
A különleges jogrend időszakában  

a társulási elnök által hozott döntések 
 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása  

1/2021.(I.28.) ÓT határozata 

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde költségvetés módosításáról 

  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1.) A Társulási tanács a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési kiadásait 

181.392.860 Ft-ban, költségvetési bevételeit 181.392.860 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

     

 

     Működési kiadásokat         178.695.402 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat  112.015.314 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat   19.718.643 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat  46.961.445 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat  2.697.458 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat  2.624.384 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  73.074 Ft-ban 

     Működési bevételeket                                                  33.992.064 Ft-ban 

         - működési célú támogatást  1.185.226 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket  0 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt  32.806.838 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket  147.400.796 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt  4.850.252 Ft-ban 

         - központi, irányítószervi támogatást   142.550.544 Ft-ban 

 

 

     költségvetési létszámkeretét  30 főben    állapítja meg. 

 

 

A 141.346.901 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott központi 

irányítószervi támogatás fedezete 63.137.900 Ft állami bér -és járulék- támogatás 17.427.933 

Ft óvodaműködtetési támogatás, 4.084.700 Ft az óvodapedagógusok átminősítésének 

többlettámogatása, 13.364.400 Ft állami támogatás bölcsődei ellátásra, 1.770.000Ft Bölcsődei 

üzemeltetési támogatásra, 11.531.520 Ft a gyermekétkeztetés bér támogatása, és 2.557.205 Ft 

a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, és 1.120.000 Ft Királyszentistván 

Önkormányzat.  

Litér Önkormányzata 27.556.886 Ft támogatást nyújt, amely magában foglalja a bölcsődei 

pótlékokat 5.846.711Ft összeggel, amelyet utólag kap meg az önkormányzat, valamint a 

jubileumi jutalmat, ami 4.016.610Ft, és a dolgozók béren kívüli juttatásait 4.984.000Ft, egy fő 

teljes bérköltségét 2.511.600Ft a bölcsődében, amelyet nem finanszíroz az állam. A nyugdíjra 



jogosultaknál biztosítani kell az átfedést, és két darab klíma beszerzését 550.000Ft, üst 

beszerzését 1.203.643Ft összeggel. 

 

 

(2) A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező feladat 

részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét 2. melléklete, működési és felhalmozási 

bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A és a 3/B sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási 

kiadások részletezését a 4. melléklet, a létszámok alakulását az 5. melléklet mutatja be.  

 

 

(3.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása költségvetési határozata tartalmazza. 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

 

   Varga Mihály sk  

             Társulási Tanács Elnöke 

 

  



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

2/2021.(I.28.) ÓT határozata 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás költségvetés módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

          

1.) A Társulási Tanács a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása költségvetési 

kiadásait 142.700.544 Ft-ban, költségvetési bevételeit 142.700.544 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

     

      Működési kiadásokat  150.000 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat  0 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat  0 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat                150.000 Ft-ban 

         - támogatás nyújtása  0 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat 0Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat  0 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  0 Ft-ban 

     Finanszírozási kiadásokat  142.550.554Ft-ban 

         - központi irányítószervi támogatások   142.550.544 Ft-ban 

 

     Működési bevételeket  142.700.544 Ft-ban 

         - költségvetési támogatást   0 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket                   142.633.876 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt  0 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket  0Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt  66.668 Ft-ban 

     költségvetési létszámkeretét   0 főben 

     állapítja meg. 

 

(2) A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása bevételeinek mérlegszerű önként 

vállalt és kötelező feladat részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét a 2. 

melléklete, működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A. és a 3/B. 

melléklet tartalmazza.  

(3.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása költségvetési határozata tartalmazza. 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

      Varga Mihály sk 

                    Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

3/2021.(I.28.) ÓT határozata 

Összevont Társulás költségvetés módosítása 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

          

(1.) A Társulási Tanács a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása költségvetési 

kiadásait 181.542.860 Ft-ban, költségvetési bevételeit 181.546.860 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

          Működési kiadásokat 178.845.402 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat  112.015.314 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat  19.718.648 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat  47.111.445 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat                                                2.697.458 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat  2.624.384 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat  73.074 Ft-ban 

     Működési bevételeket          176.625.940 Ft-ban 

         - működési célú támogatás Áh. belül Önkormányzat                   142.633.876Ft-ban 

         - működési célú támogatás Áh.belül elk.áll.p.a.                    1.185.226 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt  32.806.838 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket 4.916.920 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt  4.916.920 Ft-ban 

 

     költségvetési létszámkeretét   30 főben 

     állapítja meg. 

