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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-6/2012. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án 
(hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  
    Papp Gyula alpolgármester, 

 Agg Tibor és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távol maradt: Kertész László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 

feladatokkal megbízott igazgatási 
ügyintéző. 

 
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./ Az Önkormányzat 2012. évi elkülönített pénzalapjára beérkezett pályázatok 

elbírálása 
2./ A nádasdi Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének zárszámadása 
3./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
4./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása 
5./ A 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása 
6./ A 2012. évi hulladékszállítási díjak felülvizsgálata 
7./ Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2011. évi működéséről 
8./ Különfélék 

 
1.Napirendi pont: 

 
  Az Önkormányzat 2012. évi elkülönített pénzalapjára beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy idén 2 pályázat érkezett, a Katafai 
Lovas Sport Egyesület és Simon Máté díjugrató részéről. A Sport Egyesület beszámolója 
hiányos volt, ez idáig még nem készültek el az elszámolással.  
   
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző részletesen ismerteti a két pályázati anyagot. A 
Katafai Lovas Sport Egyesület támogatási igénye, 350.000,- Ft összegű, míg Simon Máté 
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díjugrató 50.000,- Ft támogatást igényel. Az ismertetést követően várja a véleményeket, 
hozzászólásokat. 
 
Papp Gyula alpolgármester magasnak tartja a kért összegeket, a jelen gazdasági körülmények 
között. A Lovas Egyesületnek 50.000,- Ft-ot, Simon Máténak 25.000,- Ft-ot javasol. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester személy szerint teljesen egyetért az Alpolgármester 
Úr érvelésével. Meg kell találni a pályázati lehetőségeket, úgy az önkormányzatnak, mint az 
egyesületeknek. Kéri az összegekre vonatkozó javaslatokat. A tavalyi évben 300.000,- Ft-tal 
támogatta a Lovas Egyesületet az önkormányzat, idén viszont már nincsenek olyan jó anyagi 
helyzetben. 
 
Magyar Jánosné képviselő Simon Máténak 20.000,- Ft-ot javasol. 
 
A képviselő-testület tagjai hosszasan megvitatják a támogatási összegeket, majd szavazásra 
javasolják. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester először Lovas Egyesület támogatási igényét teszi fel 
szavazásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

20/2012.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte, és megtárgyalta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében elkülönített pénzalapra beérkezett 
pályázatokat. A Testület úgy határozott, hogy a Katafai 
Lovas Sport Egyesület részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer 
forint, támogatást biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételek mellett.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  

  
Ezt követően Simon Máté díjugrató támogatási igényét teszi fel szavazásra. A képviselő-
testület 3 igen szavazattal – 1 ellenében – az alábbi határozatot hozza:  
 

21/2012.(IV.23.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte, és megtárgyalta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében elkülönített pénzalapra beérkezett 
pályázatokat. A Testület úgy határozott, hogy Simon Máté 
díjugrató részére 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint, 
támogatást biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
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költségvetése terhére a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételek mellett.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
 

2.Napirendi pont: 
 

A Körjegyzőség 2011. évi zárszámadása  
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző a körjegyzőség zárszámadásának elfogadása előtt 
javasolja a Körjegyzőség költségvetésének módosítását, a népszámlálás és a közfoglalkoztatás 
költségei miatt növelni kellett a bevételi és kiadási főösszeget. A zárszámadással 
kapcsolatosan elmondja, hogy a bevételek100%-n teljesültek, míg a kiadások 75-80%-san, ez 
abból adódik, hogy fenntartói döntés alapján az utolsó negyedévben semmilyen beszerzést 
nem tehettek meg, ezért elmaradt az irodák festése és a betervezett bútorvásárlás. Várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
  
A Képviselő-testület elfogadásra javasolja a nádasdi körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 
zárszámadását, és 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

 
22/2012.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nádasdi Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 
módosítására vonatkozó előterjesztést, valamint a 
Körjegyzőség 2011. évi zárszámadását 42.576,- E Ft 
kiadása és bevételi főösszeggel a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző  
Határidő: közlésre azonnal 

 
 

3.Napirendi pont: 
 
  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosításáról szóló 
előterjesztést minden képviselő megkapta, a módosításokra az állami támogatások 
csökkenése, önkormányzati ingatlan étékesítése, és a felújítási kiadások változása miatt volt 
szükség. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést. A szavazást követően megállapítja, hogy 
a Képviselő- testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet hozza:  
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KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV.24.) SZÁMÚ RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.15.) 

SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 
4.Napirendi pont: 
 
  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót szintén minden képviselő-testületi tag 
megkapta. Az Önkormányzat jól gazdálkodott, hiszen 8,5 millió forint pénzmaradvánnyal 
zárta az évet, tartozásuk nincs, önerőből járdafelújítást végeztek és támogatták a falugondnoki 
busz megvásárlását is. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat, 
véleményeket.                                                                                                                                                                                      
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének zárszámadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet hozza:  
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 24.) SZÁMÚ RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 

5.Napirendi pont: 
 

 A 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2011. éves belső 
ellenőrzési jelentését minden képviselő megkapta. Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy néhány 
szóban egészítse ki a beszámolót. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a beszámolóban megfogalmazott 
javaslatok a 2010. évi beszámolókra vonatkozóan születtek meg, amelyek tételes 
vagyonleltárral nem lettek alátámasztva. 2011. év végén minden önkormányzat készített 
vagyonleltárt, ennek átvizsgálása folyamatban van. Az idei évben készíteni fog egy 
Intézkedési tervet a belső ellenőrzési beszámolóban megfogalmazott javaslatokra nézve. Kéri 
a beszámoló elfogadását. 
 
A polgármester a szavazás után megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – alábbi határozatot, hozza: 
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23/2012. (IV.24.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési jelentését az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 
 

6.Napirendi pont: 
 

 A 2012. évi hulladékszállítási díjak felülvizsgálata 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy tavaly év végén a Parlament döntése 
alapján befagyasztásra került a hulladékszállítási díj, amit 2012. április 15-i hatállyal 
feloldottak. A Müllex Körmend Kft. írásban megküldte a díjmódosítási javaslatát, mely 
megegyezik a 2011. decemberében az önkormányzat által elfogadott díjakkal. Kéri a 
Képviselő-testület véleményét a díjtételekre vonatkozóan.  
 
Hozzászólás nem hangzik el. Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester javasolja 
a szolgáltató által megállapított díjtételek elfogadását. Elmondja továbbá, hogy az 
Önkormányzatnak e tárgykörben alkotott rendeletének a díjtételekre vonatkozó szakaszát 
módosítani szükséges. Szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás tervezetét. 
  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozza és megalkotja: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (IV.24.) SZÁMÚ 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 mellé csatolva) 

 
 

7.Napirendi pont: 
 
 Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2011. évi működéséről   

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről szóló beszámolót 
minden képviselő megkapta. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad és az 
alábbi határozatot hozza:  
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24/2012. (IV.24.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. 
h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2011. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet 

 
 
8.Napirendi pont: 

 
 Különfélék 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester rátér az idei évi falunap, illetve gyermeknap 
szervezésére. Elmondja, hogy a tavalyi évben nem rendezett az önkormányzat ilyesféle 
rendezvényt, így a célkitűzés az volt, hogy idén mindenképpen rendezzenek valamit. Kéri a 
Képviselők véleményét, milyen formában legyen kivitelezve a rendezvény.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatja a gyermeknap, családi nap megszervezését, a 
lehetséges programokról hosszasan elbeszélgetnek, majd kitűzik a dátumot, amely az idén 
május 26-, szombat lesz. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 19 órakor 30 perckor bezárta. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


