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Beszámoló  

a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 

2021. évi tevékenységéről 

 

2013. július 1-jétől Jánossomorja, Várbalog, Újrónafő települések alkotta intézményfenntartó 

társulás a fenntartója a Jánossomorjai Aranykapu Óvodának. A társulás önálló jogi személy, 

mely önálló költségvetéssel rendelkezik. A társulás irányítószerve a Társulási Tanács, melynek 

tagjai Újrónafő Község, Várbalog Község, Jánossomorja Város Polgármestere. A Társulási 

Tanács Elnöke Jánossomorja Város Polgármestere. A 2014-es évben a csökkenő 

gyermeklétszám miatt a Várbalogi Tagóvoda megszüntetésre került, így 2015 óta 3 

tagintézménye van az óvodának.  

A gyermeklétszám alakulása 2021. október 1. napján a székhely, illetve a tagóvodákban a 

következőképpen alakult:  

- székhely óvoda: 95 gyermek 

- mosonszentpéteri tagóvoda: 64 gyermek 

- pusztasomorjai tagóvoda: 22 gyermek 

- újrónafői tagóvoda: 21 gyermek. 

 

Az összesített gyermeklétszám 2021. október 1-jén a jánossomorjai tagóvodákban 181 fő, míg 

az újrónafői tagóvodával az intézményi gyermeklétszám 202 gyermek. 

 

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány követelményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel és a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel második alkalommal veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

A Társulási Tanács feladat-és hatáskörébe tartozó kilenc határozatot a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglalt rendelkezéseire a Társulási Tanács Elnöke hozta meg. A 

Társulási Tanács Elnökeként döntöttem többek között a maradványjegyzőkönyv 

jóváhagyásáról, a tervszám határozat elfogadásáról, a 2021. évi költségvetés elfogadásáról, 

közbeszerzési tervről, az óvodai körzetek megállapításáról, az óvodai felvételi időpontjáról, a 

2020. évi költségvetés módosításáról és annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Döntöttem továbbá a Társulási Tanács feladat-és hatáskörében eljárva a belső ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról. 
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A Társulási Tanács a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. 

(VI.5.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 2021-ben öt társulási tanács ülést tartott.  

 

A Tanács döntései elsősorban a költségvetéssel, annak módosításával és végrehajtásával 

kapcsolatosak, de született döntés többek között az óvoda beszámolójának, éves 

munkatervének elfogadásáról, az óvoda nyitva- illetve zárva tartásról, a felvételi időpontjának 

meghatározásáról, magasabb vezetői (tagóvodavezetői, óvodavezető-helyettesi) megbízásokról 

is. 

 

Az Intézményfenntartó Társulás gazdálkodása kiegyensúlyozottnak tekinthető, a bevételek és 

kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. Az Intézményfenntartó Társulás 2021. évi 

költségvetése 198.900.450 Ft költségvetési bevétellel, 208.020.804 Ft költségvetési kiadással, 

9.120.367 Ft finanszírozási bevétellel, 0 Ft Finanszírozási kiadással, összesen: 208.020.804 Ft 

bevétellel, 208.020.804 Ft kiadással teljesült. 

Kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

Jánossomorja, 2022. május 18. 

 

 

      Lőrincz György s.k. 

Társulási Tanács Elnöke 
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