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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-14/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. szeptember 11-én 
(kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  
    Agg Tibor,  

 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távol maradt: Papp Gyula alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyző, 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad a 
következők szerint: 
 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
2./  a) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása  

 b) Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz  
4./ Az állattartásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
5./ Különfélék 

a) Szándék nyilatkozat tétele köznevelési intézmény működtetésére 
b) Szánkópálya kialakítása a településen 
c) Idősek Napja rendezése  
d) Javaslat pályázat benyújtására játszótér és a ravatalozó felújítására 

 
1. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
 

Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a napirendi ponthoz 2 előterjesztést kaptak a 
képviselők, az első a  Körjegyzőség költségvetésének módosítása, erre azért volt szükség, mert 
az előző évi pénzmaradvány több lett, mint amit terveztek, ez a kiadási oldalon is megjelenik. A 
költségvetés I. féléves kiadási és bevételi teljesítése 50%, időarányosan jó, továbbra is próbálnak 
költségtakarékosan gazdálkodni. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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115/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat  
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2012. költségvetésének módosításáról, és a 
Körjegyzőség 2012. költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 

 
 
 
2. Napirendi pont: 
 
 a.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a rendeletmódosítás tervezetét, elmondja, 
hogy a foglalkoztatottak bérkompenzációjának igénybevétele miatt szükséges a módosítás. Várja 
a képviselők kérdéseit. 
 
A képviselő-testület szavazásra  javasolja a rendeletmódosítás tervezetét.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

11/2012. (IX.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

1/2012. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 
 

b.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az önkormányzat I. félévi tejesítésről 
szóló írásos anyagot minden képviselő megkapta, ebből jól látszik, hogy nagyon 
költségtakarékos gazdálkodást folytatnak, kiemeli a pénzmaradvány összegét, melyet a 
folyamatban lévő pályázatok önerejének finanszírozására használnak fel. Várja a kérdéseket, 
véleményeket. 
 
Kertész László képviselő elégedett a testület eddigi munkájával és elismerését fejezi ki a 
Polgármester Asszonynak azért, hogy az önkormányzat ilyen gazdaságosan tud működni, más 
önkormányzatokkal ellentétben nem szorulnak kiegészítő állami támogatásra. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet megköszöni az elismerést, majd szavazásra teszi fel az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
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 A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
  
     116/2012.(IX.11.) számú képviselő-testületi határozat:  

 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 
 

3. Napirendi pont: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyet a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására hoztak létre, várhatóan az idei 
évben is kiírása kerül. Egyeztetett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel ahol elmondták, 
hogy az önkormányzati csatlakozás metodikájában nem lesz változás. A települési önkormányzat 
maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázatnak feltétele, hogy a települési önkormányzat 
csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. Az idei 
évtől kezdődően a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az 
elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. Az elektronikus 
rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus 
rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. A Csatlakozási nyilatkozatot – 
előzetes tájékoztatás alapján – 2012. október15-ig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, a pályázat pedig várhatóan 2012. október 5. napján kerül közzétételre. 
Az egyébként önkéntes csatlakozásról történő döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a hagyományokat folytatva továbbra is 
javasolja a csatlakozást ehhez a lehetőséghez, így támogatva a rászoruló fiatalok tanulmányait. 
 
A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, és 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 
117/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat:  

 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a BURSA 
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat 
aláírására. 
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó körjegyző 
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4. Napirendi pont: 
 

Az állattartásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a napirendi ponthoz tartozó írásos 
előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Az ide vonatkozó törvény módosítása 
szükségessé teszi a helyi állattartási rendelet módosítását. Kéri ezzel kapcsolatosan a kérdéseket, 
észrevételeket. 
 
A képviselő-testület rövid megbeszélést követően szavazásra javasolja a rendelet módosítás 
tervezetét.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2012. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÁLLATARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2010. (XII.02.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 
 

5. Napirendi pont: 
 

Különfélék 
a) Szándék nyilatkozat tétele köznevelési intézmény működtetésére 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a köznevelési törvény előírása szerint a 
3000 fő alatti lakosságszámú településnek lehetősége van szándéknyilatkozatba foglalnia, hogy a 
következő tanévtől a köznevelési intézmény működtetését az államtól továbbra is képes 
átvállalni. A szándéknyilatkozatot szeptember 30-ig kell meghozni, míg a tényleges döntés 
határideje október 30. Kéri a körjegyző asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.   

