
Önkormányzati Képviselőtestület    Önkormányzati Képviselőtestület 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.  

 

 

Száma: 302-11/2013.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, 2013. június 25-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott 

együttes üléséről.  

 

Helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

   Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Wind József   képviselő 

   Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

   Polgár László   képviselő 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

          

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

Fekete Róbertné  képviselő 

   Távolmaradását előzetes bejelentette: 

   Kovács Krisztián  képviselő 

   Somogyi Józsefné   képviselő 

 

   

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

           

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné  
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Hárshegyi József  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a két 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének  7 

tagjából 4 fő,   Hegyesd község Képviselő-testületének  5 tagjából 3 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

N a p i r e n d e t : 1./ Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda Társulási 

Megállapodásának elfogadása.   

               Előadó:    Hárshegyi József   

          polgármester 

      2./    Társulási Tanács tagjainak delegálásáról döntés meghozatala.  

    Előadó:    Hárshegyi József   

          polgármester 

 

1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az óvoda Társulási Megállapodására  

vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.  A módosításra 

jogszabályi változás miatt van szükség. A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás, 

hogy ezen túl kizárólag csak jogi személyiséggel rendelkező tárulás hozható létre, tehát a 

jelenlegi nem jogi személyiségű társulásokat  jogi személyiséggel rendelkező tárulásokká kell 

átalakítani, törzskönyvi nyilvántartásba kell vetetni, illetve önálló fizetési számlával kell 

rendelkezniük.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta, jogszabály teszi kötelezővé az önkormányzati társulási 

megállapodások felülvizsgálatát, melynek határideje június 30. A Társulási Megállapodást a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették el.  

Sztrik Emilné   képviselő, óvoda vezető kérte, hogy a Társulási Megállapodás 7. pontjában 

az intézmény megnevezésében a „Napköziotthonos’  szó ne kötőjellel legyen írva, mivel a 

bélyegzőn, és a banknál is egybe van írva.  

Hárshegyi József   polgármester, mivel több észrevétel nem volt ismertette a határozati 

javaslatot, kérte annak elfogadását. 

Kérte először Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  

minősített többséggel, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

31/2013. /VI. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete  az Alaptörvény, a Magyarország helyi 
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában 

foglalt rendelkezések alapján felülvizsgált, a 

Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda fenntartásáról szóló 

Társulási Megállapodás tervezetét megtárgyalta, 

és 2013. július 1-i hatálybalépéssel a tervezetben 

foglalt tartalommal jóváhagyja.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele iránt, a megállapodás 

aláírását követően szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

Felelős:      Takács Lászlóné 

         jegyző 

Határidő:   2013. június 30.  

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, minősített 

többséggel,  4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

74/2013. /VI. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  az Alaptörvény, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezések 

alapján felülvizsgált, a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás 

tervezetét megtárgyalta, és 2013. július 1-i 

hatálybalépéssel a tervezetben foglalt tartalommal 

jóváhagyja.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele iránt, a megállapodás 

aláírását követően szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

Felelős:      Takács Lászlóné 

         jegyző 

Határidő:   2013. június 30.  

2. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a létrehozott Társulás döntéshozó szerve a 

Társulási Tanács, melynek tagjait a társult önkormányzatoknak kell delegálniuk. Az 
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önkormányzatok a képviselő-testület számának megfelelő számú tagot delegálnak a Társulási 

Tanácsba.  

Ismertette a határozati javaslatot.  

Kérte először Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

32/2013. /VI. 25./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 20111. évi CLXXXIX. törvény 94. §-a 

alapján a „Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás”  Társulási 

Tanácsába Hegyesd község részéről az alábbi 5 

tagot delegálja:  

Stark Sándor 

Imre Gabriella 

Fekete Róbertné 

Kovács Krisztián 

Somogyi Józsefné 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

75/2013. /VI. 25./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 20111. évi CLXXXIX. 

törvény 94. §-a alapján a „Monostorapáti és 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás”  Társulási Tanácsába Monostorapáti 

község részéről az alábbi 7 tagot delegálja:  

Hárshegyi József   

Gulyás Erzsébet  

Egyed Péter   

Szipőcs Csaba   

Sztrik Emilné   

 Polgár László   

Wind József  
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Hárshegyi József   polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 18.15 órakor 

bezárta.  

Kmf. 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

     Takács Lászlóné 

           jegyző 


