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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. május 31-én megtartott rendkívüli 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Gábor László 
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, Breinikné dr. 
Kara Andrea jegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen.  Ismertette röviden, hogy a rendkívüli ülést 
indokolja az, hogy Dömsöd Képviselő-testülete a tegnapi ülésén az dömsödi jegyző által 
előkészített és kiküldött Óvoda- társulás társulási szerződés tervezetében a 6.1. pontnál 
másként döntött, így a megállapodás nem írható alá. Apaj elfogadta a kiküldött anyagot, 
külön kikötések nélkül, Dömsöd azonban nem. Így szükséges újra tárgyalnunk a 
megállapodás 6. 1. pontját.   
A napirendi pont tehát a Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási 
megállapodás módosítása. 
 
Kéri, hogy aki elfogadja a rendkívüli ülés megtartásának indokoltságát és elfogadja a 
napirendi javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. További kérdés illetve hozzászólás nem 
hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 

 
55/2013. (V.31.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1. Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 

1.Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
 
Novák Pál polgármester: Mint már említette, a rendkívüli ülés megtartására azért van 
szükség, mert Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda társulási 
megállapodást az előzetesen megküldött anyagtól eltérően fogadta el. 
A Társulási megállapodás módosítás tervezetében, melyet a 28-i ülésen tárgyaltunk,  az 
szerepelt, hogy mindkét felet 2-2 tag képviseli (Polgármester+1 képviselő), ezzel szemben  
30-án, csütörtökön azt fogadták el a dömsödi képviselő-testületi ülésen, hogy Dömsödről 
Polgármester + 2 képviselő, míg Apajról Polgármester + 1 képviselő alkotja a Társulási 
Tanácsot. 
Gyakorlatilag mindenben ők fognak dönteni, nem sok értelme lesz a társulási ülésekre 
elmenni. Ahhoz, hogy a finanszírozást megkapjuk ezt a döntést május 31-ig meg kell hozni, 
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így bármennyire nem tetszik ez a döntés, még is azt kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy 
fogadják el a módosítást. A Társulási Tanácsba és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba is 
Gábor László képviselő delegálását javasolja. 
 
Novák Pál polgármester egyéb kérdés nem lévén, szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

56/2013. (V.31.) képviselő-testületi határozat 
Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja 
a  Dömsöd – Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodás átfogó módosításáról szóló 43/ 2013.(V.28.) Kt. számú 
határozatát az alábbiak szerint: 
Elfogadja, hogy a Társulási Megállapodás 6.1. pontjában a Társulási 
Tanácsba tagként Dömsödről a Polgármester mellet 2 képviselőt, míg Apajról 
a Polgármester mellett 1 képviselő kerüljön delegálásra.  
Egyebekben a 43/2013.(V.28.) Kt. számú határozattal elfogadott társulási 
megállapodás egyéb részei változatlanok maradnak.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy erről a 
Társulási Tanács elnökét írásban értesítse. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 

 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

57/2013. (V.31.) képviselő-testületi határozat 
Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dömsöd – Apaj Óvoda 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába tagként Novák 
Pál polgármestert és Gábor László önkormányzati képviselőt delegálja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy erről a 
Társulási Tanács elnökét írásban értesítse. 
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 

 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

58/2013. (V.31.) képviselő-testületi határozat 
Dömsöd-Apaj Óvoda köznevelési intézményfenntartó társulási megállapodás 
módosítása 
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Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dömsöd – Apaj Óvoda 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába 
tagként Gábor László önkormányzati képviselőt delegálja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy erről a 
Társulási Tanács elnökét írásban értesítse. 
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 

 
 
 
Novák Pál polgármester: Mielőtt megkezdte volna a tárgyalásokat Dömsöd Nagyközséggel 
az óvodatársulással kapcsolatban, számításokat végzett az esetleges önálló működtetésről. 
Áporka Község Polgármesterével is tárgyalt az esetleges közös működtetésről. 
Dömsöd Képviselő-testületének ezen módosítása, hogy Dömsöd két képviselőt delegál az 
Apaji egy képviselővel szemben, ez csak azt a döntést erősíti, hogy ki kell lépni a társulásból 
minél előbb. Javasolni szeretné és kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy megkezdje 
az önálló működéshez szükséges döntések előkészítését. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

59/2013. (V.31.) képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Apaj-Áporka Közös 
Önkormányzati Hivatalát, hogy készítse elő önálló költségvetési szerv 
megalakítását, és a társulásból történő kiválást az óvodai alapfokú nevelés 
megfelelő biztosítása érdekében. 
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester, Jegyző 
Határidő: 2013. december 31. 

 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál Breinikné dr. Kara Andrea  
 polgármester jegyző 

 
 
 

Feith István alpolgármester, képviselő 
Jegyzőkönyvi hitelesítő 

 
 


