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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-6/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. július 06-án 
(szerdán) 16 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, 
    Papp Gyula alpolgármester,   

 Agg Tibor, és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távol maradt: Kertész László képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői 
feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző 
és Passné Baár Judit jegyzőkönyvvezető.
  

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1) A Széchenyi István ÁMK igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok 
véleményezése 

2) Különfélék 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Lakics 
Mónikát a Katafai Lovas Sport Egyesület képviseletében. Javasolja, hogy a napirendi pontok 
megtárgyalása előtt hallgassák meg a Sport Egyesület kérelmét. 
 
Lakics Mónika ismerteti, az Egyesület kérelmét, miszerint szeretne a régi iskola épületében, 
ami jelenleg használaton kívül van, egy termet bérelni. Az Önkormányzattal megállapodást 
kötnének a használatba vételről, és az ingyenes használat fejében vállalják a terem felújítását, 
berendezését. Ehhez pályázati lehetőség után néznek, ősszel várható pályázat kiírás a Leader-
ben. A termet összejövetelek, vetítések, előadások, megtartására szeretnék igénybe venni. Az 
Egyesület nevében megköszöni a megítélt támogatást, melyből az első részletet már meg is 
kapták. Júliusban kerül megrendezésre a lovas verseny, melyre minden jelenlévőt szeretettel 
várnak. A szervezési és egyéb költségek miatt szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy 
amennyiben lehetséges a támogatás második részletét is utalják át az Egyesület számlájára. 
 
Gérnyi Hajba Erzsébet polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg raktárként 
funkcionál az épület és elég leromlott állapotban van, egy egyszerű festéssel nem oldható meg 
a felújítás, és jelenleg fűtés sincs benne. Ha időben szólnak, hogy szeretnének megbeszélést 
vagy egyéb foglalkozást tartani, a Polgármesteri Hivatalban lehetőség van rá, épp úgy, mint 
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eddig is. A támogatás fennmaradó részét átutalják az Egyesület számlájára. Majd megkérdezi, 
hogy miért maradt el az idén a Gyermek nap. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását. 
 
Papp Gyula alpolgármester elmondja, hogy a jelenleg kihasználatlan, volt iskola épületének 
rezsi költségei az Önkormányzatot terhelik. Próbál utána járni, hogy mely módon lehetne 
hasznosítani, például turistaszállás kialakítása, nagyobb csoportok részére, vagy munkahely 
céljára bérbe adni, ehhez pályázati lehetőségek felkutatása szükséges. 
 
Lakics Mónika elmondja, hogy nekik a Polgármesteri Hivatalban lévő terem is megfelel az 
összejöveteleikhez, de ha talál pályázatot az iskolaépület felújítására, megkeresi a Képviselő-
testületet. A gyermeknap elmaradásával kapcsolatosan elmondja, hogy a nádasdi óvodában 
lovagoltatást tartottak a gyerekeknek, (a katafai gyerekek is oda járnak) és a júliusi 
lovasverseny alkalmával, szintén ezt tervezik.  
 
Rövid megbeszélést követően a képviselő-testület a terem bérbeadásával kapcsolatos döntést 
egy későbbi időpontra halasztja. 
 
Lakics Mónika Távozik az ülésről. 
 
1. Napirendi pont: 
 

      A Széchenyi István ÁMK igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezése 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy mint ismeretes az ÁMK igazgatói 
álláshelyére két pályázat érkezett, egyik a jelenlegi igazgató Németh Ilona, a másik Balogh 
László a Szegedi Tudomány Egyetem történelem szakos tanára személyében. A jelentkezők 
pályázati anyagát minden képviselő megkapta. A Társulási Tanács dönt az álláshely 
betöltéséről, de figyelembe kell vennie a különböző bíráló szervek, és a fenntartó 
önkormányzatok Képviselő-testületeinek véleményét is. Ő részt vett a személyes 
meghallgatáson is, kéri a képviselő- testület ezzel kapcsolatos kérdését véleményét. 
 