 

A 142.633.876 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott központi 

irányítószervi támogatás fedezete 63.137.900 Ft állami bér -és járulék- támogatás 17.427.933 

Ft óvodaműködtetési támogatás, 4.084.700 Ft az óvodapedagógusok átminősítésének 

többlettámogatása, 13.364.400 Ft állami támogatás bölcsődei ellátásra, 1.770.000Ft Bölcsődei 

üzemeltetési támogatásra, 11.531.520 Ft a gyermekétkeztetés bér támogatása, és 2.557.205 Ft 

a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, és 1.120.000 Ft Királyszentistván 

Önkormányzat.  

Litér Önkormányzata 26.436.575 Ft támogatást nyújt, amely magában foglalja a bölcsődei 

pótlékokat 5.846.711Ft összeggel, amelyet utólag kap meg az önkormányzat, valamint a 

jubileumi jutalmat, ami 4.016.610Ft, és a dolgozók béren kívüli juttatásait 4.984.000Ft, egy fő 

teljes bérköltségét 2.511.600Ft a bölcsődében, amelyet nem finanszíroz az állam. A nyugdíjra 

jogosultaknál biztosítani kell az átfedést 

 

 

(2)A Társulás a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde önállóan működő költségvetési szervével látja el 

a közoktatási feladatokat.  

 

(3)  A Társulás költségvetés bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező feladat 

részletezését a költségvetés 1/A, 1/B, 1/C melléklete, a kiadásokét 2/A, 2/B, 2/C melléklete, 



működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A1 és a 3/A2, a 3/B1 és 

3/B2, a 3/C1 és 3/C2 sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4)A beruházási kiadások előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.  

 

(5) A társulás a létszám előirányzatát az 5. számú mellékletben feltüntettek alapján hagyja jóvá.  

 

(6) A társulás a 2020. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló 

kötelezettséget nem vállalt és nem tervez.  

 

(7) A társulás a 2020. évben Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektet nem vállalt és 

nem tervez.  

 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

Varga Mihály sk 

                    Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

4/2021. (02.11.) ÓT határozata 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás Tanácsa - Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

Szervezeti és Működési szabályzata alapján – arról határozott, hogy elfogadja a litéri Csivitelő 

Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évében 2021. augusztus 02 – 2021. augusztus 17. 

között legyen a nyári zárva tartása. A szünet utáni első nevelési munkanap: 2020. augusztus 23. 

(kedd). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető 

Varga Mihály elnök 

 

 

 

          Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Tárulása 

5/2021. (02.11.) ÓT határozata 

a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

 A költségvetés bevételei és kiadásai 

          

(1) A Társulási tanács a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásait 

184.120.416 Ft-ban, költségvetési bevételeit 184.120.416 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

     

      Működési kiadásokat            183.702.586 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat    117.046.088 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat     18.661.068 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat               47.995.430 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat            417.830 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat            417.830 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat            0 Ft-ban 

     Működési bevételeket                                                  32.806.838 Ft-ban 

         - működési célú támogatást           0 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket         0 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt      32.806.838 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket    151.313.578 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt      10.067.960 Ft-ban 

         - központi, irányítószervi támogatást   141.245.618 Ft-ban 

 

     költségvetési létszámkeretét  31 főben 

     állapítja meg. 

