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Katafa Községi Önkormányzat 
       Képviselő-testülete 

                Katafa 

 

K/6-8/2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. augusztus 2-
án (pénteken) 08 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatal, Kossuth L u. 11. szám alatti 
önkormányzat ingatlanban megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésről. 
 

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet, 
 Kalmár Péter György képviselő, 

                         Neubauer-Agg Katalin képviselő. 
 
Távolmaradását előre jelezte: Agg Tibor alpolgármester, Magyar Jánosné képviselő. 
 
Jegyző megbízásából: dr. Baranyai Mária aljegyző. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Ismerteti a napirendi 
pontokat. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
elfogadja az polgármester javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Napirend: 
 

1./ Katafa Községi Önkormányzat óvodakezdési- és beiskolázási segély 

rendelete 

2./ Katafa Községi Önkormányzat 2/2015.(II.09.) A települési 

támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

3./ A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

4./ Vasivíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása 

5./ Biczóné Marton Anikó kérelem 

6./ Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi 

közterület karbantartására” alprogramon való pályázati részvételről 

döntés 

7./ Különfélék 
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1. napirendi pont: 
 

Katafa Községi Önkormányzat óvodakezdési- és beiskolázási segély rendelete 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester röviden ismerteti a rendelet tervezetet. Elmondja, 
hogy minden évben ilyenkor az óvoda- és iskolakezdéskor az önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten próbál segíteni az érintett családoknak. Ismerteti az összegeket. A 
tervezettel a képviselő-testület tagjai egyet értenek, ezért javasolja annak elfogadását.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja: 

 
KATAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2019. (VIII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÓVODAKEZDÉSI- ÉS BEISKOLÁZÁSI SEGÉLYRŐL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 
 
2. napirendi pont: 

 
Katafa Községi Önkormányzat A települési támogatásokról és a szociális 
ellátásokról szóló 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az írásos előterjesztést, a rendeleti 
szabályozással kapcsolatban felmerült módosítások bedolgozásra kerültek. Ennek alapján 
javasolja elfogadásra a rendelet módosítását. 
 
A képviselők egyetértenek a rendelet tervezetben foglaltakkal, így Gérnyiné Hajba 
Erzsébet polgármester javasolja a jelen lévő képviselőknek, hogy az írásbeli előterjesztés 
alapján fogadják el a települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2019. (VIII.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 
SZÓLÓ 2/2015. (II.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
 
 
3. napirendi pont: 

 
A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel a társulási megállapodás módosításának az elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatokat hozza: 

 
25/2019. (VIII.02.) számú képviselő-testületi határozat  

 
Katafa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására. 

A társulási megállapodás 4.2.1. Szociális és gyermekjóléti 
feladat ellátása pontja az alábbi szöveghelyeken az alábbiak 
szerint módosul: 

1. A társulási megállapodás 4.2.1. pontjának e) pontja az 
alábbiakkal egészül ki: /4.2.1. Szociális és gyermekjóléti 
feladat ellátása 

A Társulás az alábbi feladatokat az alábbi társult tagok 
részére biztosítja:/ 

e) a házi segítségnyújtás feladatot az alábbi társult tagok 
részére: Csákánydoroszló, Döbörhegy, Döröske, 
Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Harasztifalu, 
Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, 
Molnaszecsőd, Nagymizdó, Nagykölked, Pinkamindszent, 
Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja, Nemesrempehollós.  

 
2. A társulási megállapodás 4.2.1. pontjának j)-l)-ig tartó 
pontjai az alábbiak szerint módosul:  
j) Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás keretében 
minden társult tag részére,  
k) a család- és gyermekjóléti központot, mint szakfeladatot a 
Tárulás Körmend város Önkormányzatával kötött 
megállapodás alapján, jogszabályban meghatározottak 
szerint, a Körmendi Járás lakosságára kiterjedően biztosítja.  
 
