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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. május 28-án 
(kedden) 15.30 órakor a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzat ingatlanban 
megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
 Kertész László képviselő, 
 Agg Tibor képviselő. 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
 

Távolmaradását előre jelezte :  --- 
 
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 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 
2./ Ingatlan adás-vétel.  
3./ A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolójának megvitatása és a társulási 
megállapodás módosítása. 

4./ Hungarikum települési értéktár létrehozásának megtárgyalása. 
 

Különfélék 
a.)  LEADER falumegújítási pályázat beadása 
b.)   Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 

Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodás jóváhagyása. 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 
 
Dr. Preczlik Gábor aljegyző elmondja, hogy az írásos beszámolók a Családsegítő Szolgálat, 
a Gyermekjóléti Szolgálat és a Közös Önkormányzati hivatal ezen tevékenységét 
tartalmazzák az elmúlt évről.  
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Családsegítő Szolgálat, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a beszámolókat. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a Gyermekjóléti, Családsegítő 
Szolgálat és a Körjegyzőség beszámolóját. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 

27/2013.(V. 28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

a.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
b.) Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Közös Önkormányzati Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló 2012. évi beszámolóját a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

2.napirendi pont: 
Ingatlan adás-vétel: 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Ismerteti Tóth Zoltán kérelmét. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Tóth Zoltán Körmend Vasútmellék u 39/4 sz. alatti 
lakos a 416. hrsz-ú rét művelési ágú 1097 m2 zárt kert ingatlant szeretné megvásárolni. 
Az ingatlan kataszteri értéke 55.000. Ft. A gyakorlatban magasabbak most az ingatlan árak , 
emiatt: Javasolja a 200.000,- Ft. /kettőszáz-ezer forint/ vételár megállapítását.  
A képviselő-testület egyetért az elhangzott javaslattal, ezért: 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot: a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

28/2013. (V. 28.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Zoltán 
(Körmend Vasútmellék u 39/4 sz.) szám alatti lakos földterület-
vásárlási kérelmét az alábbiak szerint bírálta el.  
 

A Katafa 416. hrsz-ú rét művelési ágú 1097 m2 zárt kert ingatlan, 
összesen 200.000,-Ft., azaz kettőszáz-ezer forintos eladási áron 
történő értékesítéséhez hozzájárul. 
A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A 
vételárat egy összegben a szerződés aláírását követő 15 napon belül 
kell befizetni, Katafa Községi Önkormányzat, OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11747020-15424099-00000000 számú számlájára. Az 
eladó a vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogot fenntartja.  
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján nincs 
szükség az állam elővásárlási jogának gyakorlásáról a kijelölt szerv 
nyilatkozatát kérni. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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3.napirendi pont: 
A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. 
évi pénzügyi beszámolójának megvitatása és a társulási megállapodás módosítása. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolót minden 
képviselő megkapta. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad és az 
alábbi határozatot hozza:  

29/2013. (V.28.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján a 
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester Röviden ismerteti a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának előterjesztésben 
megfogalmazott módosítását. Kéri az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra teszi fel a módosítást, melyet a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogad és az 
alábbi határozatot hozza:  

30/2013. (V.28.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 146. §. (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés 1.sz 
mellékletét képező Társulási Megállapodást annak egységes 
szerkezetbe foglalt módosítását 2013. július hó 01 napi hatályba 
lépéssel elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi Társulási 
Megállapodást megszűnteti.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
4.napirendi pont: 
Hungarikum települési értéktár létrehozásának megtárgyalása. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester A 114/2013.(IV.16) Kormányrendelet 2.§ (1) 
bekezdése szerint a kormányrendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül határozatot 
kell hoznunk arról, hogy van-e Katafán hungarikum, azazhogy kívánunk-e élni a települési, 
tájegységi, megyei értéktár létrehozásának lehetőségével. A döntést 2013. június 17. napjáig 
meg kell hozni. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi 
fel a javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2013.(V. 28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
nyilatkozatot teszi: 
Katafa község önkormányzata nem kíván élni a települési, 
tájegységi, megyei értéktár /hungarikum/ és értéktár bizottság 
létrehozásának lehetőségével. 

 
Határidő: megküldésre: 2013. június 30. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Különfélék 

b.) LEADER falumegújítási pályázat beadása 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Várhatóan lehet majd újabb pályázatot beadni a 
LEADER programba. Javasolja, hogy adjon be a képviselő-testültet pályázatot játszótér 
létesítésre.  
Papp Gyula alpolgármester : A lehetőség kihasználását javasolja, a pályázat beadásával 
egyet ért. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2013.(V. 28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 35/2013. (V.23.) rendelete 
alapján a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi 
Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 
kiadott „Közösségi kezdeményezések támogatása” intézkedés 
„Életminőség javítás” célkitűzés keretében támogatási kérelmet 
nyújt be Játszótér kiépítése Katafán. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat beadási határideje. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
b.) Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodás jóváhagyása. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A Körmend és Mikrotérsége Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodás a tagok közös megegyezése révén 
megszüntetésre kerül 2013. június 30. napjával. Jóvá kell hagynunk azt, hogy kifejezetten az 
óvodai és bölcsődei feladatellátásra vonatkozóan jogi személyiségű társulás jöjjön létre az 
alábbiak szerint: a Társulás neve: Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás. A Társulás tagjai: Körmend, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, 
Vasalja, Pinkamindszent, Magyarnádalja, Nagymizdó, Szarvaskend, Döröske, Katafa. A 
Képviselő-testület a társulásba Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert delegálja tagként. 
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel 
a javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2013.(V. 28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1.Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
azt, hogy a Körmend és Mikrotérsége Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást létrehozó megállapodás a tagok közös 
megegyezése révén megszüntetésre kerül 2013. június 30. napjával. 
2. Katafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
azt, hogy kifejezetten az óvodai és bölcsődei feladatellátásra 
vonatkozóan jogi személyiségű társulás jöjjön létre az alábbiak 
szerint: 
a Társulás neve: Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás,  
a Társulás tagjai: Körmend, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, 
Egyházashollós, Vasalja, Pinkamindszent, Magyarnádalja, 
Nagymizdó, Szarvaskend, Döröske, Katafa A Képviselő-testület a 
társulásba Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert delegálja 
tagként. 
3. Katafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmend és 
Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulást létrehozó 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  
 

Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: A közbiztonsági pályázaton hiánypótlást adtunk 
be.  
Kertész László képviselő:kérdezi, hogy mikor lesz kátyúzás a faluban, a kátyúkat elsősorban 
a nehéz járművek okozzák és nem a személyautók. Érdeklődik a Petőfi utcai vízelvezetésének 
pillanatnyi állásáról.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: Már zajlanak a kátyúzásra vonatkozó 
egyeztetések, hamarosan árajánlatok bekérésére kerül sor. 
A Petőfi utcai és a Tag út vízelvezetésének számtalan problémája vetődött fel, valószínüleg 
szakértő bevonására lesz szükség. Nagy költséggel is csak kis mértékben lehet javítani a 
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helyzeten. Pályázati lehetőséget eddig nem találtunk. A megoldásra keressük a megfelelő 
lehetőséget a Dr. Preczlik Gábor aljegyzővel. 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 16.45 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  


