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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-1/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 30-án 
(szerdán) 9.00 órakor a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzat ingatlanban 
megtartott 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 jegyző. 

        Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 

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 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad a 
következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal és a közös fenntartású intézmények 2013. évi 
költségvetésének tárgyalása. 

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása. 
3. A 2013. évi települési szilárd hulladékszállítás díjának meghatározása. 
4. A polgármester költség-átalányának meghatározása. 
5. Különfélék  
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: A Közös Önkormányzati Hivatal és a közös fenntartású intézmények 

2013. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ 
2013. évi költségvetésének tárgyalására az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa január 28-án 
megtárgyalta az intézmény költségvetésének tervezetét. A kiküldött táblázatokból kiolvasható, 
hogy a nehézségek ellenére az idei évi tervezett hozzájárulás mértéke kevesebb a tavalyinál de az 
önkormányzatok finanszírozása is teljesen átalakult, jelentősen csökkent. Elmondja, hogy a 
Nádasdi Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Közös Önkormányzati Hivatal, az ÁMK, 
valamint az óvoda költségvetésének csökkentését látta szükségesnek. Az átalakult önkormányzati 
támogatás nem kedvező számunkra, hosszú távon ez problémát jelenthet. 
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Aggné Kovács Ildikó jegyző: A Közös Önkormányzati Hivatal központi támogatása 4 millió 
forinttal kevesebb lett (az eredeti tervezet helyett kb. 10 fő már csak kb. 7 főre jut állami 
támogatás a közös hivatalnál.). A hiányzó finanszírozást az önkormányzatoknak kell biztosítani. 
A nyugdíjba vonuló pénzügyes helyére köztisztviselő felvételét kértem. Van polgármester, aki a 
költségvetés további részletezését szeretné látni. Az intézmények költségvetésének átdolgozása 
folyamatban van, legalább öt verzió merült már fel. Nem lehet létszámot csökkenteni, ha a 
szakmai színvonalat tartani szeretnénk a hivatalban, a nyugdíjba távozó köztisztviselő helyett fel 
kell venni egy személyt. 
Ismerteti a dologi kiadási oldalon történt csökkentéseket. A személyi kérdésekben Nádasdot nem 
számítva 3:3 szavazási arány alakult ki az új fő felvételével kapcsolatban. A polgármesterek egy 
része átszervezéssel osztatná el a nyugdíjazandó pénzügyes feladatait. Azonban a hivatalban 
nincs szabad kapacitással rendelkező, tovább terhelhető személy. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A pénzügyesek nem tudják kivenni a szabadságukat, a 
túlórákat nem tudjuk kifizetni. A nyugdíjba vonuló köztisztviselő helyére fel kell venni 
köztisztviselőt. 
 
Aggné Kovács Ildikó jegyző ismerteti a költségvetési verziókat.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 
ÁMK, valamint a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetését, amelyről a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  

 
1/2013. (I.30.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi és elfogadja a Nádasdi ÁMK, valamint a további közös 
fenntartású intézmények 2013. évi költségvetését és az 
Önkormányzat költségvetési rendeletébe betervezi.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Ezt követően Aggné Kovács Ildikó jegyző ismerteti a Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének számadatait. Többek között elmondja, hogy a hivatal 2013. évi költségvetésére 
vonatkozó előterjesztés szerint a bevételi és a kiadási főösszeg 47.834 ezer Ft. Ismerteti, hogy a 
2013. évi bevételi és kiadási főösszeg 47.834 E Ft a tervezet alapján. A dologi kiadások terén 
jelentős költségcsökkentés is várható, mivel a polgármesterek ezt várják majd el. Várja a 
kérdéseket, felvetéseket a költségvetés tervezettel kapcsolatosan. Az idei évtől a hivatal 
finanszírozását nem a székhely községnek utalja a Magyar Államkincstár, hanem minden 
településnek a rá jutó rész alapján. 
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évre előterjesztett költségvetéséből rájuk jutó részt az önkormányzat költségvetésébe építsék be.  
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetését. Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel azt, majd 
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megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2013. (I.30.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Közös Önkormányzati hivatal a Nádasdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az 
előterjesztett 47.834 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
elfogadja, az előterjesztésben meghatározott rá eső résszel 
(6.224 ezer forint) veszi figyelembe az önkormányzat 2013. 
évi költségvetése kialakításakor.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Aggné Kovács Ildikó jegyző ismerteti, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria 
keretet a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek kell megállapítania. A köztisztviselők 
részére adható béren kívüli juttatások mértéke maximum bruttó 200.000,- Ft/év. Javasolja 2013-
ban bruttó 200.000,- Ft keret megállapítását. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói részére a cafetéria keret megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

