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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-20/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. november 7-én 
(szerdán) 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. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről 
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről 
3./ A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv megtárgyalása 
4./ Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2012. III. negyedéves működéséről 
5./ „A Polgármesteri Hivatal felújítása” című projekt felújítási munkálatainak 

kivitelezésére beérkezett árajánlatok elbírálása 
6./ Különfélék 

a.) Pályázaton kívül eső egyéb felújítási költségek meghatározása 
b.) A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata 
c.) Szándéknyilatkozat tétele köznevelési intézmény működtetésére 
d.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
e.) LEADER pályázat benyújtása 

 
1. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a nádasdi Körjegyzőség 2012. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről  
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a körjegyzőség 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést a Képviselő-testület tagjai 
megkapták, felkéri Aggné Kovács Ildikó körjegyző asszonyt a szóbeli kiegészítésre. 
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Aggné Kovács Ildikó körjegyző néhány szóban kiegészíti az előterjesztést, elmondja hogy a 
bevételi oldalon a működési bevételek azért lettek magasabbak, mert a biztosító kifizette a nyári 
a villámcsapásból származó károkat, és az igazgatási szolgáltatási bevételekből 
(kifüggesztésekből) a tervezettnél több pénz folyt be. A nyár vége óta anyagi gondokkal 
küzdenek, a fenntartó önkormányzatok tartozásai miatt, bízik benne, hogy év végére ezek a 
tartozások térülnek. Továbbra is próbálnak költségtakarékosan gazdálkodni. Kéri az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester megkérdezi, hogy a bevételi oldalon nem teljesülő 
összeg „pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól” miből adódik. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a körjegyzőséghez tartozó települések, minden 
évben támogatják a rendőrséget, idén a helyi kmb autó javítási költségét vállalták fel. A 
javításról készült számla egy összegben a körjegyzőség nevére lett kiállítva, és a közeljövőben 
lesz tovább számlázva az önkormányzatoknak, ezt tartalmazza a sor. 
 
Több kérdés nem hangzik el. Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 
Körjegyzőség költségvetésének III negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

135/2012. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat  
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2012. költségvetésének III negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  

 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó körjegyző  
Határidő: közlésre azonnal 

 
 
2. Napirendi pont: 
  

 Beszámoló az Önkormányzat 2012. III negyedéves költségvetésének teljesítéséről 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az önkormányzat III negyedéves 
tejesítésről szóló írásos anyagot minden képviselő megkapta. A kiadási és bevételi oldal 
alakulása időarányosan jó, továbbra is költségtakarékos gazdálkodást folytatnak. A közös 
tulajdonú lakások eladásából befolyt eddigi összeg emeli a pénzmaradványt. Várja a kérdéseket, 
véleményeket. 
 
Kérdés hiányában, Gérnyiné Hajba Erzsébet szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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     136/2012.(XI.07.) számú képviselő-testületi határozat:  
 

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

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 
 

3. Napirendi pont: 
 

A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv megtárgyalása 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról eddig a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül gondoskodnak, oly módon, 
hogy a Társulás szerződést kötött a Szántó és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal, ami ez év 
december 31-ig van érvényben. Jelenleg még az is kérdéses, hogy jövőre működik-e tovább a 
Kistérségi Társulás. Ez esetben a belső ellenőrzés költsége az Önkormányzatot terheli majd.  Az 
ellenőrzési tervben, a hatályos törvényben előírt pontokon felül a körjegyzőség gazdasági 
ellenőrzése van betervezve.    
 
A belső ellenőrzési tervel kapcsolatosan, kérdés nem hangzik el.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 2013. évi ellenőrzési tervet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

137/2012.(XI.07.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
évre szóló belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

4. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2012. I. féléves működéséről 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi munkájáról szóló beszámolót 
minden képviselő-testületi tag megkapta. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a kérdéseket, 
hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításának 
tanulmányterve elkészült, remélhetőleg jövőre meg is valósul.    
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót. A Képviselő-testület 
4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

138/2012.(XI.07.)számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján, a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi munkájáról szóló 
beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

 
5. Napirendi pont: 
 

A „Polgármesteri Hivatal felújítása” című projekt felújítási munkálatainak 
kivitelezésére beérkezett árajánlatok elbírálása 

 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatainak 
elvégzésére beérkezett árajánlatokat. Mindhárom cég Szombathelyi székhelyű, közülük, a Vasi 
Opus Építőipari Kft. ajánlata a legkedvezőbb. A kivitelező kiválasztásával együtt, a Képviselő-
testület felhatalmazása szükséges a polgármester részére, a megbízási szerződés aláírására.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
beérkezett két árajánlatot, melyből a kedvezőbb ajánlatot tevő A-Z Házkontroll Bt-t javasolja. 
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
A képviselő-testület rövid megbeszélést követően, 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

