenre kiterjedő beszámolót olvasott. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  szintén köszönetet mond a testület nevében az egész 
éven át végzett színvonalas munkáért. A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a 
beszámolót és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 
hozza:  
 

11/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nádasdi 
Körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja az előterjesztés szerint. 
  
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző 
Határidő: közlésre azonnal 

 
4.napirend pont: 
 

A 2012. évi települési szilárd hulladékszállítás díjának meghatározása 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztést minden képviselő megkapta, abban leírásra került, hogy milyen jogszabályi 
változás indokolja a rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület a jogszabályból fakadó rendelet módosítási kötelezettségét észrevétel, 
hozzászólás nélkül tudomásul vette. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a 
képviselő-testületnek az önkormányzat hulladékszállításról szóló rendeletének módosítását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat 
nélkül és tartózkodás nélkül - meghozta és megalkotta 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESÜTLETÉNEK 



6 

2/2012. (II.10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI 
R E N D E L E T E 

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

10/2004. (IV.28.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
5.napirend pont: 
 

A 2012. évi vízszolgáltatási díjak hatósági ármegállapítása 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy ezen napirenddel kapcsolatos  írásos 
előterjesztést a képviselők szintén megkapták Az előterjesztésben leírtakat megerősítve elmondja, 
hogy 2012. évtől megszűnt az önkormányzatok hatósági ármegállapító joga ezért a a 
vízszolgáltatási díjakat szabályozó rendeletét hatályon kívül kell helyezni. 
 
A képviselők részéről érdemi hozzászólás, javaslat nem merült fel. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a 
képviselő-testületnek a vízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezését. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat 
nélkül és tartózkodás nélkül - meghozta és megalkotta 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESÜTLETÉNEK 
3/2012. (II.10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI 

R E N D E L E T É T 
A 2012. ÉVI VÍZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Ezt követően Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy írásos előterjesztést 
ezzel a kapcsolatosan a képviselők nem kaptak, ezért szóban kívánja az előterjesztést megtenni. 
A szennyvízdíjak megállapítására ugyanaz a törvény vonatkozik, mint a vízdíjak megállapítására. 
A hatósági ármegállapítás jogát kiveszi az önkormányzatok kezéből, majd a tervezet szerint 
következő év január 1-től az újonnan felálló vízi közmű hatóságnak a hatáskörébe utalja. Ezzel 
összefüggésben a csatornadíjak megállapításáról szóló rendeletet szintén hatályon kívül kell 
helyeznie a testületnek, ezzel együtt a szolgáltatónak szintén 4,2%-os emelési lehetőséget biztosít 
a törvény. Ez alapján a Vár-Ví-Za Kft. megküldte a díjakra vonatkozó tájékoztatóját. Tavaly 
decemberben az önkormányzat elfogadta a csatornadíj emelésre vonatkozó javaslatot, akkor 571,- 
Ft/m3 volt megállapítva + ÁFA, ezzel szemben csökken az idei évben, így 564,- Ft/m3 + ÁFA 
lesz a szennyvízdíj 2012-ben. 
 
A napirenddel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az elmondottak alapján javasolja a testületnek a 
csatornaszolgáltatási díjakról szóló rendeletének hatályon kívül helyezését.  
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A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat 
nélkül és tartózkodás nélkül - meghozta és megalkotta 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2012. (II.10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  

A CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL SZÓLÓ 
7/1999. (XII.04.) SZÁMÚ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

(A Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 
6.napirendi pont: 
 

Különfélék 
 a.) A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden 
képviselő megkapta. Katafa falugondnoki szolgáltatást indított, melynek keretében 
iskolabuszként is működik, emiatt szükséges a kistérségi társulási megállapodás módosítása. Kéri 
a képviselők észrevételeit. 
 
Észrevétel, hozzászólás nem hangzik el. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
amelyről a képviselők 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
határozatot hozták: 
 

12/2012. (II.09.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
III.3. ac) Iskolabusz szolgáltatás biztosít az alábbi fenntartók 
általi megbízásból 
 Széchenyi István Általános Művelődési Központ fenntartói 
esetében  
 Hegyháthodász falugondnoki szolgálat 
 Hegyhátsál falugondnoki szolgálat 
 Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ falugondnoki 
szolgálata- Katafa  
 
2. Katafa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. március 02.  

 



8 

 
b.) Egyebek 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Országos 
Mentőszolgálat és az orvosi ügyelet működéséhez az önkormányzat 54,- Ft/fő/hó támogatást 
biztosít a 2012. évi költségvetésében, amely összeg megegyezik az előző évi támogatással. 
Elmondja továbbá, hogy a tavalyi évi fűnyíró lopás ügyében tanúként idézte be a Körmendi 
Városi Bíróság, a gyanúsítottak már rendőrkézre kerültek.  
 
Papp Gyula alpolgármester felveti, hogy érdemes lenne jelezni a falugondnok felé, látogassa 
gyakrabban az idősebb embereket ebben a nagy hidegben. 
 
 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 20 órakor bezárta. 
 
 
 
 

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