3/2013. (I.30.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2013. 
január 1-től személyenként bruttó 200.000,- Ft, azaz 
Kettőszáz-ezer forint összegű cafetéria-keretet fogad el.  
A cafetéria-keret részletes szabályait a Közös Önkormányzati 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata állapítja meg.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó jegyző 
 

2.napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester rátér az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
tervezetére. Elmondja, hogy a képviselők az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendelettervezetét megkapták, majd indokolja az egyes előirányzatok tartalmát. A spórolós 
gazdálkodásnak a következménye a megtakarítás. Aki nem így gazdálkodik, annak nincs 
pénzmaradványa. Kéri az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Nem javasol az idei évre a civil szervezeteknek 
támogatást. Ezt az állami támogatás nem téríti meg az önkormányzatnak, az új feladatokra épülő 
támogatási rendszerben még jobban takarékoskodni kell majd. 
Agg Tibor képviselő: Legszívesebben juttatna a civil szervezetnek valamennyi támogatást, de 
tudomásul kell venni, hogy ezt az állam nem támogatja.  
 
A Képviselő-testület részletes megbeszélését követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- megalkotta: 
  

KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2013. (I.31.) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3.napirendi pont: A 2013. évi települési szilárd hulladékszállítás díjának meghatározása 
 
Aggné Kovács Ildikó jegyző elmondja, hogy a Müllex Zrt. kizárólag az előterjesztésben 
meghatározott szolgáltatási díjért vállalta a fennmaradó három hónapra, azaz az új szolgáltató 
feladatátvételéig a szolgáltatás nyújtását, pályázatot fogunk kiírni. A feladatellátás az 
önkormányzat kötelezettsége, azonban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 47.§ 
(1) bekezdése szerint: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési 
időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 
Vagyis jelen rendeletünk hatályba lépésétől számított legalább egy év időtartamra rögzítjük a 
szolgáltatási díjat.  
 
A képviselő-testület a jogszabályból fakadó rendelet módosítási kötelezettségét észrevétel, 
hozzászólás nélkül tudomásul vette. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja 
a képviselő-testületnek az önkormányzat hulladékszállításról szóló rendeletének módosítását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat 
nélkül és tartózkodás nélkül megalkotta: 
 

KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜTLETÉNEK 
2/2013. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI 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.) RENDELET E   MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4.napirendi pont: A polgármester költség-átalányának meghatározása 
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Papp Gyula alpolgármester Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester kérte, hogy részére költség-
átalány megállapítására kerüljön sor 2013. január 1. napjától. A polgármesternek a tisztsége 
ellátásával összefüggő, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármester választása szerint 
illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő költségátalányt igényelhet. 30% esetén: 
160.000*0,3=48.000,- Ft. Javasolja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18.§. (2) 
bekezdése felhatalmazása alapján Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester részére 2013. január 1. 
napjától a tiszteletdíja 30%-ának megfelelő összegű havi költségátalányt állapítsanak meg. 
 
A képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, és egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 

4/2013. (I.30.) számú képviselő- testületi határozat: 
 

Katafa községi önkormányzat képviselő-testülete a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 18.§. (2) bekezdése felhatalmazása alapján 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester részére 2013. január 1. 
napjától a tiszteletdíja 30%-ának megfelelő összegű, azaz havi 
bruttó 48.000,- Ft költségátalányt határoz meg. 

 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: folyamatosan 
 

5. napirendi pont: Különfélék  
 
Aggné Kovács Ildikó jegyző A jövőben a képviselő-testülettel kapcsolatos ügyeket Dr. Preczlik 
Gábor aljegyző intézi, a testületi ülésekre is ő jár majd a jegyző megbízásából, a jegyzőkönyveket 
is ő készíti. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11.45 órakor bezárta. 
 
 

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


