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Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
29-25/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 13-án 
(pénteken) 16.00 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatal, Kossuth L u. 11. szám alatti 
önkormányzat ingatlanban megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 
Távolmaradását előre jelezte :  Kertész László és Agg Tibor képviselők. 
 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 
 
1. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 
szabályairól. 
 
2. A gyermekek védelméről szóló Önkormányzati Rendelet módosítása. 
 
3. Hóeltakarítási feladatok ellátásának megtárgyalása. 
 
4. Játszótér építés pályázathoz beérkezett árajánlatok elbírálása. 
 
 
Napirend Tárgyalása: 

1. Napirendi pont: 
 
Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: a szociális törvény változása miatt a helyi rendelet 
módosítása kötelező feladatunk. Ismerteti a rendelet- tervezetét, javasolja az elfogadását. Ezt 
követően a képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 
 

Katafa község Önkormányzata képviselő-testületének 
9/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális 

ellátási formák szabályairól. 
/ A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/. 
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2. napirend:  
 
A gyermekek védelméről szóló Önkormányzati Rendelet módosítása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Ismerteti a rendelet- tervezetét, javasolja az 
elfogadását. Ezt követően a képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 
 

Katafa község Önkormányzata képviselő-testületének 
10/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről szóló 

10/2011.(XII.20.) Önkormányzati Rendelete módosításáról 
/ A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/. 

 
 
3. napirend:  
 
Hóeltakarítási feladatok ellátásának megtárgyalása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A Parcella Bt.- vel a korábbi években már több 
alkalommal nem voltunk megelégedve, a hóeltolással állandóan problémák keletkeztek 
bizonyos esetekben. Az a minimális garancia, amely korábban megvolt a Parcella Bt.-nél, a 
jövőben már nem lesz meg a részükről. Felmondta a szerződést 2013. december 5-én, mivel a 
jövőben a megfelelő hóeltakarítást nem látta biztosítottnak.  
Javasolja a nádasdi Simonics Jánosnéval való szerződéskötést, mivel ugyanazon az áron 
vállalják. (11.000,- Ft./ óra). Ismerteti a szerződés tervezetet. A környéken csak olyan 
vállalkozók vannak, akik először a közutakat tolják le, majd csak ezután következnek az 
önkormányzatok, emiatt nagyon későn érnek a településekre. Javasolja a szerződés 
elfogadását. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: szavazásra teszi fel. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza: 

 
133/2013.(XII.13.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Simonics Jánosné egyéni vállalkozóval (székhelye: 
Nádasd, Kossuth L. u. 11.) a hótolatási feladatok 
elvégzésre kötendő szerződést a mellékelt tervezetnek 
megfelelően fogadja el. 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, a 
szerződés aláírásával és a szerződésben meghatározott 
teendők elvégzésével. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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4. napirend:  
 
Játszótér építés pályázathoz beérkezett árajánlatok elbírálása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: 2013. december 5. napján vette át a támogató 
nyilatkozatot: a pályázatnak helyt adó határozatot, amelyben nettó 4.535.551 Ft. a megítélt 
támogatási összeg. Ehhez még az önkormányzatnak az ÁFÁ-t hozzá kell tennie, így lesz a 
bruttó végösszeg 5.760.149 Ft. lesz. A pályázatot a 35/2013.(V.22) VM rendelet alapján a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások jogcím keretében, 2013. 07. 29-én benyújtott 8571472174. azonosító számon 
nyilvántartott pályázattal nyertük el.  
 
Ismerteti a beérkezett három árajánlatot /a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester A legkedvezőbb árajánlatot a Németh Térburkoló 
Útépítő és Építőipari Kft.-t adta be. (9800., Vasvár Alkotmány út 60.) Az árajánlatban 
meghatározott költség: nettó 4.200.000,- Ft. /négymillió- kettőszázezer/ forint. (bruttó: 
5.334.000.- Ft.) 
 
Papp Gyula alpolgármester: A Németh Térburkoló eddig nálunk végzett munkái alapján és 
az árajánlat figyelembe vételével, az ő árajánlatukat fogadjuk el. 
 
Magyar Jánosné képviselő: Egyetért az alpolgármesterrel. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: szavazásra teszi fel a legkedvezőbb árajánlatot. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

134/2013.(XII.13.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
35/2013.(V.22) VM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 
keretében, 2013. 07. 29-én benyújtott 8571472174. 
azonosító számon nyilvántartott nyertes pályázathoz / 
játszótér építés Katafán/ a jegyzőkönyv mellékletét képező 
árajánlatban meghatározottak kivitelezésével a Németh 
Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft.-t bízza meg (9800., 
Vasvár Alkotmány út 60.) az árajánlatban meghatározott 
költség értékben : 
bruttó 5.334.000,- Ft. /ötmillió - 
háromszázharmincnégyezer / forint. 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, a 
szerződéskötéssel és a kivitelezéssel kapcsolatos teendők 
elvégzésére. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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EGYEBEK 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Tájékoztatja a képviselőket a VÁR-VI-ZA-val 
fennálló polgári peres ügy állásáról.  
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármester az ülést 17 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 
 


