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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-5/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. május 26-án 
(csütörtökön) 09 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, 
    Papp Gyula alpolgármester,   

 Agg Tibor, 
 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 
feladatokkal megbízott igazgatási 
ügyintéző. 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben végzett 
munkájáról 

2) A Körjegyzőség beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

3) Különfélék 
a.) 2010. évi falunap rendezésének kérdése 

 
 
1. Napirendi pont: 
 
          Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben végzett munkájáról    

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót mindenki 
megkapta. Javasolja a beszámoló elfogadását, kéri a képviselők véleményét kérdéseit. 
 
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:  

23/2011. (V.26.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Családsegítő Szolgálat és a 
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Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
2. Napirendi pont: 
 

A Körjegyzőség beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint  a helyi 
önkormányzatoknak évente átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, majd ismerteti  a beszámolót. 
 
Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a beszámolót és 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozzák:  
 

24/2011. (V. 26.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Körjegyzőség gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2010. évi beszámolóját a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott 
körjegyző 

 
3. Napirendi pont: 
 

Különfélék 
a.) 2010. évi falunap rendezésének kérdése 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az évenként megrendezésre kerülő falunap 
megszervezésével kapcsolatosan kéri az ötleteket, javaslatokat. Úgy gondolja, hogy nem 
lenne muszáj fociversenyt rendezni, hiszen ennek megszervezése is, és lebonyolítása is sok 
időt vesz igénybe, nem beszélve arról, hogy költségekben sem kevés, és a többi programot is 
ehhez igazodva kell összeállítani. Ezért javasolja, hogy egyszerűbb, több réteget megmozgató 
programokat kellene szervezni, erre már érkeztek ajánlatok, például gipszfestés, 
táncbemutató, NÖTYE fellépése. Várja a képviselők véleményét. 
 
Papp Gyula alpolgármester egyetért a polgármester Asszonnyal, és kiegészíti annyival, hogy 
az idén ne tartsanak úgynevezett „falun túl érő”(hagyományos) nagyszabású falunapot, hanem 
inkább Családi nap jellegű rendezvényt, amely a Katafán élő emberek részvételét célozná 
meg, ezért nem is kellene falun kívül meghirdetni. 
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A képviselők megvitatják az elhangzottakat, majd Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
szavazásra teszi fel a Falunap megrendezésével kapcsolatos javaslatot. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 

25/2011. (V.26.) számú képviselő- testületi 
határozat: 
 
Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete határoz arról, hogy 2011. évben nem 
rendezi meg a hagyományos Falunapot, 
helyette Családi nap jellegű rendezvényt 
szervez a helybeli lakosok részére a nyár 
folyamán.  
  
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 

 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 10 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
                                                                                    igazgatási ügyintéző 
 
     
 
 