Papp Gyula alpolgármester egyértelműen Németh Ilonát javasolja az igazgatói állás 
betöltésére, mert Ő már bizonyította hogy rátermett. 
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést követően, 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza: 
  

26/2011. (VII. 06.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte a nádasdi Széchenyi István ÁMK 
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok 
véleményezését. 
A Képviselő-testület Németh Ilona pályázatát támogatja, 
illetve kinevezését javasolja, és egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy e határozat tartalmának megfelelően 
szavazzon, a Nádasd és Környéke Óvoda- és 
Iskolafenntartó Társulás Tanácsának ülésén.  

 
 Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
 Határidő: közlésre azonnal 
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2. Napirendi pont: 
 
 Különfélék 

 a.) A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, 
valamint a magánlakás építéshez, bővítéshez és lakásvásárláshoz nyújtott helyi 
támogatásról szóló rendelet módosítása 

 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal tavalyi év 
szeptemberétől átvette az ellenőrzést a Közigazgatási hivataltól és bekérte az 
Önkormányzatoknál hatályban lévő rendeleteket ellenőrzésre, hogy az érvényben lévő 
törvényekkel összhangban van-e. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 
szabályairól, valamint a magánlakás építéshez, bővítéshez és lakásvásárláshoz nyújtott helyi 
támogatásról szóló rendelet módosításra szorul, mert az idén változott a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény. Ezt követően ismerteti a rendelet 
tervezetét. 
 
A képviselő-testület elfogadásra javasolja a szociális rendelet módosítását, és 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet hozza:  
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2011. (VII. 07.) SZÁMÚ 

RENDELETE 
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK 

SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A MAGÁNLAKÁS ÉPÍTÉSHEZ, BŐVÍTÉSHEZ, 
LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ TÖRTÉNŐ HELYI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 

                  6/2006. (IX.15.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
Ezt követően, Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy 
az idei évben vagyonleltárt kell készíteni az Önkormányzatoknak, és legalább egy személyt 
kell megbízni, aki a leltározást elvégzi. A belső ellenőr előreláthatólag július 27-én délután a 
jegyzőségen tart tájékoztatást a leltározás lebonyolításával kapcsolatosan, ide várják a 
leltározókat. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet elmondja, hogy július 24-én író-olvasó találkozó lesz a 
Polgármesteri Hivatalban, Papp Gyula alpolgármester úr asszisztálásával, mindenkit 
szeretettel várnak. A 86-os elkerülő út építésével kapcsolatosan Katafa vonatkozásában 
elmondja, hogy a „mise” út megmarad, felüljáró lesz felette. A foci pálya környékére zajvédő 
fal építését kérik. Panasz érkezett, hogy a temetőben lévő fenyőfák gyökerei nyomják a 
közelben lévő sírokat, és árnyékot tartanak. A panaszos javasolja, hogy vágják ki a fákat, és 
újakat telepítsenek. Kéri a képviselőket, hogy nézzék meg ők is a helyszínt. 
 
A ravatalozó felújításához tervező felkérése szükséges.   
 
A Családi nap megrendezését augusztus 28-ára tervezik, részletesen megbeszélik milyen 
programok legyenek. 
 
Ezt követően a polgármester várja a képviselők kérdéseit, észrevételeit. 
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Papp Gyula alpolgármester elmondja, hogy a faluban pár ingatlan nincs gondozva, többnyire 
külföldi tulajdonban vannak, fel kellene őket szólítani. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy minden évben június 30-a után 
lehet felszólítást küldeni a gondozatlan területek tulajdonosainak. Amennyiben a 
felszólításnak nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást von maga után. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést a polgármester 18 órakor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester körjegyzői feladatokkal megbízott 
  igazgatási ügyintéző 

 
 
  
   
 
 
           
    
    
 
 
 
                
   


