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Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
23-22/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 22-én 
(pénteken) 16.00 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatal, Kossuth L u. 11. szám alatti 
önkormányzat ingatlanban megtartott nyilvános közmeghallgatási 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 jegyzői feladatokkal megbízott 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 közrend és közbiztonság helyzetéről.  
2. Beszámoló a Falugondnok éves tevékenységéről.  
3. Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2013. évben végzett főbb tevékenységéről. 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 

1.napirendi pont: 
 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Aggné Kovács Ildikó jegyző anyai örömök elé néz, ezért a 
polgármesterek Dr. Preczlik Gábor aljegyzőt bízták meg távolléte idejére a feladatai ellátásával. 
Pályázat kiírására került sor, mely eredményeként Baranyai Máriát vettük fel és megbíztuk az 
aljegyzői feladatok ellátásával. Meghívtam a mai napra, de sajnos nem tudott eljönni. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Felkéri Agg Zoltán körzeti megbízottat, hogy tartsa meg 
a beszámolóját.  
Agg Zoltán körzeti megbízott tájékoztat a közrend és közbiztonság helyzetéről: ismerteti az írásbeli 
beszámolóját. (a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
A helyi falopásokkal kapcsolatosan kialakult helyzetről: Aki a saját területéről vág le fát, nem követ el 
bűncselekményt, bár az osztatlan közös erdőnél érdekes helyzetek lehetnek, ha nincs kimérve egy 
erdőtömbben, akkor polgári peres út marad a feleknek. Ha eltűnik az erdő, ezzel szemben nehezen tud 
a rendőrség fellépni, nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy ki honnan hozza a fát. A tulajdonosoknak 
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össze kell fogni, a jogsértő tulajdonostárs ellen: polgári peres úton áll módjukban fellépni. Ügyvédet 
fogadhatnak és felléphetnek a tulajdoni hányaduknál nagyobb hányadot letermelőkkel szemben.  
Bognár István helyi lakos: Zártkerti ingatlanomról vágok fát, ezt be kell jelentem a jegyzőnek? 
Agg Zoltán körzeti megbízott: bejelentés köteles tevékenység, önkormányzati vagy jegyzői 
igazolásra van szükség azt elfogadják. Közúton csak szállítólevéllel lehet fát szállítani. Szabálysértés 
lehet abból, ha szállítólevél nélküli faszállítás történik. A tulajdonostársaknak kellene fegyelmezni 
egymást. Ez a legjárhatóbb út. 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Az önkormányzatnak nincs hatásköre a kérdésben, 
teendője sincs. 
A képviselő-testület tagjai határozat hozatala nélkül tudomásul veszik a beszámolót. 
 
2.napirend: 
 
Beszámoló a Falugondnok éves tevékenységéről. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Felkéri Kőrösi Krisztinát, a Diakóniai központ 
vezetőjét, hogy számoljon be az idei évben a településen végzett falugondnoki munkájukról. 
Kőrösi Krisztina Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ vezetője: üdvözli a katafai lakosokat. 
Már majdnem két éves a falugondnoki szolgálat. Jogszabály határozza meg, hogy mely feladatokat 
köteles ellátni a falugondnoki szolgálat. 1/2000 SzCSM rendelet alapján. A falugondnok napjában 
kétszer szállítja a gyermekeket iskolába, meleg étkeztetést biztosítunk, illetve egyes önkormányzati 
feladatokba is besegítünk, és kórházba szállítunk betegeket is. A Központtal kapcsolatos feladatok 
ellátásában is segít. Helyettesítési feladatokat is elláttunk, illetve minket is helyettesítettek. Ez az év 
nagyon nehéz volt, mert az állami támogatást, kiegészítő támogatást nagyon lecsökkentették. Nem 
csökken tovább a támogatás 2014. évben, ezen a szinten tudjuk tovább működtetni a szolgáltatást. A 
működtetést ebből még meg tudjuk oldani. Volt egy baleset is, ami miatt közel kettő hónapig 
nélkülöznünk kellett a falubuszt, Nádasdi falugondnoki szolgálat segített be. Másfél millió forintos 
kárunk keletkezett melynek tíz százalékát önerőből kellett viselni. Pályázatot adunk be 
alapszolgáltatások fejlesztésére, első körben a falubuszok fejlesztésére. A buszunk öt éves, bár 
használtan vettük annak idején. Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 5 éves lesz ezen év 
november 30-án. Összesen öt falugondnoki szolgálatot működtetünk, ezen belül öt falubuszt 
üzemeltetünk, a Vendvidéken van három szolgálatunk. Öt új buszra pályázunk. Napközben a Nádasdi 
klubba továbbra is várják a nyugdíjasokat katafáról, többen járnak is hozzánk, bátorít minden 
nyugdíjast a közösségi életre, mindig van egy kis tea, süti, vagy gyógytornász, mikulás, torna és sok 
más is. Az önkéntes munkáról is szeretne tájékoztatást adni. Volt már korábban is ilyen. A 
középiskolásoknak a jövőben kötelező lesz ötven óra ingyenes munkát vállalni. Befogadóak vagyunk 
az ilyen irányú munka iránt, nem is a munka a lényeg, hanem a kapcsolat, generációk találkoznak, 
néha nagyon kellemes történetek születnek. Belekóstolnak a fiatalok a szociális munkába. Megvan 
ennek a maga hátránya és előnye is. Most kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy öt fő vállal önkéntes 
munkában fát hasogatnának teljesen ingyenesen. Ez egy egyházi szervezés, egyházi háttérrel 
rendelkező személyekről van szó. Az igényeket kell majd felmérni, hogy ki az a rászoruló, aki erre 
igényt tart. 
 Kérdés, kérés, vélemény van-e? Nincs kérdés, vélemény. 
A képviselő-testület tagjai határozat hozatala nélkül tudomásul veszik a beszámolót. 
 