 

 

A 141.245.618 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott központi 

irányítószervi támogatás fedezete 74.881.800 Ft állami bér -és járulék- támogatás 11.912.020 

Ft óvodaműködtetési támogatás, 4.086.000 Ft az óvodapedagógusok átminősítésének 

többlettámogatása, 18.318.000 Ft állami támogatás bölcsődei ellátásra, 1.800.000Ft Bölcsődei 

üzemeltetési támogatásra, 10.288.080 Ft a gyermekétkeztetés bér támogatása, és 9.784.477 Ft 

a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, és 1.040.000 Ft Királyszentistván 

Önkormányzat. Litér Önkormányzata 9.135.241 Ft támogatást nyújt, amely magában foglalja a 

bölcsődei pótlékokat 6.027.960Ft összeggel, amelyet utólag kap meg az önkormányzat, 

valamint a jubileumi jutalmat, ami 1.742.550Ft, és a dolgozók béren kívüli juttatásait 

1.364.731Ft. Litér Község Önkormányzatának támogatása jelentősen csökkent az előző évhez 

képest, mert a Csivitelő Óvoda maradványa 10.067.960Ft 

 



(2) A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező feladat 

részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét 2. melléklete, működési és felhalmozási 

bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A és a 3/B sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási 

kiadások részletezését a 4. melléklet, a létszámok alakulását az 5. melléklet mutatja be.  

 

(3) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása költségvetési határozata tartalmazza. 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

                           Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Tárulása 

6/2021. (02.11.) ÓT határozata 

a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 2021. évi költségvetéséről 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa a Társulás 2021. évi 

költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai          

(1) A Társulási Tanács a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása költségvetési 

kiadásait 141.395.618 Ft-ban, költségvetési bevételeit 141.395.618 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

      Működési kiadásokat     150.000 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat     0 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat    0 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat          150.000 Ft-ban 

         - támogatás nyújtása        0 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat        0 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat        0 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat       0 Ft-ban 

     Finanszírozási kiadásokat                 141.245.618 Ft-ban 

         - központi irányítószervi támogatások                141.245.618 Ft-ban 

 

     Működési bevételeket                141.393.393 Ft-ban 

         - költségvetési támogatást                 0 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket          141.393.393 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt    0 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket              2.225 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt             2.225 Ft-ban 

     költségvetési létszámkeretét                  0 főben 

     állapítja meg. 

 

(2) A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása bevételeinek mérlegszerű önként 

vállalt és kötelező feladat részletezését a költségvetés 1. melléklete, a kiadásokét a 2. 

melléklete, működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A. és a 3/B. 

melléklet tartalmazza.  

(3) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása költségvetési határozata tartalmazza. 

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

             Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Tárulása 

7/2021. (02.11.) ÓT határozata 

a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 2021. évi Összevont 

költségvetéséről 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa a Társulás 2021. évi 

költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A Társulási Tanács a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása költségvetési 

kiadásait 184.270.416 Ft-ban, költségvetési bevételeit 184.270.416 Ft-ban állapítja meg. 

Ezen belül a: 

     

      Működési kiadásokat              183.852.586 Ft-ban 

         - személyi jellegű kiadásokat     117.046.088 Ft-ban 

         - munkaadókat terhelő járulékokat      18.661.068 Ft-ban 

         - dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat                           48.145.430 Ft-ban 

     Felhalmozási kiadásokat              417.830 Ft-ban 

         - beruházási kiadásokat              417.830 Ft-ban 

         - felújítási kiadásokat              0 Ft-ban 

     Működési bevételeket                                                    174.200.231 Ft-ban 

         - működési célú támogatást      141.393.393 Ft-ban 

         - támogatásértékű működési bevételeket           0 Ft-ban 

         - intézményi működési bevételt       32.806.838 Ft-ban 

     Finanszírozási bevételeket        10.070.185 Ft-ban 

         - maradvány igénybevételt        10.070.185 Ft-ban 

         - központi, irányítószervi támogatást            0 Ft-ban 

 

     költségvetési létszámkeretét  31 főben 

     állapítja meg. 

