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Katafa Községi Önkormányzat 
       Képviselő-testülete 

                Katafa 

 

K/6-16/2019. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. december 18-
án (szerdán) 17 órakor a Katafa Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános 
képviselő-testületi ülésről. 
 

Jelen vannak: Lakics János, 
 Neubauer-Agg Katalin alpolgármester, 
 Gulyás Gábor képviselő, 
 Kalmár Péter György képviselő, 
 Ulicskáné Maza Renáta képviselő. 

 
Jegyző megbízásából: dr. Baranyai Mária aljegyző. 
 
Lakics János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja a polgármester 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 

 
Napirend: 
 

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó ajánlatok megtárgyalása 

2./ Katafa Község A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014. (VII.16.) 

rendelet módosítása 

3./ Katafa Község Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

5./ Polgármesteri beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati 

Társulás 2019. évi tevékenységéről 

6./  Polgármesteri beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről 

7./ Megbízás megtárgyalása Katafa Községi Önkormányzat a Társulási 

Tanácsokban történő képviseletére 
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a. Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 

b. Körmend és Kitérsége Önkormányzati Társulás 

c. Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás 

d. Nyugat-Dunántúli Regionális Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás 

8./ Különfélék 

 
1. napirendi pont: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
ajánlatok megtárgyalása 

 
Lakics János polgármester felkéri dr. Baranyai Mária aljegyzőt, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a szerződés módosításának szükségességéről. 
 
dr. Baranyai Mária aljegyző elmondja, hogy a közszolgáltatóval kötött szerződés 2019. 
december 31-én lejár, ajánlati felhívás kiküldésre került. Három ajánlat érkezett be, a 
legalacsonyabb összegű szolgáltatást a Vasi Ja-Sa Kft. (9935, Szőce Petőfi Sándor utca 7.) 
nyújtotta be. Az ellenszolgáltatás összege 2.300,-. Ft/m3+ÁFA. Az ajánlat szerint a 
közszolgáltatási szerződést 2024. december 31-ig lehet meghosszabbítani.  
 
Lakics János polgármester elmondja, hogy a közszolgáltatást el kell végeztetni, az 
önkormányzatnak szerződéssel kell rendelkeznie. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a 
következő határozatot hozza: 
 

51/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére kiküldött ajánlati felhívására érkezett Vasi Ja-Sa 
Kft. (9935, Szőce Petőfi Sándor utca 7.) ajánlatát 2020. január 
1-től 2024. december 31. időszakra vonatkozóan, 2.300,- 
Ft/m3+ÁFA ajánlati áron elfogadja és eszerint módosítja a 
szerződést. 
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Katafa Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatóval a szerződés 
módosítására és aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 

 
 
2. napirendi pont: 

 
Katafa Község A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2014. (VII.16.) rendelet módosítása 

 
Lakics János polgármester ismerteti a kiküldött anyagot. Elmondja, hogy az előző 
napirendi pontban elfogadott szerződés miatt szükséges a folyékony hulladék rendeletük 
módosítása. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
folyékony hulladék rendelet módosításának elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
megalkotta: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2019. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 

5/2014. (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 
 
3. napirendi pont: 

 
Katafa Község Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lakics János polgármester ismerteti az előzetesen kiküldött előterjesztésben foglaltakat az 
SZMSZ módosításának szükségességéről. Ezt követően várja kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel 
az SZMSZ elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotta: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2019. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL 

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

A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

 
Lakics János polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
társulási megállapodás módosításának az elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a 
következő határozatokat hozza: 
 

52/2019. (XII.18.) 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 4.2.4. Társulás által ellátandó 
egyéb feladatok: 
pontja az alábbiakkal egészül ki:  

4.2.4. Társulás által ellátandó egyéb feladatok: 
061020 Lakóépület építése  
045120 Út, autópálya építése  
013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  
082091 Közművelődés –közösség és társadalmi részvétel 
fejlesztése  
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 
082093 Közművelődés –egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása  
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: az összes társult település jóváhagyó képviselő-
testületi határozatának beérkezését követő 8 nap  
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5. napirendi pont: 
 
Polgármesteri beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 
2019. évi tevékenységéről 

 
Lakics János polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel 
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. 
tevékenységéről a beszámoló elfogadását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

53/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lakics 
János a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 
Társulási tanácsában végzett 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 

 
6. napirendi pont: 

 
Polgármesteri beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről 

 
Lakics János polgármester ismerteti az írásos előterjesztést és várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel 
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsában 
végzett 2019. tevékenységéről a beszámoló elfogadását. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

54/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lakics 
János a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsában végzett 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 
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7. napirendi pont: 
 
Megbízás megtárgyalása Katafa Községi Önkormányzat a Társulási 
Tanácsokban történő képviseletére 

a.) Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás 

 
Lakics János polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok társulásokban történő 
képviseletére fel kell hatalmazni a képviselő személyt, jelen esetben a polgármestert.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
társulásban történő képviselő delegálásának elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

55/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd 
és Környéke Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsában Katafa Községi Önkormányzat képviseletére 
felhatalmazza Lakics János polgármestert. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 

 
 

b.) Körmend és Kitérsége Önkormányzati Társulás 
 
Lakics János polgármester ahogy az előző napirendi pontban már ismertette, az 
önkormányzatok társulásokban történő képviseletére fel kell hatalmazni a képviselő 
személyt, jelen esetben a polgármestert.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
társulásban történő képviselő delegálásának elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

56/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában Katafa Községi Önkormányzat képviseletére 
felhatalmazza Lakics János polgármestert. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 
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c.) Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
 
Lakics János polgármester az előző napirendi pontokban már ismertette, az 
önkormányzatok társulásokban történő képviseletére fel kell hatalmazni a képviselő 
személyt, jelen esetben a polgármestert.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
társulásban történő képviselő delegálásának elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

57/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsában Katafa Községi Önkormányzat 
képviseletére felhatalmazza Lakics János polgármestert. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 

 
 

d.) Nyugat-Dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 
Társulás 

 
Lakics János polgármester ahogy már az előzőekben ismertette, az önkormányzatok 
társulásokban történő képviseletére fel kell hatalmazni a képviselő személyt. A 
Hulladékgazdálkodási Társulás esetében a térségi képviselőt: Bebes Istvánt Körmend Város 
polgármesterét.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el Lakics János polgármester szavazásra teszi fel a 
társulásban történő képviselő delegálásának elfogadását.  
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozza: 
 

58/2019.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat  
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-
Dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsában Katafa Községi Önkormányzat 
képviseletére felhatalmazza Bebes István Körmend Város 
Önkormányzata polgármesterét. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Lakics János polgármester 

 
 



8 

 

8. napirendi pont: 
 

Különfélék 
 
Ulicskáné Maza Renáta képviselő elmondja, hogy megkereste az egyik család az első 
lakáshoz jutás támogatása ügyében. Segítséget kér az ügyben. 
 
 
Lakics János polgármester válaszol, hogy természetesen segítenek, sőt örülnek, ha 
növekedik a község lakosságának száma. Ezt követően megköszönte a képviselő-testület 
egész éves munkáját, áldott békés ünnepeket kívánt mindenkinek. 
 
 
 
Mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, Lakics János polgármester a 
nyilvános képviselő-testületi ülést 17 óra 50 perckor bezárta. 

 
 

K. m. f. 
 
 