3.napirend: 
 
Polgármesteri Beszámoló az önkormányzat 2013. évben végzett tevékenységéről. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Az év első fontosabb döntése a költségvetés megtervezése 
és elfogadása volt. Ismerteti az év közben történt változásokat. Az eredeti főösszeg 41.307 e forint 
volt, a működési célú és felhalmozási célú összegek magunkba foglalták a pénzmaradványt az előző 
évről közel tízmillió forintot, melyet az önkormányzat pályázati önrésznek szánt. 2013- ban is 
pénzmaradvánnyal tervezzük zárni az évet. 
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2013. január 1. napjától a szennyvíztelep és csatornahálózat új üzemeltetője a Vasi Víz Zrt. lett, 
segítettük a lakosságot a szerződéskötések lebonyolításában.  
A Polgármesteri Hivatal felújításának pályázati munkái is elkezdődtek. A munkákat a Vasi Opus 
végezte, napi szintű ellenőrzéssel zajlottak a munkák, mert szükségét láttam a megrendelő jelenlétének 
a különböző munkafázisoknál.  
Idén is megtartottuk a nőnapot a képviselők aktív részvételével. Az idei évben is volt lomtalanítás 
(Müllex Kft.), a Föld napja szemétszedési akcióhoz ismét csatlakoztunk. Közbiztonsági pályázatot 
adtunk be, mellyel térfigyelő kamarákat szerettünk volna nyerni. A falu szokásos pakosítását 
elvégeztük, az ajándékba kapott új szekér és hordók kihelyezésre is sor került. Ingyenes gyermeknapi 
cirkuszi előadásra került sor. Játszótér építésére pályázatot adtunk be. A Katafai lovas egyesület június 
22-én megtartott színvonalas rendezvényével a falunak ismét sok elismerést szerzett. Az 
esélyegyenlőségi programunk is elkészült 2018-ig. Az utcák kátyúzása megtörtént. Szeptember 15-én 
az ökomenikus kápolna felszentelésének évfordulóját ünnepeltük, majd 28-án tartottuk a felújított 
polgármesteri hivatal épületének átadó ünnepségét. A felújított épületet a 65 év feletti szépkorúak 
vehették először birtokba, felköszöntésük alkalmából. Koszorúzással emlékeztünk hősi halottainkra. A 
temetőben elkezdődtek a felújítási munkák a nyertes pályázatnak köszönhetően. Több mint 11 millió 
2943 forintot kapunk, melyhez az önkormányzatnak még több mint 2 millió 970 ezer forintot még 
hozzá kell tennie. A négy hónapos nyári közmunkaprogram folytatásaként, az egy főt a téli 
közmunkaprogramban foglalkoztatjuk tovább. Mikulás napi ünnepség megtartását tervezzük. 
Játszótérépítésre pályázat beadásra került sor, eredmény a napokban várható. December 6-án második 
tárgyalás megtartására kerül sor, mert a VÁR VI ZA, a korábbi szennyvíztelep- és hálózat 
üzemeltetője fizetési meghagyást nyújtott be, mellyel szemben ellentmondással éltünk. A VÁR VI ZA 
Kft. ezt követően keresetet nyújtott be a körmendi bíróságra, az első tárgyalás már le is zajlott október 
végén. December 22-én vasárnap lesz a karácsonyi ünnepség. Végezetül megköszöni mindazok 
munkáját, akik segítettek az önkormányzat tevékenységében, ezáltal részesei lettek a falu fejlődésének 
és előbbre jutásának, köszöni a figyelmet. 
 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző ismerteti a 2013. évi helyi adók 
befizetésével kapcsolatos tájékoztatót. Felsorolja azokat a társulásokat, melyekben az önkormányzat 
részt vesz, illetőleg az azokkal kapcsolatos ez évi főbb eseményeket. (Körmendi Kistérségi Társulás, 
Körmendi Mikrotérségi Társulás, Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati 
társulás.) Az ide év elején jött létre a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal és működik Nádasdi 
székhellyel. A Nádasd és Környéke intézményfenntartó társulás július 1. napjától jogi személlyé 
alakult át. szeptember 1. napjától pedig Nádasdi ÁMK a Hétszínvirág Óvodává, a Társuláson belül 
szakfeladati konyhává, illetve a művelődési központ átkerült Nádasd szakfeladatai közé. 
A település környezeti állapotáról tájékoztat: Vízszolgáltatást a Vasivíz Zrt., a Hulladékszállítást 
2013. december 31. napjáig a Müllex Zrt. végzi. Pályázatot írtunk ki a hulladékszállítás 2014. 
évi végzésére, melyre egy érvényes pályázat érkezett. A szennyvízcsatorna üzemeltetője 
2013. január 1. napjától a Vasivíz Zrt. lett. A korábbi üzemeltető fizetési meghagyást 
követően polgári peres úton kíván érvényt szerezni igényeinek, amivel szemben az 
önkormányzat ellenkeresetet nyújtott be. Az, aki nem kötött rá a szennyvízcsatorna hálózatra 
zárt szennyvízgyűjtővel kell rendelkeznie, és igazolnia kell utólag, hogy kivel és mikor 
szállíttatta el annak tartalmát. A következő év az elkerülő út építésének jegyében telik el. 
Mindenféle tekintetben megterhelő lesz a településen lakóknak. Megnő a nehézgépjármű 
forgalom, a por és zajártalom, továbbá lassabban lehet majd közlekedni az utakon. A 
belvízproblémák pályázati lehetőségek kihasználásával oldódhatnak majd meg. 
 
