
Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
23-20/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án 
(szerdán) 15.00 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. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről. 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves költségvetésének 
teljesítéséről. 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. 
4. A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő Finanszírozásának megvitatása. 
5. Vasivíz Zrt. Tájékoztatója az elvégzett rekonstrukciós munkákról. 
6. Vár-Vi-Za Kft követelése miatt indult polgári per megvitatása.  
7. Körmend Város Önkormányzata által működtetett általános iskola 

fenntartásához hozzájárulás kérésének megvitatása. 
8. Németh Miklós szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás részletfizetési kérelme 

megtárgyalása.  
9. Különfélék. 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 

Beszámoló a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről. 

 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző: Röviden ismerteti a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 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: 
 

122/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló 
beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó jegyző 
Határidő: közlésre azonnal 

 
2.Napirendi pont: 
 
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Röviden ismerteti az Önkormányzat 2013. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést, a főbb számokat, a tervet, 
tényadatokat és teljesítéseket. Szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

123/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

 
3.Napirendi pont: 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2013. 
április 19-i ülésükön a 20/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozattal már 
elfogadták. A jogszabályi változások miatt azonban egy időben kell elfogadni a III. negyedévi 
teljesítéssel a koncepciót. Javasolja a képviselő-testületnek a korábbi döntés megerősítését. 
Javasolja az előterjesztése elfogadását, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 
javaslatot: a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza:  

124/2013.(X.30.) számú képviselő- testületi határozat: 
 

Katafa község önkormányzatának képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
szóló 20/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi 
határozatát megegyező tartalommal megerősíti. 
 



Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 

4.napirendi pont 
 
A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő Finanszírozásának megvitatása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket a Vasivíz Zrt.-től érkezett 
levélről.  
 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző megjegyzi, hogy az 
önkormányzat nem köteles a szombathelyi uszoda hiányát finanszírozni. 
A képviselő-tetület tagjai egyet értenek. 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester javaslatot tesz a Vasivíz Zrt. kérelmének 
elutasítására a tulajdoni aránynak megfelelő támogatás nyújtásáról. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következő határozatot hozta: 

 
125/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vasivíz Zrt. kérelmét elutasítja, miszerint a tulajdoni 
aránynak megfelelő „Fürdőszolgáltatás veszteségére 
általános működési támogatás” nyújtson. 
 
Határidő: közlésre azonnal  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

 
5.napirendi pont 
 

Vasivíz Zrt. Tájékoztatója az elvégzett rekonstrukciós munkákról. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket a kialakult helyzet háttér 
információiról. A Vasivíz Zrt. az általa elvégzett munkákról nem tájékoztatta az 
önkormányzatot szerződésszerűen, csak indokolatlanul hosszú idő után. Részletesen ismerteti 
a javítási tételeket: 5,4 millió forint +Áfa értékben. Nádasd község önkormányzatával közös- 
válaszlevelet küldünk, ismerteti. A képviselők egyet értenek. 
 
6.napirendi pont 
 

Vár-Vi-Za Kft követelése miatt indult polgári per megvitatása  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőket az ügy részleteiről. Dr. 
Regős Norbert Ügyvéd Úr az önkormányzat jogi képviselője, a per során azt javasolja, hogy 
külön kell választani a lakosságot érintő kérdéseket jogi lépéseket, valamint az önkormányzat 
ügyét. A lakossággal kapcsolatban a jogi javaslata, hogy hozzanak létre a későbbiek során egy 
pertársaságot a károsultak.  



A Vár-Vi-Za Kft. fizetési meghagyást küldött az önkormányzatnak, mellyel szemben 
ellentmondással éltünk, ezt követően keresetet indítottak az önkormányzat ellen. Az első 
tárgyalás a mai napon volt, iratismertetésekkel zajlott le.  
 
7. napirendi pont 
 

Körmend Város Önkormányzata által működtetett általános iskolák fenntartásához 
hozzájárulás kérésének megvitatása. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a résztvevőket Körmend Város 
Önkormányzata részéről érkezett megkeresésről: az iskolai feladatellátáshoz pénzeszköz 
átadás kérelméről illetve a felelk közti megállapodás tervezetről. 
 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző ismerteti Szilágyi Istvánné Vas Megyei Kormányhivatal 
főosztályvezetőjének levelét. 
 
A képviselő-testület tagjai azonos véleményen vannak a főosztályvezető asszony által 
megfogalmazottakkal, vagyis az önkormányzatot jogszabály nem kötelezi a fizetésre, vagy a 
megállapodás aláírására. Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Javasolja, hogy nemleges 
választ adjon az önkormányzat a megkeresésre. Összesen: 1.868.272,- Ft.  
A polgármester javaslatot tesz Körmend Város Önkormányzata kérelmének elutasítására a 
körmendi általános iskolákba járó gyermekek után a fenntartásához való hozzájárulás 
kérdésében. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 
126/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Körmend Város Önkormányzata kérését elutasítja, 
miszerint a körmendi általános iskolai oktatás 
fenntartásához az oda járó katafai gyermekek után 
pénzeszközt biztosítson.  
 
Határidő: folyamatosan  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

8. napirendi pont: 
 
Németh Miklós szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás részletfizetési kérelme 
megtárgyalása.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felolvassa Németh Miklós Katafa, Petőfi S. út 34. 
szám alatti lakos Katafa, Petőfi S. út 34. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmét a 
közműfejlesztési hozzájárulás öt részletben történő fizetése tárgyában. Javasolja a kérelem 
elfogadását. 
 
A képviselők 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
 



 
127/2013.(X. 30.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Németh Miklós Katafa, Petőfi S. út 34. szám alatti lakos 
kérelmének helyt ad, engedélyezi részére, hogy Katafa, 
Petőfi S. út 34. szám alatti ingatlan utáni 250.000,- Ft, 
azaz Kettőszázötven-ezer forint összegű szennyvízközmű 
érdekeltségi hozzájárulás, 5 egyenlő részletben történő 
megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert szükséges intézkedések megtételére és az 
egyéb feltételek megállapítására. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

 
9.napirendi pont: 
 
 Különfélék 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Tájékoztat, az E-on szerződésmódosítási 
javaslatáról, mely szerint kedvezőbb besorolás alá fognak esni az önkormányzatok. A 
képviselők egyet értenek.  
Magyar Jánosné képviselő: Megkeresték a faluból, hogy a temetőben a tuják lehulló levelei 
elszínezik a sírokat, ki kellene vágni a tujákat és fenyőfákat a temető nyugati oldalán. 
A hónap végén a koszorúzási ünnepségen a helyszínen fogják megtekinteni az elhangzottakat 
a képviselők. 
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 16 óra 00 
perckor bezárta. 

K. m. f. 
 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 


