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Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
29-23/2013. 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) 17.40 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatal, Kossuth L u. 11. szám alatti 
önkormányzat ingatlanban megtartott közmeghallgatást követő nyilvános képviselő-testületi 
ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
 Agg Tibor 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. A 2013. évi Belső Ellenőrzési terv megtárgyalása. 
2. A 2013. – 2017. évekre vonatkozó Katafa községi önkormányzat Belső ellenőrzési 

stratégiai terve megtárgyalása. 
3.     2014. évi Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására beérkezett ajánlatok 

megtárgyalása. 
 

1. Napirend 
 
A 2014. évi Belső Ellenőrzési terv megtárgyalása 

 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy a belső 
ellenőrzési feladatok ellátását a Szántó és Társa Szolgáltató Betéti Társaság végzi, amely 
2014. december 31-ig van érvényben. A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A belső 
ellenőrzési tervel kapcsolatosan, kérdés nem hangzik el.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 2014. évi ellenőrzési tervet. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

129/2013.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
évre szóló belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
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2. Napirend 
 

A 2013. – 2017. évekre vonatkozó Katafa községi önkormányzat Belső ellenőrzési 
stratégiai terve megtárgyalása. 

 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző elmondja, hogy a 2013. – 
2017. évekre vonatkozó Katafa községi önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai tervének 
előterjesztését a képviselők megkapták. Kérdés nem hangzik el.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a 2013. – 2017. évekre 
vonatkozó Katafa községi önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai tervét. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

130/2013.(XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2013. – 2017. évekre vonatkozó Katafa községi 
önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai tervét az 
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

3. Napirend 
 
    2014. évi Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására beérkezett ajánlatok megtárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester felkéri Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal 
megbízott aljegyzőt, hogy röviden ismertesse az ajánlatokat.  
 
Dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző ismerteti a szempontokat és a 
jogszabályi hátteret az ajánlatok vonatkozásában. Elmondja, hogy a Zala-Depo Kft nem 
rendelkezik engedéllyel, ezért ajánlatot nem tudott benyújtani. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit 
Kft ugyan rendelkezik engedéllyel, azonban kapacitás hiányában nem tudnak ajánlatot adni.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ezt követően ismerteti a régi díjakat és az újakat is. 
Megerősíti, hogy az előző évinél jóval kedvezőbb díjakat tartalmaz Müllex Közszolgáltató 
Kft ajánlata, melyhez közrejátszik nyilván a rezsicsökkentés is. Ezt követően várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel a Müllex Közszolgáltató Kft ajánlatát elfogadásra. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogad az alábbiak szerint: 

131/2013. (XI.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település hulladékszállítására kiküldött ajánlati felhívására 
érkezett Müllex Közszolgáltató Kft ajánlatát 2014. január 
1-től 2014. december 31. időszakra vonatkozóan elfogadja 
a melléklet szerint. 
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2. Felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
szolgáltatóval a szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 
Ezt követően Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester javasolja a képviselőknek, hogy az 
írásbeli előterjesztés alapján fogadják el a település szilárd hulladékszállítási rendeletének 
módosítását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK  
8/2013.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD 
HULLADÉK SZERVEZETT GYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

10/2004. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 
 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a nyilvános képviselő testületi ülést 18.00 
órakor bezárta. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet    Dr. Preczlik Gábor  

                    polgármester         jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző   
 
 


