
Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
23-15/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. augusztus 16-án 
(pénteken) 8.30 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatal, Kossuth L u. 11. szám alatti 
önkormányzat ingatlanban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

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

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte :   
Magyar Jánosné képviselő, 
 

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

1. A Hétszínvirág Óvoda Nádasd igazgatói pályázat véleményezése. 
2. Simon Máté támogatási kérelme. 
3. különfélék /árajánlatok bekérése/ 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 
A Hétszínvirág Óvoda Nádasd igazgatói pályázat véleményezése. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A Hétszínvirág Óvoda Nádasd igazgatói pályázati 
kiírásra egy pályázat érkezett. Röviden ismerteti Gaál Katalin óvodavezetői állásra benyújtott 
pályázatát. 
 
Papp Gyula alpolgármester: Nagyon alapos pályázat, javasolja a pályázó támogasását. 
 
Kertész László képviselő: Támogatja a jelöltet. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel Gaál Katalin óvodavezetői 
állásra beadott pályázatának támogatását. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 



 
47/2013.(VIII.16.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte a Hétszínvirág Óvoda Nádasd igazgatói 
álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezését. 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál 
Katalin óvodavezetői állásra beadott pályázatát támogatja 
illetve kinevezését javasolja. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
2. napirendi pont: 
 
Simon Máté támogatási kérelme. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Felolvassa Simon Máté, a Katafai Lovas Sport 
Egyesület tagjának kérelmét, melyben az Önkormányzat támogatását kéri a közeljövőben 
megrendezésre kerülő lovasversenyen való részvételéhez. Úgy gondolja, ez egy jó lehetőség 
arra, hogy Katafa létezésének hírét elvigye az országba, hiszen már több versenyen is jó 
helyezést ért el. A kérelem pozitív elbírálása esetén 2014. január 30. napjáig be kell számolnia 
a támogatási összeg megfelelő felhasználásáról. Kéri a képviselők véleményét. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel Simon Máté 15.000,- Ft. 
értékben történő támogatását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2013.(VIII.16.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte és megtárgyalta Simon Máté, a 
Katafai Lovas Sport Egyesület tagjának kérelmét, és 
úgy dönt, hogy 15.000,- Ft /tizenötezer forint /vissza 
nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatás 
felhasználásáról számlával és szöveges 
beszámolóval, legkésőbb 2014. január 30-ig köteles 
elszámolni. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

3, napirendi pont 
 
különfélék /árajánlatok bekérése/ 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Az önkormányzat a Ravatalozó és temetőpark 
felújítása Katafán tárgyában, a Magyarországi és vidékfejlesztési Hivatalnál (Vidékfejlesztési 



Támogatások Igazgatósága) pályázatot nyert. A 102/2012.(X.1) VM rendelet alapján, 
falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybevehető támogatások jogcímen, 2011.11.30. napján benyújtott 2068847876. azonosító 
számon nyilvántartott támogatási kérelmünknek helyt adtak. A munkákat szükséges még az 
idén megkezdeni, ezért mielőbb be kell kérni az árajánlatokat. A beruházás költsége nettó : 
11.002.943,- Ft. /tizenegymillió-kettőezer-kilencszáznegyvenhárom forint./, melyhez 
2.970.795,- Ft. /Kettőmillió-kilencszázhetvenezer-hétszázkilencvenöt forint./ önerőt kell majd 
2014. évi költségvetésből biztosítani. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: szavazásra teszi fel a javaslatát. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

49/2013.(VIII.16.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, 
hogy a. 102/2012.(X.1) VM rendelet alapján, 
falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi 
akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybevehető támogatások jogcímen, 2011.11.30. 
napján benyújtott 2068847876. azonosító számon 
nyilvántartott nyertes pályázat /a Ravatalozó és 
temetőpark felújítása Katafán/ teljes kivitelezéséhez 
szükséges három árajánlatot kérjen be. A beruházás 
költsége :11.002.943,- Ft. /tizenegymillió-kettőezer-
kilencszáznegyvenhárom forint. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. 
szeptember 1. napjától a könyvtári nyitva tartás ideje változik: kedd 15.00 órától 18.00 óráig 
és pénteken 14 órától 17 óráig tart majd nyitva.   
Kertész László képviselő javasolja, hogy a két kézilabda hálót kellene venni az 
önkormányzati tulajdonú kispályára. A képviselők egyetértenek, de csak a következő év 
tavaszán javasolják megvásárolni és kihelyezni, nehogy esetlegesen a tél során tönkremenjen. 
Felkérik a polgármestert, hogy saját polgármesteri hatáskörben szerezzen be a kapukra 
hálót 2014. tavaszán. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 09.30 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 

 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 


