
1 
 

Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-25/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. december 19-én 
(szerdán) 16 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 körjegyző, Agg Zoltán 

körzeti megbízott. 
 
A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL 8 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./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat éves munkájáról 
       c./ Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2012. évben végzett főbb 
tevékenységéről 
       d./ Különfélék 

 
2./ A víziközmű vagyontárgyak átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás 

megtárgyalása 
3./ A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
4./ Különfélék 

a) Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosítása 

b) Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosítása 

c) A Körjegyzőség megszüntető okiratának, a Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának elfogadása 

 
 

1. Napirendi pont: 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
  a.) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felkéri Agg Zoltán r.ft.őrmestert, tartsa meg 
beszámolóját.  
 
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 betörések 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:  
 

154/2012.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Körmendi Rendőrkapitányság 2012. évi 
beszámolóját a község közrend, közbiztonságának 
helyzetéről.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

b./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat éves munkájáról 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felkéri Győrfi Andreát, a Nádasdi Evangélikus 
Diakóniai Központ munkatársát, tegye meg beszámolóját a falugondnoki szolgálat 
működéséről. 
 
Győrfi Andrea megköszöni a szót, és a lehetőséget, hogy közmeghallgatás keretében 
elmondhatja a tapasztalatokat. Ismerteti a falugondnok főbb feladatait, úgy, mint az 
ebédszállítás, óvodás-iskolás gyermekek szállítását, gyógyszerkihordást, idősek ellátását. 
Maga a szolgálat az idei év elején kezdte meg működését, az önkormányzat feladatellátási 
szerződéssel adta át a diakóniai központ részére ezen feladatot. Úgy gondolja, fokozatosan 
bővül a szolgálatot igénybevevők köre, és bízik abban, hogy a lakosság is meg van elégedve 
az ellátással. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés, felvetés hiányában Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az 
elhangzott beszámolót, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  
 

155/2012.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 
beszámolóját a falugondnoki szolgálat 2012. évi 
működéséről. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
c.) Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2012. évben végzett főbb 

tevékenységéről 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az Önkormányzat 2012. 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, nyugdíjasok 
köszöntéséről, télapó ünnepség megrendezéséről. Kitér a pályázatokra, a jövőbeni pályázati 
tervekre. Fontosnak tartja a civil szervezetekkel való jó kapcsolatot, azonban az 
Önkormányzat idén csökkentett összeggel tudta támogatni őket. Elmondja, hogy a szennyvíz-
szolgáltatóval az év végén lejár a koncessziós szerződés, 2013. január 1-től a VASIVÍZ ZRt. 
üzemelteti majd a Katafa-Nádasd szennyvíztisztító telepet és a hálózatot. A lakosság részére a 
közszolgáltatási szerződések megkötésének időpontjáról és módjáról egy tájékoztatót fognak 
küldeni. Ezt követően kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2012.(XII.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
beszámolóját, az Önkormányzat 2012. évben végzett 
tevékenységéről. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

d.) Különfélék 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester e napirendi pont keretében kéri a lakosságot, hogy 
bármilyen észrevételük, bejelentésük van, most mondják el.  
 
Gáspár Sándor a községben előforduló gazos területekre hívja fel a testület figyelmét.  
 
Kulcsár István a szennyvízdíjakra kérdez rá. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester válaszol a kérdésekre, majd mivel több kérdés, 
észrevétel nem hangzik el, mindenkinek megköszöni a részvételt, Boldog Békés Karácsonyi 
Ünnepeket kíván, és a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

A vízközmű vagyontárgyak átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést 
minden képviselő megkapta, kéri ezzel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket. 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 1. §. C) pontja szerint a települési önkormányzat kötelessége és joga 
gondoskodni a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és 
tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről felelősként. 
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A Vasivíz Zrt-t alapító önkormányzatok részvényesként 1996. október 1-jén ugyanezen céllal 
hozták létre a társaságot és a vagyontárgyak apportálásával biztosították a kötelező feladat 
ellátásához szükséges eszközöket. Ezen eszközök – melyek könyv szerint jelenleg is a 
társaság tulajdonában vannak – üzemeltetését jelenleg a VASIVÍZ ZRt. alapszabálya alapján 
végzi. A Vksztv. 79.§(1) bekezdése alapján „Az a víziközmű, vagy víziközmű létrehozására 
irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem 
értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba 
tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A Vasivíz Zrt. tulajdonosi 
közgyűlésén határoztak az átadásról, a megállapodás tervezet erről szól, az üzemeltetést nem 
befolyásolja. A tételes vagyonleltárt 2013. március 31-ig kell elkészíteni. 
 