 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a szándéknyilatkozat még nem kötelez 
semmire, a tényleges döntés előtt talán bizonyos költségvetési számok rendelkezésre állnak 
majd, elkészül a költségvetési törvény. Amennyiben az üzemeltetést továbbra is átvállalják a 
fenntartó önkormányzatok, a saját bevételekből kell finanszírozni, ha azonban a fenntartást 
átveszi az állam, akkor esetleg dönthet a bezárásról, átszervezésről is. A szándéknyilatkozatot be 
kell küldeni a Magyar Államkincstár felé. Ismerteti a köznevelési törvény meghatározását a 
működtető üzemeltetési, karbantartási feladatairól, majd várja kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
A képviselő-testület hosszasan megvitatja az elhangzottakat, majd Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármester szavazásra teszi fel az elhangzottakat. 
 
a szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
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118/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (5) 
bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat az 
illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
működtetését képes vállalni 2013. január 01. napjától. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szándéknyilatkozat aláírására, valamint megküldésére a 
MÁK Vas Megyei Igazgatóságához.  
A Képviselő-testület a működtetésre vonatkozó döntését az 
Nkt. 97. § (24) bekezdése szerint 2012. október 30-ig hozza 
meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
b) Szánkópálya kialakítása a településen 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a szánkó pálya 
építésének alakulásáról, elmondja, hogy szeptember 8-án szorgos kis csapat gyűlt össze a 
társadalmi munkához. A földmunkálatok elvégzésére is kapott felajánlást társadalmi munkában, 
de ha még sem tud az illető jönni, kér felhatalmazást más vállalkozó felkérésére. 
 
A Képviselő-testület tagjai rövid megbeszélést követően 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

119/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, hogy 
a településen kiépítésre váró szánkópálya gépi földmunkáit 
illetően árajánlatokat kérjen, és a legkedvezőbb árajánlatot 
adó vállalkozótól a munkálatok elvégzését megrendelje. 
A munkálatok fedezete a 2012. évi költségvetésben 
biztosított.  
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 

c) Idősek Napja rendezése 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy szeptember 23-án a kápolnaszentelés 
23. évfordulójának megemlékezése után a régi iskola épületében kerül sor az Idősek Napjának 
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megünneplésére. Megbeszélik a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket, ismerteti a meghívott 
előadókat. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően. 
idén ne vásárlási utalvánnyal, hanem  ajándékcsomaggal kedveskedjenek a nyugdíjas 
vendégeknek, 2.000,- Ft értékben. Kéri a véleményeket ezzel kapcsolatosan. 
 
A Képviselő-testület tagjai röviden megbeszélik a felvetést, egyetértenek vele, tekintettel arra, 
hogy a korábbi években előfordultak problémák az utalvány levásárlásával kapcsolatban. Jó 
kezdeményezésnek tartják az ajándékcsomagot, így 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

120/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, hogy 
az idei évben megrendezésre kerülő Idősek Napja alkalmával 
2.000,- Ft értékű ajándékcsomagot adjon át a 65 év feletti 
nyugdíjas vendégeknek. Az ajándékcsomagok összértéke 66 
fő részére 132.000,- Ft. 
A rendezvény költségeinek fedezete a 2012. évi 
költségvetésben biztosított.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 

d) Javaslat pályázat benyújtására játszótér és a ravatalozó felújítására 
 
A polgármester beszámol arról, hogy az építési hatóság még nem küldte meg az építési 
engedélyt a Hivatal épületének felújításhoz, amelyre pályázaton nyertek támogatást. 
 
Hamarosan új pályázati lehetőség kerül kiírásra a Leader III. tengely keretében. Előzetes 
információ szerint a Falumegújítás- és fejlesztés célterületen belül, a ravatalozó felújítására és 
játszótér kialakítására 15 millió forintra lehet pályázni. Korábban már volt testületi szándék 
mindezek megvalósítására, és örömmel venné, ha a testület ismételten támogatná a pályázatok 
benyújtását, esetleges megvalósítását. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a javaslatot, és 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

121/2012. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, hogy 
a LEADER III. tengelyében kiírásra kerülő Falumegújítás- és 
fejlesztés célterületen belül a ravatalozó felújítására és 
játszótér kialakítására vonatkozó pályázat előkészítését 
megkezdje. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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Ezt követően megbeszélik a könyvtár nyitva tartási idejének módosítását.           
 
Kertész László képviselő megkérdezi, hogy a Nádasd-Katafa közti út mellett lévő terület 
parlagfűvel van tele, a tulajdonost fel lehet-e szólítani. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a kérdéses ingatlan külterületen van, az 
illetékes hatóság a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, oda lehet bejelentést tenni, megnézi ő 
maga is a területet és utánajár a lehetőségeknek. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11 órakor bezárja 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyző 