139/2012. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Polgármesteri Hivatal felújítása” című pályázat építési 
munkálataira érkezett árajánlatokat megtárgyalta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot adó Vasi Opus Kft-vel (9700 
Szombathely, Lovas u. 23.) 9.301.845,- Ft + ÁFA értékben 
az építési munkálatokra a szerződést megkösse. 
A kiadás fedezete LEADER pályázati támogatásból 
biztosított, a szükséges önerőt az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése tartalmazza. 
b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Polgármesteri Hivatal felújítása” című pályázat műszaki 
ellenőri feladataira érkezett árajánlatokat megtárgyalta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot adó A-Z Házkontroll Bt-vel (9743 
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Söpte, Petőfi S. u. 93.) 250.000,- Ft + ÁFA értékben a 
műszaki ellenőri feladatokra a szerződést megkösse. 
A kiadás fedezete LEADER pályázati támogatásból 
biztosított, a szükséges önerőt az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése tartalmazza. 
 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

6. Napirendi pont: 
 
Különfélék 

a) Pályázaton kívül eső egyéb felújítási költségek meghatározása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy dönteni kellene a képviselő-testületnek, 
arról, hogy ami a pályázatban nem fért bele, mint például a belső ajtók cseréje, festés, parketta 
csere, stb. saját erőből milyen keretösszegen belül legyen megvalósítható. Véleménye szerint, ha 
már az épület teljes felújítása megtörténik pályázati támogatásból, akkor az önkormányzat pár 
esztétikai javítást, felújítást be kellene hogy vállaljon. Kéri ehhez a javaslatokat. 
 
A Képviselő-testület egyetért a felvetéssel, és 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

140/2012. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal felújítása során jelentkező azon 
felújítási, eszközbeszerzési és karbantartási munkálatokra, 
amelyek a pályázatba nem lettek beépítve, összesen 
800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint keretösszeget biztosít 
a 2012. évben a költségvetési tartalék terhére. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítások 
szükségességéről döntsön, megrendelje a munkavégzéseket a 
keretösszeg erejéig. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 
 

b) A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy az önkormányzat 2004-ben vezette be a 
magánszemélyek kommunális adóját, és az építményadót. Jelenleg ezen adók megállapítására 
vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza. A könnyebb átláthatóság érdekében javasolja 
ezek felülvizsgálatát, a díjak és a kedvezmények vonatkozásában is, (2004 óta nem lett 
módosítva) és egységes rendeletbe foglalását. Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat 
felmerülő költségeit és az adóemelés mértékére vonatkozó javaslatot is. Kéri a képviselő-testület 
véleményét, javaslatát. 
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Kertész László képviselő szerint az adó emelés sok családnak gondot okoz, szerinte várják meg 
a központi költségvetés elfogadását. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző szerint, 2004 óta a bérek is emelkedtek, viszont az adóbehajtás 
ráfordítási költségei is, tehát ez által az önkormányzat bevétele is kevesebb lett, ezért 
mindenképp javasol egy kisebb mértékű emelést. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szerint is szükséges az emelés, a rezsi költségek is 
folyamatosan emelkednek, a helyi adókat évente két részletben lehet fizetni, nem terheli olyan 
nagymértékben a lakosságot. A jövő évben az önkormányzat saját bevételi csökkennek, mivel az 
állam a gépjármű adó és a személyi jövedelemadó jelentős részét elviszi.   
 
Magyar Jánosné és Agg Tibor képviselő is egyetért az emeléssel. 
 
A képviselő-testület hosszasan megvitatja a helyi adókról szóló rendelet tervezetét, az adható 
kedvezmények vonatkozásában is, majd 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - ellenszavazat 
nélkül – az alábbi rendeletet hozza:          
 

 KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2012. (XI. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ADÓKRÓL   
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)    

 
c) Szándék nyilatkozat tétele köznevelési intézmény működtetésére 

 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a köznevelési törvény végrehajtási 
rendeletében módosítás történt, november 15-ig meg kell hozni a végleges döntést az iskola 
további üzemeltetésére vonatkozóan. Az iskolát fenntartó önkormányzatok jövőre erre a célra 
állami támogatást nem igényelhetnek, amennyiben továbbra is vállalják az üzemeltetést, saját 
bevételeik terhére megtehetik. A kincstárnak kell benyújtani a szándéknyilatkozatot 
alátámasztva, az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó pénzügyi mutatókkal, ők 
megvizsgálják, és észrevételt tesznek hogy vállalhatják-e a fenntartást. A döntéshozatal segítése 
érdekében a pénzügyesekkel számításokat végeztek, hogy egy-egy településnek mennyi a 
kiadása az óvoda és iskola fenntartására, ismerteti Katafa költségeit, elmondja még, hogy jövőre 
a helyi adókból befolyó összegekből kevesebb marad az önkormányzatoknál. Kéri a képviselő-
testület véleményét, hozzászólását. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy Katafáról két gyerek jár a nádasdi 
iskolába. Mivel, jövőre az önkormányzat bevételei nagymértékben csökkennek, és az 
elhangzottakat is figyelembe véve úgy gondolja, nem kellene „minden áron” ragaszkodni az 
iskola fenntartásához, amikor azt az állam átvállalja. A szeptemberi szándék nyilatkozat 
megtételekor még nem álltak rendelkezésre ezek az adatok, nem javasolja az üzemeltetést.  
 
Kertész László képviselő egyetért a polgármester asszonnyal, és szavazásra javasolja az iskola 
működtetésére vonatkozó szándék nyilatkozat visszavonását. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a korábbi szándéknyilatkozat megerősítés 
nélkül nem lép érvénybe, így nem szükséges határozattal visszavonni azt. 
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d) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a tervkoncepciót, elmondja, hogy minden 
képviselő-testületi tag a kezében tarthatja az írásos anyagot. Kéri a véleményeket és javasolja a 
tervkoncepció elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 
141/2012.(XI.07.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
 

e) LEADER pályázat benyújtása  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a testület már többször tárgyalta az 
elmúlt években a temető kert és ravatalozó felújítását. Sikerült előkészítenie pályázatíró 
segítségével a LEADER Falumegújítás és fejlesztés jogcímen belül egy felújításos projektet, 
melyet ismertet a testülettel. Kéri a testület véleményét a beadást illetően. 
 
A Képviselő-testület egyetért a felvetéssel, és 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:          
 

142/2012. (XI.07.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 102/2012. (X.1.) 
rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 
jogcímére kérelmet nyújt be, melyben támogatást igényel a 
Katafa 075 hrsz-on lévő temető kert és a ravatalozó épület 
fejlesztésére.  
A beruházás tervezett bruttó költsége 15.255.495 Ft, 
amelyből a tervezett támogatás a nettó költség 100%-a, 
12.012.201 Ft.  
A támogatás és a beruházás összköltségének különbözetét, 
3.243.294 Ft-ot, Katafa Község Önkormányzata saját 
költségvetéséből biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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Aggné Kovács Ildikó körjegyző megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előzetesen 
kiküldött Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás tervezetével kapcsolatosan van-e 
észrevétel, javaslat. 
 
A képviselő-testület részéről észrevétel nem hangzik el. 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak 
főbb eseményeiről:  
 
 a Vasivíz Zrt képviselőivel folytatott tárgyalásokról a szennyvíz üzemeltetés átvételével 

kapcsolatosan. 
 A Falumegújítás- és fejlesztés célterületen belül, a ravatalozó felújítására és játszótér 

kialakítására benyújtandó pályázatból a kedvezőtlen feltételek miatt, játszótér építése 
kimarad, napkollektor felszerelésére árajánlat kérése folyamatban van. 

 A régi iskola épülete beázik, Agg Tibor és Kertész László képviselők, vállalják, hogy 
megnézik az okát, és amennyiben lehetséges elvégzik a javítást is. 

 Régi szekeret ajándékoztak az Önkormányzatnak, ami felújításra szorul, megbeszélik az 
ezzel kapcsolatos teendőket.   

 Az elmúlt évekhez hasonlóan a Télapó ünnepséget december 5-én tartják, a 10 év alatti 
gyermekek számára 1000,-Ft/fő értékben csomagot készítenek.    

 A polgármester asszony tudomására jutott, hogy Gulyás Gábor helybeli lakos két kutyája, 
november 1-én délelőtt 11 órakor, egy másik lakos bekertelt udvarán a saját kutyáját 
megtámadták, súlyos sérüléseket okoztak neki, és amikor szét akarta őket választani 
majdnem őt is megharapták. Lehet, hogy a kutyák be sincsenek oltva. Előzőleg már egy 
másik kutyára is rátámadtak, és máskor is látták őket szabadon az utcán. A sértett, nem 
kíván feljelentést tenni, de a nagyobb tragédia elkerülése végett, valamit tenni szeretne.  

 
A képviselő-testület hosszasan megvitatja az elhangzottakat. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11 órakor bezárja 
 
 

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