 

A 141.393.393 Ft Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása által nyújtott központi 

irányítószervi támogatás fedezete 74.881.800 Ft állami bér -és járulék- támogatás 11.912.020 

Ft óvodaműködtetési támogatás, 4.086.000 Ft az óvodapedagógusok átminősítésének 

többlettámogatása, 18.318.000 Ft állami támogatás bölcsődei ellátásra, 1.800.000 Ft Bölcsődei 

üzemeltetési támogatásra, 10.288.080 Ft a gyermekétkeztetés bér támogatása, és 9.784.477 Ft 

a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, és 1.040.000 Ft Királyszentistván 

Önkormányzat.  Litér Önkormányzata 9.135.241 Ft támogatást nyújt, amely magában foglalja 

a bölcsődei pótlékokat 6.027.960 Ft összeggel, amelyet utólag kap meg az önkormányzat, 

valamint a jubileumi jutalmat, ami 1.742.550 Ft és a dolgozók béren kívüli juttatásait 1.364.731 

Ft. Litér Község Önkormányzatának támogatása jelentősen csökkent az előző évhez képest, 

mert a Csivitelő Óvoda maradványa 10.067.960 Ft 

(2) A Társulás a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde önállóan működő költségvetési szervével látja el 

a közoktatási feladatokat.  



 

(3) A Társulás költségvetés bevételeinek mérlegszerű önként vállalt és kötelező feladat 

részletezését a költségvetés 1/A, 1/B, 1/C melléklete, a kiadásokét 2/A, 2/B, 2/C melléklete, 

működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege 3/A1 és a 3/A2, a 3/B1 és 

3/B2, a 3/C1 és 3/C2 sz. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A beruházási kiadások előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.  

 

(5) A társulás a létszám előirányzatát az 5. számú mellékletben feltüntettek alapján hagyja jóvá.  

 

(6) A társulás a 2021. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló 

kötelezettséget nem vállalt és nem tervez.  

 

(7) A társulás a 2021. évben Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektet nem vállalt és 

nem tervez.  

 

Felelős: Varga Mihály elnök 

Határidő: folyamatos 

 

 

              Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Tárulása 

8/2021. (02.11.) ÓT határozata 

2021. évi középtávú terv 

 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának Társulási tanácsa arról határozott, 

hogy elfogadja a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának 2021. évi középtávú 

tervét a 2021 - 2024. évre vonatkozóan. 

A Társulás adósság keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi a középtávú gazdasági 

tervében.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Varga Mihály elnök 
 

             Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Tárulása 

9/2021. (02.11.) ÓT határozata 

 

 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának Társulási tanácsa tudomásul veszi a 

konyhafejlesztéssel kapcsolatos terveket az előkészítő iratban foglaltak alapján. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Varga Mihály elnök 
 

 

             Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

10/2021. (02.11.) ÓT határozata 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

 

Tudomásul veszem Rokalyné Csizmadia Margit a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője 2021. augusztus 31. napjával történő munkaviszony közös megegyezés 

alapján történő megszüntetését.  

Az új vezetői pályázat kiírásáról a jogszabályi környezetnek megfelelően gondoskodni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető 

Varga Mihály elnök 

 

 

 

          Varga Mihály sk 

              Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

11/2021. (04.08.) ÓT határozata 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának Tanácsa a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok 

megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde kötelező felvételt 

biztosító körzethatára megegyezik Litér és Királyszentistván település közigazgatási határával.  

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának Tanácsa megbízza a Jegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Varga Mihály Társulás Elnöke  

Határidő: azonnali 

  

Litér, 2021. április 8. 

 

        Varga Mihály sk 

                  Társulás elnöke 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

12/2021. (04.08.) ÓT határozata 
 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Az előterjesztés mellékletét képező Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézmény óvodavezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázatot elfogadom. 

Felelős: Varga Mihály Társulás Elnöke  

Határidő: azonnali 

  

 

Litér, 2021. április 8. 

 

 

         Varga Mihály sk 

                   Társulás elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

13/2021. (04.08.) ÓT határozata 
 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

Közlemény a 2021/2022-es ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján minden gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

Ezen rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el 

közösségbe integrálásuk és felkészítsük a majdani iskolakezdésre. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése 

az alábbi rendelkezést tartalmazza: 

„8.§. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

szülő  - tárgyév május 25-. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a harmadik életévét 

betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: 

a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró hivatala) felmentheti az 

óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján az a szülő köteles a 

körzetre kijelölt óvodavezető felé jelezni, hogy gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti. A bejelentést egyidejűleg az Oktatási Hivatal felé is jeleznie kell, a www.oktatas.hu 

oldalon található nyomtatványon, melyet postán, illetve az Ügyfélkapun keresztül tehetik meg. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja lapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el. 

