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Képviselő-testülete 
Katafa 
23-18/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. szeptember 11-
én (szerdán) 16.00 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, 
 Agg Tibor képviselő. 
 Magyar Jánosné képviselő, 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 
Távolmaradását előre jelezte :   

Kertész László 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./ Beszámoló a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetésének 

teljesítéséről. 
2./  a) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.  

 b) Beszámoló az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről. 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.  
4./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Középtávú tervezésre 

vonatkozó 29.(3) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala. 
5./ Az önkormányzati ravatalozó és temetőpark felújítása Katafán pályázathoz 

kivitelező kiválasztása. 
6./ Különfélék 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 
Beszámoló a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről. 
 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző: : Röviden ismerteti az előterjesztést, a főbb számokat, a tervet, 
tényadatokat és teljesítéseket. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



116/2013.(IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
2. Napirendi pont: 
 

a.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a rendeletmódosítás tervezetét, Várja a 
képviselők kérdéseit. 
 
A képviselő-testület szavazásra javasolja a rendeletmódosítás tervezetét.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
6/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2013.(I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 

b.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az Önkormányzat első féléves 
költségvetésének teljesítési adatait, a bevételek és kiadások is a tervezettek szerint alakultak. 
Várja a kérdéseket, véleményeket. 
 
Kérdés nem lévén Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
      

117/2013. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 
 
 



3.Napirendi pont: 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
 

Dr. Preczlik Gábor aljegyző elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyet a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására hoztak létre, az 
idei évben is kiírása kerül. A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A 
pályázatnak feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. Az előző évtől kezdődően a 
települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus 
pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. Az elektronikus rendszerhez 
nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez sem 
tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem 
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. A Csatlakozási nyilatkozatot ütemterv alapján – 2013. 
október 11. napjáig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, a pályázat 
pedig várhatóan 2013. október 14. napján kerül közzétételre. A csatlakozásról történő döntés a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
A Képviselő-testület tagjai javasolják, hogy az Önkormányzat az idei évben is csatlakozzon a 
pályázathoz.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

118/2013. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat:  
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó jegyző 
 

4.Napirendi pont: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Középtávú tervezésre vonatkozó 
29.(3) bekezdésben meghatározott döntés meghozatala. 

 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző elmondja, hogy a költségvetés elfogadása előtt az Áht. 29. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve határozattal szükséges elfogadnia a testületnek a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegének megállapítását. A Képviselő-testület gazdálkodási 



programja alapján az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyleteket. Ismerteti a 
határozati javaslatot. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a középtávú tervezésre 
vonatkozó javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

119/2013. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozat:  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. 
(3) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) 
pont alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs 
és nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek 
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat 
szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre 
áthúzódóan sem áll fenn.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: közlésre azonnal 
 

5. napirendi pont 
 
Az önkormányzati ravatalozó és temetőpark felújítása Katafán pályázathoz kivitelező 
kiválasztása. 
 
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 beruházás költsége nettó : 
11.002.943,- Ft. /tizenegymillió-kettőezer-kilencszáznegyvenhárom forint./, melyhez 
2.970.795,- Ft. /Kettőmillió-kilencszázhetvenezer-hétszázkilencvenöt forint./ önerőt kell majd 
a 2013. évi és 2014. évi költségvetésből biztosítani.  
A képviselő testület 49/2013.(VIII.16.) számú képviselő- testületi határozatával megbízott az 
árajánlatok beszerzésével. 
Ismerteti a három árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot a Németh Térburkoló Útépítő és 
Építőipari Kft.-t adta be. (9800., Vasvár Alkotmány út 60.) Az árajánlatban meghatározott 
költség: nettó 8.758.994,- Ft. /nyolcmillió- hétszázötvennyolcezer-kilencszázkilencvennégy/ 
forint. (bruttó:11.123.922.- Ft.) 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: szavazásra teszi fel a legkedvezőbb árajánlatot. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 



 
120/2013.(IX.11.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 pályázathoz /a 
Ravatalozó és temetőpark felújítása 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 11.123.922,- Ft. /tizenegymillió - 
egyszázhuszonháromezer-kilencszázhuszonkettő/ 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 

6.napirend: 
 
Különfélék 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: 2013. szeptember 6-án a felújított polgármesteri 
Hivatal pályázatának megfelelő kivitelezést ellenőrízte az MVH, mindent rendben találtak. 
2013. szeptember 15-én a kápolnaszentelés évfordulója lesz. Koszorúzni fogunk. Szeretettel 
vár mindenkit. Szeptember 28-án lesz 16.00 órakor a polgármesteri hivatal átadási ünnepsége. 
Kovács Ferenc a Vas Megyei közgyűlés elnökét kértem fel a kulcs átvételére. Tájékoztat a V. 
Németh Zsolt államtitkár önkormnyzati feladatfinanszírozással kapocslatos körkérdésére 
megküldött polgármesteri véleményekről, és a kiírt Nádasdi Közös Önkormányzati hivatal 
igazgatásszervezői állásról. 

 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármester az ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 