3. A társulási megállapodás 7. pontja az alábbi 
szöveghelyeken az alábbiak szerint módosul:  
/7. A közös fenntartású intézmények megnevezése:/ 
3.1. aa) a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; 
Családsegítés; Fogyatékossággal élők nappali ellátása; 
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Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; 
Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúság-egészségügyi 
gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi 
szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása; Szociális 
étkeztetés szociális konyhán; Szociális foglalkoztatás, 
fejlesztő foglalkoztatás keretében; Támogató szolgáltatás 
feladatokat a Társulás által fenntartott, Körmend, Thököly u. 
46. székhellyel működő Körmendi Szociális Szolgáltató és 
Információs Központ intézmény látja el. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: az összes társult település jóváhagyó képviselő-
testületi határozatának beérkezését követő 8 nap  

 
 
4. napirendi pont: 
 

Vasivíz Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Emlékezteti a 
képviselő-testület tagjait, hogy már tárgyalták ezt a korábbi években is, azonban a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően minden évben el kell fogadni a 15 éves tervet. A 
dokumentáció előzetesen kiküldésre került, javasolja annak elfogadását és egyben a testület 
felhatalmazását kéri, hogy aláírhassa a szolgáltató Vasivíz Zrt. meghatalmazását.  
 
Az elhangzottakkal a képviselő-testület tagjai egyetértenek, ezért szavazásra teszi fel a 
Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2019.(VIII.02.)számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a V038 
jelű ivóvízellátási rendszer 15 éves időtávra tervezett gördülő 
fejlesztési tervben foglalt fejlesztéseket a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések elvégzésével. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
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27/2019.(VIII.02.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az S028 
jelű szennyvízelvezetési és –tisztítási vízközmű-szolgáltatási 
15 éves időtávra tervezett gördülő fejlesztési tervben foglalt 
fejlesztéseket a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések elvégzésével. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 
5. napirendi pont: 
 

Biczóné Marton Anikó kérelem 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a kérelmet, elmondja, hogy a tábor idén 
augusztus 11-től augusztus 16-ig kerül megrendezésre Zánkán. Javasolja a kért 20.000,- Ft 
támogatás odaítélését és ezt követően szavazásra teszi fel annak elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2019. (VIII.02.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Széchenyi István Általános Iskola 2019. augusztus 11-től 
augusztus 16-ig terjedő időszakban rendezendő zánkai 
Erzsébet-program táborát 20.000,- Ft - azaz húszezer forint - 
összeggel támogatja. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
Határidő: folyamatosan 

 
 
6. napirendi pont: 
 

Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület 
karbantartására” alprogramon való pályázati részvételről döntés 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Magyar Falu 
Program keretében kiírt Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására kiírt 
alprogram pályázati lehetőségéről. Ez a pályázat jó lehetőség lehetne, hogy eszközöket 
szerezzenek be a belterületi utak karbantartáshoz. Kértek már árajánlatot, várják a 
részleteket. Erről kellene döntenie a testületnek, kéri a hozzászólásokat, kérdéseket. 
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A képviselő-testület tagjai röviden egyeztetnek és úgy döntenek, hogy a belterületi 
közterületek karbantartásához szükséges lenne eszközök beszerzése, ezért egyetértenek a 
pályázaton való részvétellel, így Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi 
fel a pályázaton való részvétel benyújtásának elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatokat hozza:  
 

29/2019. (VIII.02.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Falu Program 
kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) korm.határozat 
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 
alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 
fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési 
önkormányzatok számára megjelent felhívásra pályázatot 
nyújt be az alapvető közfeladatok ellátása céljából a 
belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök 
beszerzésére. 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyben 
kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település 
szempontjából előnyös és szükséges, valamint felhatalmazza 
a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők 
elvégzésével. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 
 

Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gérnyiné Hajba 
Erzsébet polgármester az ülést 09 óra 25 perckor bezárta. 
 
 
 
 
 