 

Az Emberi Erőforrások minisztere a 19/2021.(III.10.) határozatával az óvodai beíratás 

elektronikus úton, illetve személyes megjelenéssel szervezhető. 

 

Intézményünk a Litéren és Királyszentistvánon élő gyermekek kötelező óvodai ellátásra 

kijelölt, kötelező felvételt biztosító óvoda. 

Azon gyermekek beíratására is van lehetőség, akik nem tartoznak a kötelezően felvételt 

biztosító óvoda körzetébe (nem Litéren és Királyszentistvánon élnek), vagy 3. életévüket 2021. 

december 31-ig töltik be. 

 

http://www.oktatas.hu/


 

 

Az óvodai beiratkozásra 2021. május 5-én és 6-án 8.00 – 16.00 óráig lesz lehetőség az alábbi 

módokon: 

 

1.) e-mailben  

2.) rendkívüli esetben személyesen +36-30-663-1107-es telefonon előre egyeztetett időpontban 

 

Mindkét esetben a csivitelo@liter.hu e-mail címen kell igényelni a Szándéknyilatkozatot, 

melyet e-mailben kitöltve kell visszaküldeni. 

 

Az elektronikus formában történt beiratkozás esetén a gyermek TAJ kártyáját és a 

lakcímkártyáját az óvodai ellátás igénybevételekor kell bemutatni. A személyesen történt 

beiratkozásra ezeket az igazolásokat kérjük. 

 

A beíratással kapcsolatban felmerülő probléma esetén Rokalyné Csizmadia Margit 

intézményvezetőt a csivitelo@liter.hu e-mail címen, illetve a +36-30-663-1107-es 

telefonszámon munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig lehet keresni. 

 

Jogorvoslat: 

A döntés ellen a szülő/gondviselő a közlést követő 15 napon belül jogszabálysértésre, vagy 

érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be az intézményt fenntartó Litéri Óvodai Nevelés 

és Bölcsődei Ellátás Társulásához. Képviseli: Varga Mihály, a Társulás elnöke. 

 

A gyermek óvodába történő felvételéről szóló döntésről 2021. május 21-ét követően írásban 

kapnak értesítést az Önök által megadott e-mail címen. 

 

Litér, 2021. április 8. 

 

 

         Varga Mihály sk 

                   Társulás elnöke 
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Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

14/2021. (04.08.) ÓT határozata 
 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

A 2021/2022. gondozási évre a bölcsődei ellátás igénybevételének bejelentése 2021. május 5-

én és 6-án 8.00-12.00 óra között lesz lehetőség.  

A bölcsődei ellátásra igényt benyújtani folyamatosan lehet, a gyermekek felvétele a szabad 

férőhelyek függvényében történik. 

 

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői munkavégzésük, munkaerő 

piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük miatt a 

gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és 

gyermekük litéri, illetve királyszentistváni lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

Amennyiben a gyermeklétszám ezt lehetővé teszi, 25 % arányában más településen élők is 

igénybe vehetik a bölcsődei ellátást. 

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 

a gyermek  – anyakönyvi kivonata 

TAJ kártyája 

lakcímkártyájára 

oltási könyve 

a szülő lakcímkártyájára 

 

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos 

formában kell megtenniük. 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától a harmadik életévének betöltéséig, illetve annak az 

évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. 

Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy háziorvosa 

nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik életének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde szakmai vezetője elérhetősége megtalálható a Bölcsőde 

épületében. 

 

Litér, 2021. április 8. 

 

 

        Varga Mihály sk 

                  Társulás elnöke 

 

 

 

 

 



Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

15/2021. (04.08.) ÓT határozata 

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés végrehajtásától 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

1. A Társulási tanács az óvodai költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti 

teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Társulási tanács az óvodai költségvetés 2020. évi bevételének főösszegét 180.604.062Ft-

ban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.  

3. A Társulási tanács az Óvodai költségvetés 2020. évi kiadásának főösszegét 170.403.763Ft-

ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat 

a 4. melléklet mutatja be. 

