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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-4/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. március 20-án 
(kedden) 17 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: 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 a meghívón 
szereplőket javasolta, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 

1./ A 2011. évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi 
és szakmai beszámolója 

2./ Pályázat kiírása az Önkormányzat 2012. évi elkülönített pénzalapjára 
3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 17/2004. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
4./ Különfélék 

a.) A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 
b.) Egyebek 

 
1. napirendi pont: 
 

A 2011. évben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai 
beszámolója 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek kapcsán a 
település vonatkozásában két egyesületről van szó, az egyik a Katafai Lovas SE, a másik a 
sportegyesület. A beszámolókat határidőben leadták, a Lovas SE számlái rendben voltak. A 
sportkör beszámolója hiányos, felszólították az egyesület vezetőjét a hiánypótlásra, ami 
folyamatban van.  
 
Kertész László képviselő felhívja a figyelmet, hogy a tavalyi évben az igényelt támogatással 
szemben plusz összeget kapott a sportkör, ennek elszámolását is tartalmaznia kell majd a 
beszámolónak. 
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Papp Gyula alpolgármester szerint a sportkör igén jelentős összeget kapott, amelyért 
köszönetüket is kifejezhették volna a beszámoló határidőre történő leadásával és az 
elszámolás pontosságával.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elfogadásra javasolja Simon Máté díjugrató és a 
Katafai Lovas SE beszámolóját, míg a hiánypótlás ténye miatt a Sportkörét egyelőre nem. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértenek az elhangzott javaslattal, és 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2012. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alábbi, 2011. évben támogatásban részesült civil 
szervezetek beszámolóját fogadja el: 

o Simon Máté díjugrató, 
o Katafai Lovas SE. 

A harmadik támogatásban részesült szervezet 
beszámolóját a hiánypótlás teljesítését követően tűzi 
napirendre a Képviselő-testület. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: közlésre azonnal 

 
2. napirendi pont: 
 

Pályázat kiírása az Önkormányzat 2012. 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. Az egyik nagy bevételt hozó cég sajnos már 
nem jöhet számításba az idei évtől kezdődően, mivel székhelyét más településre helyezte át, a 
korábban tárgyalt és mindenki által ismert okok miatt. Elbírálás alatt van a „Közösségi épület 
felújítása Katafán” elnevezésű LEADER pályázat, amelyhez az önerőt is biztosítani kell, 
amennyiben nyertes lesz. Kéri a Képviselő-testület véleményét a pályázat kiírásával 
kapcsolatban. 
 
Kertész László képviselő szerint mindenképpen ki kell írni a pályázatot, tekintettel arra, hogy 
az SZMSZ is úgy rendelkezik, az önkormányzat támogatja a civil szervezeteket. 
 
Magyar Jánosné szerint ne legyen kiírva, a szűkösebb anyagi körülmények miatt. 
 
A Képviselő-testület rövid tanácskozást követően 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2012. (III.21.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki a község 2012. évi költségvetésében 
jóváhagyott elkülönített pénzalapjára. A rendelkezésre álló 
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keret erejéig pályázhatnak helyi civil közösségek, 
valamint olyan szervezetek amelyek tevékenységüket 
alapvetően Katafa községben fejtik ki, továbbá 
magánszemélyek kulturális és sport programjaik 
megvalósítása érdekében.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó nevét, címét, működési formáját; 
- a vezető, vagy képviselő nevét; 
- a pályázati célt, tevékenységet és a megvalósításhoz 
szükséges módszereket, vagy a megvalósítandó program 
leírását; 
- tételes költségvetést; 
- a bankszámlaszámot; 
- a szervezet képviselőjének nyilatkozatát, hogy a 
szervezetnek nincs köztartozása, és az adózásról és a 
számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően működik.  
A pályázatot a nádasdi Körjegyzőségen hivatali 
munkaidőben beszerezhető adatlapon 2012. április 10-ig 
nyújthatják be. A támogatásokról a Képviselő-testület a 
beadási határidőt követően tartandó testületi ülésén dönt. 
A megítélt támogatásról a támogatottnak el kell számolnia. 
A Képviselő-testület felkéri Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármestert a pályázati kiírás közzétételére. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet pm. 
Határidő: közlésre azonnal 

 
3. napirendi pont: 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
17/2004. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester átadja a szót Aggné Kovács Ildikó megbízott 
körjegyzőnek az előterjesztés megtételére. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 
törvény hatálybalépése szükségessé teszi az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 17/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítását. A kiküldött 
előterjesztésben részletesen leírásra kerültek a szükséges módostások. Kéri a képviselők 
észrevételeit, hozzászólásait. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, és elfogadásra 
javasolják azt. Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 
rendelettervezetet, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2012. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS 
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A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 17/2004. 
(XI.29.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
4. napirendi pont: 
 

Különfélék 
a.) A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester átadja a szót Aggné Kovács Ildikó megbízott 
körjegyzőnek az előterjesztés megtételére. 
 
Aggné Kovács Ildikó elmondja, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény módosítása értelmében 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának 
mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változik. Emiatt szükséges a vonatkozó helyi rendelet 
módosítása, mivel helyi rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Ismerteti 
a rendelet módosításának tervezetét. 
 
A Képviselő-testület egyetért a módosítással, így 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
6/2012. (III.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL 
 KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL 

SZÓLÓ 13/2004. (VI. 24.) 
 SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

b.) Egyebek 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
Közfoglalkoztatás támogatására kapott éves keretből 1 hónapnyi támogatási összeget 
felajánlott a Körjegyzőségen történő foglalkoztatáshoz. Az idei évben is megpróbálja a 
település érdekében legalkalmasabb munkaerőt találni a feladatra. Április 23-ra tervezi a 
Magyar Közút a Föld Napja alkalmából az idei szemétgyűjtést, kéri, hogy ismételten 
csatlakozzon az akcióhoz az önkormányzat.  
 
A Képviselő-testület tagjai támogatják és egyetértenek a javaslattal.  
 
Több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést a polgármester 18 óra 30 perckor 
bezárta. 
 

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

 