Kérdés nem hangzik el, így Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az 
átadás-átvételi megállapodás tervezetét. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

157/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat  
  

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte és megtárgyalta a Vasivíz Zrt-vel kötendő 
vízközmű vagyontárgyak átadás – átvételére vonatkozói 
megállapodás tervezetét a mellékletben foglaltak szerint 
fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Gérnyiné Hajba 
Erzsébet polgármestert a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
3. Napirendi pont: 

 
A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, hogy a Müllex-Körmend Kft-vel kötött  
hulladékszállítási szerződés december 31-vel lejár. Az új 2012. évi CLXXXV. 
Hulladékgazdálkodási törvény január 1-jén lép hatályba. Az új szabályozás értelmében 2013. 
január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan 
cég végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van. 
Mindezeken túlmenően a törvény átláthatóbb, és egyértelműbb nyilvántartási, valamint 
adatszolgáltatási kötelezettségeket állapít meg. Mivel még vitatott, hogy a Müllex-Körmend 
Kft a jövőben maradhat-e (előreláthatólag februárban jelenik meg a végrehajtási rendelet, ami 
leírja majd az önkormányzat lehetőségeit) szolgáltatóként, illetve milyen feltételekkel lehet 
majd szerződést kötni, 3 hónapra hosszabbítást javasol a céggel. A szemétszállítási díjak 
emelésére a törvény 4,2% emelést tesz lehetővé, de 1 éven belül csak egyszer emelhet a 
szolgáltató, és az idén május 1-vel ez már megtörtént. A szolgáltatótól a testületi ülés 
időpontjáig írásos megkeresés, javaslat nem érkezett. Várja, ezzel kapcsolatban a 
véleményeket, javaslatokat. 
 
A képviselő-testület rövid megbeszélést követően, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  



5 
 

 
158/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat  
  
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Müllex-Körmend Kft-vel fennálló hulladékszállítási 
közszolgáltatási szerződést 3 hónappal, 2013. március 31-
ig meghosszabbítja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
4. Napirendi pont: 

 
Különfélék 

a) A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulása 
megállapodásának módosítása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést e 
napirendhez kapcsolódóan minden képviselő megkapta. Mivel az iskolák fenntartása állami 
tulajdonba kerül, a közszolgáltatási feladatellátásból többek közt kiveszik az oktatási és 
köznevelési feladatokat, és kikerül a társulási megállapodásból a belső ellenőrzés is. Az I. 
számú melléklet a frissített lakosságszámokat tartalmazza. Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
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: 
 
 

159/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 
1.) II.  A Társulás célja pont esetében 
„A kistérségben működő települési önkormányzatok a 
Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, 
egészségügyi ellátási, művelődési, belső ellenőrzési, 
közbeszerzési, társulás ügyintézés korszerűsítés és 
területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési 
tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), 
térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a 
településfejlesztés összehangolására hozzák létre.’ 
 
2.) III. 2. pont 
1. „Közszolgáltatási feladatellátás 
a. oktatás és nevelés; 
b. szociális ellátás; 
c. egészségügyi ellátás; 
d. család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 
e. közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 
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f. helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; 
g. ingatlan- és vagyongazdálkodás; 
h. környezet- és természetvédelem, valamint 
hulladékkezelés; 
i. esélyegyenlőségi program megvalósítása; 
j. foglalkoztatás; 
k. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint 
idegenforgalom; 
l. belső ellenőrzés; 
m. területfejlesztés.” 
 
3.) III. 2. a.); d.); e.), f.); g.) pontok teljes egészében törlésre 
kerül 
 
4.) III. 3. a.); d.); e.), f.); g.) pontok teljes egészében törlésre 
kerül 
5.) IV.  A Társulás szervezete és működése pont az alábbiak 
szerint módosul 
2. „A Társulás közös döntéshozó szerve a 
Társulási Tanács. A Társulási Tanács egyben 
ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait, 
ebben az esetben működésére a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvényben 
foglaltakat alkalmazza.” 
 
