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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-7/2011. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. július 20-án 
(szerdán) a  nádasdi Széchenyi István ÁMK I. emeleti ebédlőjében, az együttes testületi 
ülést követően megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, 
    Papp Gyula alpolgármester,   

 Kertész László és 
 Magyar Jánosné képviselők. 
 

Távol maradt: Agg Tibor 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 Hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 
szóló rendelet megalkotása 

 
1. Napirend pont: 

 
A Hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
rendelet megalkotása 

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester átadja a szót a körjegyző asszonynak. 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy mivel az előzőleg megtartott 
együttes testületi ülésen, hatályon kívül helyezték a Hivatali helyiségen, valamint a hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 1/2011. (I.28.) számú együttes rendeletet, ezért 
felkéri a képviselő-testület tagjait, alkossák meg Katafa község közigazgatási területére 
vonatkozóan a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint a  hivatali helyiségen, valamint a 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló rendeletet. Kéri az ezzel kapcsolatos 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
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Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az anyakönyvi rendelet 
tervezetét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta és megalkotta:  
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2011. (VII.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
HIVATALI HELYISÉGEN, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜLI 

HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL 
 
Több napirendi pont nem lévén Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester az ülést 17 óra 30 
perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 

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