Nagy Lászlóné helyi lakos a belvízkérdés megoldásáról érdeklődik, mivel az ő házuk a 
legveszélyeztetettebb. 
 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző: Több irányból érkezik a belvíz és pont 
az Önök utcájában és környékén áll meg. A főút közútkezelője túl sok érdemi lépést tudomásunk 
szerint nem tett. Részmegoldás lehet az utcájuk végén az árkot mélyíteni, majd alácsövezni, és aztán 
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be kell temetni, de végleges megoldást ez önmagában nem fog nyújtani. Megkeressük a közutasokat, 
mint a főút kezelőjét. 
Elmondja, hogy helyszíni szemlét is tartottak, pályázati megoldást kell keresni. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Sajnálja, hogy most nincs itt Kertész László képviselő úr, 
mert ő is kinn volt a korábban említett terepszemlén. A tulajdonán sok mindent megoldott Ő maga is. 
Az árokba bele kell jutnia a víznek, a magánterület tulajdonosa saját tulajdonán megteheti. Ha az 
árokba jut a víz, akkor az már a mi problémánk. Előző évben a közutasok próbáltak árkot mélyíteni, de 
az engedély nélkül épített bejárókat meg kell előbb szüntetni, hogy azokat megfelelően mélyíteni 
tudják. Az önkormányzat jelen pillanatban nem sokat tud tenni.  
 
Papp Gyula alpolgármester: A környező földekről folyik a víz a Petőfi utcai vízelvezető 
árokba, melyet az árok nem képes elvezetni. 
 
Nagy Lászlóné helyi lakos: Nincs közvilágítási lámpa a házunk főút felőli végén, a főút mellett 
lehetetlen elmenni rossz időben. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Amikor a ház épült akkor még nem volt ilyen nagy 
forgalom a főúton és már akkor is belvízproblémák voltak.  
Tájékoztat a megnyert temetőpályázatról. (térkövezés, bejárat áthelyezés, kerítésjavítás, ravatalozó 
épület felújítása.) A hivatalsegéd jelezte, hogy a temető nyugati oldalán a tuják, fenyők rengeteg 
„rizsót”, tűlevelet hullatnak, vastagon beborítják a sírokat. Megoldási javaslatokat kér. A testület kinn 
volt a helyszínen és megnézte, nincs más megoldás, mint kivágatni őket, kéri a véleményeket. kéri, 
hogy olyanok foglaljanak állást, akik érintettek. Kérdezi a teremben tartózkodókat, hogy a jelenlévők 
között van-e bárki, aki ellenezi a fák kivágását. Senki nincs, aki ellenezné a fák kivágását. 
A temetőben hogy legyen a fűnyírás, ha valakit zavar, hogy a sírjára megy a fű, akkor jelezze és az ő 
hozzátartozója sírja mellett nem nyírjuk a füvet. Egyébként a nyári időszakban a hivatalsegéd többször 
is letisztította a füvet a sírokról.  
 
Papp Gyula alpolgármester: A katafai temető, mintatemető, olyan módon van rendben 
tartva. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A tervezett szánkópályát a volt iskola telekalján nem 
tudták kivitelezni. 
Javasolja a megvalósítást a Csurgónál, a szennyvízteleptől történő bejutással. A terület megközelítése 
csak az oda vezető terület, melyet Gáspár Sándor és Magyar János tart rendben, kitisztításával 
lehetséges. Vállalják- e a kitisztítást ez a kérdést, ha már úgy is ők gondozzák. Helyszíni szemlét 
tartunk.  
 
A képviselő-testület tagjai határozat hozatala nélkül tudomásul veszik a polgármester és a 
jegyző beszámolóját. 
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17 óra 30 
perckor bezárta. 

K. m. f. 
 

 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 
 


