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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
23-13/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én 
(kedden) 8.30 órakor a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzat ingatlanban 
megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
 Kertész László képviselő, 
 Agg Tibor képviselő. 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte :  --- 
 
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. Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása . 
2. Katafa belterületi önkormányzati utak kátyúzása. 
3. Katafa Közösségi Ház vendégjárda készítése. 
4. Katafa 3. hrsz.-ú alatti ingatlan játszótér tervezési árajánlatok kiválasztása. 
5. Tiborcz Norbert és Dévai Éva szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás 

részletfizetési kérelme megtárgyalása.  
6. A sportöltöző és sportpálya Katafa SE labdarúgó csapata általi ingyenes 

használat megtárgyalása.  
7. Különfélék. 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 
Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása . 
 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző elmondja, hogy a hivatalból két köztisztviselő több napos 
tanfolyamon vett részt Budapesten és Körmenden, nagyon sok munka és egyeztetés van a 
program elkészítésében. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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40/2013.(VII. 04.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 
Község Helyi Esélyegyenlőségi programját az 
előterjesztésben foglaltakkal megegyező tartalommal 
fogadja el. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
2.napirendi pont: 
 
Katafa belterületi önkormányzati utak kátyúzása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Az önkormányzati utak javítása már régóta 
esedékes. Három árajánlatot szerzett be, ismerteti őket, kéri a képviselők hozzászólását. 
Javasolja a Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. árajánlatának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

41/2013.(VII. 04.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
katafai önkormányzati utak javítására a Németh 
Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. (9800., Vasvár 
Alkotmány út 60.), árajánlatát fogadja el és bízza meg a 
munkák kivitelezésével, összesen 349.921,- Ft. +ÁFA 
azaz háromszáznegyvenkilencezer-kilencszázhuszonegy 
forint + ÁFA értékben. 
 
A beruházási költség az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: folyamatosan 

3.napirendi pont: 
 
Katafa Közösségi Ház vendégjárda készítése. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester. Tájékoztatja a képviselőket a Katafa Közösségi 
Ház felújítása projekt mellett a vendégjárda kiépítése vált szükségessé, ennek érdekében 
három árajánlatot szerzett be, ismerteti őket, kéri a képviselők hozzászólását. 
Javasolja a Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. árajánlatának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

42/2013.(VII. 04.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Katafa Közösségi Ház vendégjárda kiépítésével a Németh 
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Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft. (9800., Vasvár 
Alkotmány út 60.), árajánlatát fogadja el és bízza meg a 
munkák kivitelezésével, összesen 107.500,- Ft. +ÁFA 
azaz egyszázhétezer-ötszáz forint + ÁFA értékben. 
A beruházási költség az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: folyamatosan 

 
4.napirendi pont: 
 
Katafa 3. hrsz.-ú alatti ingatlan játszótér tervezési árajánlatok kiválasztása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester A már régóta megépíteni tervezett játszótér 
megvalósulásához terv elkészítése szükséges, melyhez három árajánlatot szerzett be, ismerteti 
őket, kéri a képviselők hozzászólását. Ismerteti a három árajánlatot. Javasolja az ASZTERV 
Kft. árajánlatának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

43/2013.(VII. 04.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Katafa 3. hrsz.-ú alatti ingatlanon építendő játszótér 
tervezése elvégzésével az ASZTERV Kft. (9724., 
Lukácsháza Nagycsömötei út 62.), árajánlatát fogadja el 
és bízza meg a munkák kivitelezésével, összesen bruttó 
129.540,- Ft. azaz egyszázhuszonkilencezer-
ötszáznegyven forint értékben. 
A beruházási költség az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: folyamatosan 

 
5. napirendi pont: 
 
Tiborcz Norbert és Dévai Éva szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás részletfizetési 
kérelme megtárgyalása.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felolvassa Tiborcz Norbert és Dévai Éva 
Körmend, Tölgyfa u. 3. szám alatti lakosok a Katafa, Petőfi utca 40. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos kérelmét a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő fizetése tárgyában. 
Javasolja a kérelem elfogadását. 
 
A képviselők 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 
hozza: 
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44/2013.(VII. 04.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tiborcz Norbert és Dévai Éva Körmend, Tölgyfa u. 3. 
szám alatti lakosok kérelmének helyt ad, engedélyezi 
részükre, hogy Katafa, Petőfi u. 40. szám alatti ingatlan 
utáni 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötven-ezer forint 
összegű szennyvízközmű érdekeltségi hozzájárulás, 10 
egyenlő részletben történő megfizetését. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert szükséges 
intézkedések megtételére és az egyéb feltételek 
megállapítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

6.) Napirendi pont : 
 

A sportöltöző és sportpálya Katafa SE labdarúgó csapata általi ingyenes használat 
megtárgyalása.  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Katafa SE labdarúgó csapata a bajnokságban való 
induláshoz (2013-2014. évi Körmend III. osztályban) igazolniuk kell a pályahasználat 
biztosítottságát. Javaslom, hogy az önkormányzat ezért ingyenes használati jogot biztosítson 
legalább három idényre, amennyiben indulnak a bajnokságokban: 2016. július 30. napjáig 
folyamatosan biztosítani fogja az indulások megvalósulása érdekében az ingyenes 
használatot: a Katafa község tulajdonában lévő iskolai sportöltözőt és Sportpályát. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 

45/2013.(VII. 04.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Katafa Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
Katafa SE labdarúgó csapatának 2013-2016. években 
történő MLSZ által megrendezendő bajnokságban való 
indulás alapvető feltételeinek megteremtéséhez, mint 
tulajdonos, a következő döntést hozza: 
Katafa község tulajdonában lévő iskolai sportöltözőre és 
Sportpályára, Katafa SE. labdarúgó csapata részére 
ingyenes használati jogot biztosít folyamatosan, 2016. 
július 30. napjáig a fent nevezett cél megvalósulása 
érdekében. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: folyamatosan 2016. július 30.-ig. 

 
7.napirendi pont: 
 
Különfélék. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Tájékoztat a Vasi Volán menetrendi egyeztetésen 
elhangzottakról. Az iskolabuszok jellege megszűnik, ezeken a buszokon bárki utazhat és a 
gyermekeknek részére nem lesz kísérő. Megszűnik az a rendszer amely eddig működött: a 
gyerekek mellé kísérőt biztosított a mikrotésrségi Társulás állami normatívából. 
 
Kertész László képviselő és Agg Tibor képviselő hétfőnként káosz lesz a közlekedésben és 
sokan le is maradhatnak a reggeli buszról. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester A problémákat jelezni fogjuk a Vasi Volán felé. 
Ravatalozó épület és temetőkert felújítására nettó 11 millió forintot nyertünk, az áfa költséget 
az önkormányzat viseli. Tervezi a Közösségi ház elkészülte utáni ünnepélyes átadó 
megrendezését. A képviselő-testület tagjai egyet értenek. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 10.30 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  


