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Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Katafa 
 
29-9/2012. szám 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. május 24-én 
(csütörtökön) Nádasdon a Művelődési Ház nagytermében az együttes képviselő-testületi 
ülést követően megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
  Papp Gyula alpolgármester és 
  Magyar Jánosné képviselő. 
  
Távol maradt: Agg Tibor és Kertész László képviselők. 

 
 

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

1./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évben végzett 
munkájáról 

2./ A Körjegyzőség 2011. évi beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról  

3./ A Vasivíz Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása 
4./ Az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata a 2012. évi II. törvény 

hatálybalépésével kapcsolatosan 
5./ Különfélék 
 

 
 
1. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat, valamint a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót minden képviselő 
megkapta.  Javasolja a beszámoló elfogadását.  
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A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, és 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2012. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 
évi munkájáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

2. Napirendi pont: 
 

A Körjegyzőség 2011. évi 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. 
 
A Képviselő-testület tagjai elfogadásra javasolják a beszámolót, és 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozzák:  
 

34/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2011. évi beszámolóját a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző 
 

3. Napirendi pont: 
 
  A Vasivíz Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalása 
 
Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 1.§. c) pontja szerint a települési önkormányzat kötelessége és joga 
gondoskodni a közműves ivóvízellátással, valamint a közműves szennyvízelvezetéssel és 
tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. A Vasivíz Zrt-t alapító 
önkormányzatok részvényesként 1996. október 1-jén ugyanezen céllal hozták létre a társaságot 
és a vagyontárgyak apportálásával biztosították a kötelező feladat ellátásához szükséges 
eszközöket. Ezen eszközök - melyek könyv szerint jelenleg is a társaság tulajdonában vannak – 
üzemeltetését jelenleg a VASIVÍZ Zrt. Alapszabálya alapján végzi. Mivel a fent hivatkozott 
Törvény értelmében a víziközművek üzemeltetését írásba foglalt szerződés alapján lehet 
végezni szükséges az előzőekben részletezett vagyontárgyak vonatkozásában is egy 
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üzemeltetési szerződés megkötése a kötelező feladatok ellátására. A szerződés tervezetét 
minden képviselő megkapta, kéri a vélemények, hozzászólásokat. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzik el.  
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel az üzemeltetési szerződés 
tervezetét. A szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 
      35/2012. (V. 24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
napirendre tűzte és megtárgyalta a Vasivíz Zrt-vel kötendő 
üzemeltetési szerződés tervezetét és azt a mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el. 
A testület felhatalmazza Gérnyiné Hajba Erzsébet 
polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2012. június 10.  
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

 
4. Napirendi pont: 
 

Az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata a 2012. évi II. törvény 
hatálybalépésével kapcsolatosan 
 

Aggné Kovács Ildikó megbízott körjegyző elmondja, hogy az országgyűlés elfogadta a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvényt, mely 2012. április 15-én lépett hatályba. Az Szt. 1. § (1) bekezdése 
szerint: „Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely 
veszélyes a társadalomra.” E rendelkezés alapján a jövőben szabálysértési tényállásokat 
önkormányzati rendelet nem állapíthat meg.  
Ezen jogszabály 254. § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. Az előterjesztésben fel van sorolva mely önkormányzati rendeleteket 
szükséges módosítani. Kéri az észrevételeket, javaslatokat, és a szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat, és 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet hozza: 
 

KATAFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012. (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEIBEN MEGHATÁROZOTT SZABÁLYSÉRTÉSI 

RENDELKEZÉSEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva) 
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5. Napirendi pont: 
 
 Különfélék 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, az előző ülés óta 
eltelt időszak főbb eseményeiről. 
 
Mivel több naprendi pont és hozzászólás nem lévén, Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
az ülést bezárja 

 
 

K. m. f. 
 

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


