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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
23-7/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. április 19-én 
(pénteken) 9.00 órakor a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzat ingatlanban 
megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte :  Kertész László képviselő és 
Agg Tibor 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. 
2. Az önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése beszámolója 

megtárgyalása. 
3.  2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásának megtárgyalása. 
4. A VASIVÍZ Zrt.-vel kötött feladatátvállalási Üzemeltetési szerződés módosítása. 
5. A 2013. évi települési szilárd hulladékszállítási díjak megvitatása. 
6. A Közbiztonsági pályázat beadásának megtárgyalása. 
7. A 2012. évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása. 
8. Különfélék 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
  
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot: a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

20/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 

Katafa község önkormányzatának képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: folyamatosan 

2.napirendi pont: 
 

Az önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése beszámolója megtárgyalása. 
 

a.) önkormányzat zárszámadása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Röviden ismerteti Katafa Községi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése beszámolóját Javasolja előterjesztés, és a 
rendelet elfogadását. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel 
az előterjesztést: a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja:  
 

KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2013. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
b.) Körjegyzőség zárszámadása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Röviden ismerteti Nádasd Körjegyzőség 
2012. évi költségvetése beszámolóját Javasolja az elfogadását. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel 
az előterjesztést: a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  

21/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Nádasd Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetésről szóló beszámolóját az 
előterjesztés tartalmának megfelelően – 43 952 e 
Ft. bevételi és 43788 e Ft. kiadási főösszeggel 
elfogadja.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő. Azonnal 

 
3.napirendi pont: 
 

2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásának megtárgyalása. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az előterjesztést, a szerződés- tervezetet. 
A szerződés-tervezet 4.1 pontjában meghatározott összegnél kisebb összeget kellene javasolni 
a tevékenységet ellátó  SZAHK – ÉRTELEM 2006. Bt-nek   
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a tervezetet a módosítási javaslattal együtt: 
3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
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22/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Megbízza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, hogy 
az előterjesztésbe foglalt szerződést (belső ellenőrzési 
feladatok ellátását meghatározó feladat ellátási szerződés) 
a SZAHK – ÉRTELEM 2006. Bt., központ: 9700 
Szombathely, Százhold u. 27. megbízott szerződő féllel írja 
alá. Az aláírt szerződés a szerződés-tervezet 4.1 pontjában 
meghatározott összegtől kisebb összeget is tartalmazhat.  
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert  
Határidő: közlésre azonnal 
 

4.napirendi pont: 
 
A VASIVÍZ Zrt.-vel kötött feladatátvállalási Üzemeltetési szerződés módosítása 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Ismerteti az előterjesztést. A VASIVÍZ Zrt. 
előkészítette a ZRt. novemberi Közgyűlése határozata szerint, a vízellátó rendszerekre az 
üzemeltetési területünkön érintett önkormányzatok részére a 2012. július 15.-ig aláírt 
feladatátvállalási Üzemeltetési szerződés 1. sz. kiegészítését egységes szerkezetben. Az 
üzemeltetési szerződés kiegészítésre került a Vksztv. előírásait tekintve, valamint a 
mellékletekkel, amelyek a következők: 1. sz. melléklet: A Vksztv. szerint átszállt viziközmű 
vagyonleltárral azonos üzemeltetésbe adott vízközmű-vagyon leltár, amit a Vksztv. szerinti 
vagyonátadás időpontjától üzemeltet a Részvénytársaság. 2. sz. melléklet: Szolgalmi jogok 3. 
sz. melléklet: Vízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási 
kötelezettségekről szóló melléklet. A VASIVÍZ Zrt tulajdonos önkormányzatonként (ellátási 
felelős) készítette elő az üzemeltetési szerződés kiegészítést, mivel a korábbi szerződés is 
önkormányzatonként került megkötésre. Ebből eredően a szerződésben és a mellékleteken is 
rögzíteni kell a vízellátó rendszert, valamint a rendszer által ellátott településeket is. A több 
települést ellátó rendszereknél javaslatot tettek a képviseletre jogosult önkormányzatra a 
Vksztv. 9 § (3) bekezdése értelmében a vízmű telep helye szerint, vagy a legnagyobb 
lakosságszámmal rendelkező települést véve alapul A VASIVÍZ Zrt a szolgáltatási területen 
egységes ivóvíz díjat alkalmaz. Ebből 2013. évben az átháramlott vagyontárgyak 
üzemeltetése díjaként vízközmű használati díjat alakított ki, amelynek mértékét és 
elszámolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, amelyről a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

23/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a A 
VASIVÍZ Zrt.-vel kötött feladatátvállalási Üzemeltetési 
szerződés módosítását az előterjesztésben meghatározott 
tartalommal elfogadja. 