6.) Megállapodás 1. számú melléklete ekként módosul 

1. számú melléklet 
A KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS  
TAGÖNKORMÁNYZATAINAK LAKOSSÁGSZÁMA 

Település KSH 
kódja Település neve 

Település 
lakosságsz

áma 
1803911 Csákánydoroszló 1803 
1815990 Daraboshegy 105 
1820695 Döbörhegy 154 
1803036 Döröske 91 
1830429 Egyházashollós 569 
1825946 Egyházasrádóc 1322 
1829452 Halastó 106 
1810676 Halogy 289 
1805713 Harasztifalu        166 

1814997 Hegyháthodász 
              

173 
1830216 Hegyhátsál 155 
1826620 Katafa 368 
1822716 Kemestaródfa 236 
1813532 Körmend 11761 
1827289 Magyarnádalja 229 
1817288 Magyarszecsőd 461 
1803294 Molnaszecsőd 444 
1806716 Nádasd 1350 
1832920 Nagykölked 168 
1815060 Nagymizdó 129 
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1809672 Nemesrempehollós 292 
1806248 Pinkamindszent 169 
1807551 Rádóckölked 280 
1817729 Szarvaskend 230 
1802884 Vasalja 341 

Összesen 21391 
 

Felelős: polgármester 
Határidő. közlésre azonnal 

 
 

b) Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodás módosítása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, melyet minden 
képviselő a kezében tart. Elfogadásra javasolja a módosítás tervezetét. 
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmendi Mikrotérségi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodást az alábbiak 
szerint módosítja: 

a) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (3) bekezdésében a 
helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként előírt közoktatási 
közszolgáltatási alapfeladatok közül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (Kt.) 26.§-ában meghatározott alapfokú nevelési-oktatási feladatot 
(általános iskola), valamint az óvodai nevelést 2007. szeptember 1-től kezdődően 
közösen látják el.  
b) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az 1. pontban 
meghatározott közös feladatellátást közösen fenntartott intézményeken keresztül 
biztosítják. Ennek megfelelően a társuló önkormányzatok megállapodnak abban, 
hogy a  körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodát, a Mátyás Király Utcai 
Óvodát és Bölcsődét, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskolát, és a 
Somogyi Béla Általános Iskolát 2007. szeptember 1-től e célra jelen 
megállapodással létrehozott társulás útján, közös fenntartásban működtetik. 
Tekintettel arra, hogy a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában pedagógiai 
szakszolgálat is működik, így a társuló önkormányzatok megállapodnak abban, 
hogy a társulás hatálya a képzési kötelezettségről és pedagógiai szakszolgálatról 
szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben meghatározott pedagógiai 
szakszolgálat feladatellátásra is kiterjed,.A pedagógiai szakszolgálat 
feladatellátás finanszírozása a társuló Önkormányzatok között korábban 
megkötött megállapodás alapján történik. 
c)  A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a társulási 
megállapodás megkötése előtt Magyarszecsődön működő általános iskola alsó 
tagozata 2007. szeptember 1-től a körmendi Somogyi Béla Általános iskola 
tagintézményeként,valamint a társulási megállapodás megkötése előtt 
Molnaszecsődön, Egyházashollóson és Szarvaskenden működő óvoda 2007. 
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szeptember 1-től a körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsöde 
tagintézményeként működik tovább. 

 9. A közös fenntartású intézmények működéséhez szükséges vagyon jogi 
helyzete: 
A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás tagjai a 
feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat -a tulajdonjog fenntartása mellett 
-a közös fenntartású intézmények használatába adják térítésmentesen. Ezen 
ingatlanok az alábbiak:  