 



 4

Határidő: folyamatosan 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

5. napirendi pont: 
 
A 2013. évi települési szilárd hulladékszállítási díjak megvitatása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a január 
01. óta hatályban lévő hulladéktörvény szerint nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe a 
hulladékszállítási díjak megállapítása. Így a januári testületi ülésen hozott rendelet módosítása 
nem volt jogszerű. Mivel a testület ármegállapítási joga megszűnt, így javasolja a helyi 
rendelet erről szóló mellékletének hatályon kívül helyezését. A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a miniszteri ármegállapításig a szolgáltató 
önállóan jogosult a 4,2 %-os díjemelésre. 
 A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Katafa Község Önkormányzata képviselő-testületének 
4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által szerezett települési szilárd 
hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról szóló 10/2004. (IV.28.) önkormányzati 

rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ának 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§. Hatályát veszti Katafa Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 
által szerezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról szóló 
10/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.  
 
2.§. Ez a rendelet 2013. április 23-án lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester sk.   Aggné Kovács Ildikó jegyző sk. 
 
A rendelet kihirdetésre került: Katafa, 2013. április 22. 
 
 Aggné Kovács Ildikó 

Jegyző 
 

6. napirendi pont: 
 
A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázat (8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet) beadásának megtárgyalása. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendeletben kiírt: a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázat beadását 
javasolja. Kéri a képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásával kapcsolatos ügyek intézésével, 
többek között az árajánlatok beszerzésével és a legkedvezőbb árajánlat kiválasztásával bízza meg. A 
pályázat beadási határideje nagyon közeli 2013. május 2. A pályázat 100% állami támogatással 
valósulna meg, mivel az önkormányzatunk az önkormányzatok adósságrendezésében nem vett részt. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, amelyről a 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza:  

24/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
8/2013. (III. 29.) BM rendelet 8. §-ában kiírt: a 
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása pályázatra benyújtja pályázatát.  
Megbízza Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert a 
pályázat előkészítésére és benyújtására.  
Az Önkormányzat a pályázatban 100% állami támogatásra 
jogosult, önrész biztosítása emiatt nem szükséges.  
 
Határidő: 2013. május 2. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

7. napirendi pont: 
 
 A 2012. évi belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester röviden ismerteti az Önkormányzat 2012. éves belső 
ellenőrzési jelentését. Felkéri az aljegyzőt, hogy néhány szóban egészítse ki a beszámolót. 
 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző elmondja, hogy a beszámolóban megfogalmazott javaslatok a 
2011. évi adatokra vonatkozóan születtek meg. Az idei évben Intézkedési terv készítésére 
akkor kerül sor, ha a testület kéri. A belső ellenőrzési beszámolóban megfogalmazott 
javaslatokat a gyakorlatban korrigáljuk. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület tagjai és 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza:  

25/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentését az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

Aggné Kovács Ildikó jegyző 
 

8. napirendi pont: 
 

Különfélék 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A negyedik napirendi ponthoz kapcsolódóan: A 
VASIVIZ Zrt. a több települést ellátó rendszereknél javaslatot tett a képviseletre jogosult 
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önkormányzatra a Vksztv. 9 § (3) bekezdése értelmében a vízmű telep helye szerint, vagy a 
legnagyobb lakosságszámmal rendelkező települést véve alapul.  

Javasolja, hogy a Vasivíz Zrt.-vel a jövőben gesztori teendőket Nádasd lássa el, a telep Katafa 
területén van, de a nagyobb lakosságlétszám Nádasd község gesztorságát, képviseletre 
jogosult önkormányzatként indokolná. A képviselők egyetértenek. 
 
A Képviselő-testület tagjai és 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza:  

26/2013. (IV.19.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vasivíz Zrt-vel kapcsolatos vízszolgáltatással kapcsolatos 
Katafai ügyek intézésére képviseletre jogosult 
önkormányzatként Nádasd község önkormányzat 
képviselő-testületét kéri fel. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Ismerteti Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr 
levelét, melyben a felelőséggel, hitelfelvétel nélkül gazdálkodó önkormányzatok 
kompenzálásához vár javaslatokat: elsősorban az utak állagának javítását, önkormányzati 
ingatlanok felújítását, játszótér létesítését, belvíz elvezetési problémák megoldását látná 
indokoltnak a polgármester. 
A képviselők egyet értenek javaslatával. 
A buszmenetrend változása Katafa települést érdemben nem érinti. A ravatal és temetőkert 
pályázatunkat befogadták. A polgármesteri hivatal felújítás hiánypótlása folyamatban van.  
A Petőfi utcai belvíz elvezetési problémák megoldására szakemberrel kell kapcsolatot 
felvenni. A munkaügyi központtól 1 fő három hónapon át történő foglalkoztatására kaptunk 
keretet közérdekű munkavégzésre.  
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 11.00 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  
 