 
Körmend Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 
Helyrajzi szám Terület Cím 
690. 9193 m2 Bartók B. u. 9. 
84. 1663 m2 Dienes L. u. 1. 
500. 7376 m2 Mátyás kir.u.18. 
3209. 2411 m2 Nádaljai u.19. 
260. 4514 m2 Kölcsey u. 12. 
305. 1378 m2 Kölcsey u. 1. 
267. 1467 m2 Kölcsey u. 18. sportpáya 
259. 433m2 sportpálya 
617. 9776m2 Thököly u. 31. 
615. 1 ha 3517 m2 Thököly u. 29. 
Szecsődi és Hollósi Református Társegyházközség tulajdonában lévő, 
Molnaszecsőd területén lévő ingatlan 
Helyrajzi szám Terület Cím 
40 2040 m2 Molnaszecsőd, Kossuth 

u.45. 
Magyarszecsődi Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő, 
Magyarszecsőd területén lévő ingatlan. 
Helyrajzi szám Terület Cím 
248/2 1895 m2 Magyarszecsőd, Fő 

u.14.A 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan 
Helyrajzi szám Terület Cím 
248/3 4569 m2 Magyarszecsőd, Fő út 

14.B 
Szarvaskend,Döbörhegy és Döröske Község Önkormányzata közös 
tulajdonában lévő ingatlan 
Helyrajzi szám Terület Cím 
151/1 

Műemlék 

Helyt ad továbbá 
az egykori 
iskolának, 
konyhának és 
étteremnek is. 

8653 m2 Szarvaskend, Fő u.66. 

Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő, Egyházashollós 
területén lévő ingatlan 
Helyrajzi szám Terület Cím 



9 
 

145 2979 m2 Egyházashollós, Arany 
János u.2. 

A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a fenti ingatlanok 
feletti használati jog mindaddig fennáll, amíg az ingatlanokban az e 
megállapodásban rögzített feladatellátás folyik. Ennek megfelelően a 
használati jog megszűnik a jelen társulási megállapodás megszűnésével, 
illetve a feladatellátás más helyszínen történő biztosításával. Jelen 
megállapodás felmondása, vagy tag kizárása azonban nem érinti az 
intézmények feletti térítésmentes használat jogát. Tekintettel arra, hogy a 
Magyarszecsődön, Egyházashollóson, Molnaszecsődön és Szarvaskenden 
tagintézményénként tovább működő iskolának, illetve óvodáknak egyházi 
tulajdonban lévő ingatlanok adnak helyt, ezért Magyarszecsőd, 
Egyházashollós, Molnaszecsőd és Szarvaskend Község Önkormányzatai 
kötelezettséget vállalnak arra,hogy jelen megállapodás előírásainak 
megfelelően –az ingatlanok további használatát illetően. A szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy azon Önkormányzatok, melyek területén 
állandó lakcímmel rendelkező gyermekek a tagintézményekben veszik 
igénybe a közoktatási szolgáltatásokat , azon Önkormányzatok a 
tagintézményeknek helyt adó ingatlanokat-a közoktatási 
szolgáltatásokat(óvodai nevelés,általános iskolai oktatás) nem zavarna, 
oktatási időn kívül- térítésmentesen továbbra is használhatják, feltéve , 
hogy ezzel a tulajdonos is egyetért. 

Felelős: polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
c) A Körjegyzőség megszüntető okiratának, a Közös Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratának elfogadása 
 
Aggné Kovács Ildikó körjegyző elmondja, a Körjegyzőség megszüntetéséről, és a Nádasdi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáráról készült előterjesztést minden képviselő 
megkapta. A közös hivatal alapításáról szóló megállapodást a december 10-én tartott együttes 
ülésen a testületek elfogadták, most dönteni kell a megszüntető és az alapító okirat 
elfogadásáról. Kéri ezzel kapcsolatosan a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
A képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzik el, szavazásra javasolják az 
előterjesztést. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel először, a körjegyzőség 
megszüntető okiratának tervezetét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 

161/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11.§-ára – a határozat mellékletét képező – 
Körjegyzőség Nádasd megszüntető okiratát elfogadja.  
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2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megszüntető okirat aláírására, a körjegyzőt pedig a 
törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés iránti eljárás 
kezdeményezésére.  
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2012.12.31. 
 
 

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának tervezetét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogkörében eljárva, 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. 
napján hatályba lépő 84.- 85.§ - ában foglaltakra, valamint 
az államháztartásról szóló CXCV. törvény 8.§-ában 
foglaltakra, a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal - 2013. január 1-jei hatállyal elfogadja, a 
hivatalt jogutódlással létrehozza.  
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestereket 
az alapító okirat aláírására, a körjegyzőt pedig a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti 
eljárás kezdeményezésére.  
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
Határidő: 2012.12.31.  

 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 19 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyző 