A társulási tanács a (2) bekezdés szerinti összes kiadásból: 

                        Működési célú kiadásra:       167.748.122 forint 

                        Ebből: 

                        a) személyi jellegű kiadásokra                            109.759.628 forint 

                        b) munkaadókat terhelő járulékra         18.443.001 forint 

                        c) dologi és egyéb folyó kiadások         39.545.493 forint  

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásaira              0 forint  

                        e) államháztartáson belüli támogatásokra                                   0 forint  

                        f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                       0 forint 

                        g) rövid lejáratú kölcsön                                                           0 forint  

                        h) forgatási célú értékpapírok kiadása                                   0 forint  

                        Felhalmozási célú kiadásra:                                             2.655.641 forint  

                        Ebből:  

                        a) beruházásra                                                         2.582.568 forint  

                        b) felújításra                                                                          73.073 forint 

                        c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra            0 forint  

                        d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra            0 forint 

                        e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre            0 forint  

                        f) felhalmozási hitel kamat kiadása                                               0 forint 

                       kifizetését jóváhagyja. 

4. Az Óvoda 2020. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.  

5. Az Óvoda 2020. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Társulási tanács 

az Óvoda 2020. évi mérleg főösszegét 14.827.611 Ft-ban állapítja meg.  

6. A Társulási tanács az Óvoda 2020. évi maradványát a 7. melléklet alapján 10.200.299Ft-ban 

hagyja jóvá. 

7. Az Óvoda 2020. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti 

eredmény 7.293.246 Ft.  

8. Az Óvoda 2020. évi EU Projektet a 9. melléklet tartalmazza. Az Óvoda 2020. évi 

létszámadatait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 

Határidő: azonnal Varga Mihály elnök 

 

                                                                                   Varga Mihály sk 

           Társulás Elnöke 



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa 

16/2021. (04.08.) OT határozata 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

1. A Társulási tanács a Társulás költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti 

teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

2. A Társulási tanács a Társulási költségvetés 2020. évi összes bevételét 142.633.876Ft-ban 

jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

 

3. A Társulási tanács a Társulási költségvetés 2020. évi kiadásának főösszegét 142.698.319-

ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A Társulási tanács az összes kiadásból: 

Működési célú kiadásra:      147.775 forint 

Ebből: 

a) személyi jellegű kiadásokra      0 forint 

b) munkaadókat terhelő járulékra      0 forint 

c) dologi és egyéb folyó kiadások     147.775 forint 

d) ellátottak pénzbeli juttatásaira      0 forint 

e) államháztartáson belüli támogatásokra                                                0 forint 

f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre    0 forint 

g) rövid lejáratú kölcsön                                        0 forint 

h) forgatási célú értékpapírok kiadása     0 forint 

 

Felhalmozási célú kiadásra:       0 forint 

Ebből: 

a) beruházásra                                          0 forint 

b) felújításra 0 forint 

c) egyéb felhalmozási kiadásra      0 forint 

 

Finanszírozási célú kiadásra:          142.550.544 forint 

Ebből: 

a) központi irányítószervi támogatás folyósítására       142.550.544 forint 

kifizetését jóváhagyja. 

 

4. A Társulás 2020. évi pénzforgalom alakulását a 4. melléklet tartalmazza. 

 

5. A Társulás 2020. évi Egyszerűsített Mérlegét az 5. melléklet tartalmazza. A Társulási tanács 

a 2020. évi mérleg főösszegét 66.668 Ft-ban állapítja meg. 

 



6. A Társulási tanács a 2020. évi maradványt a 6. melléklet alapján 2.225 Ft-ban hagyja jóvá. 

 

7. A Társulás 2020. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti 

eredményt 2.225 Ft-ban hagyja jóvá. 

 

8. A Társulás 2020. évi EU Projektjeit a 8. melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Mihály elnök 

 

 

 

 

 

       Varga Mihály sk 

      Társulás Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása Tanácsa 

17/2021. (04.08.) ÓT határozata 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

2020. évi költségvetés konszolidált végrehajtásáról 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

1. A Társulási tanács a Társulás költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti 

teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

2. A Társulási tanács a Társulási költségvetés 2019.évi összes bevételét 159.846.759 Ft-ban 

jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet, a 2/A. és a 2/B melléklet tartalmazza. A 

felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.  

 

3. A Társulási tanács a Társulási költségvetés 2019. évi összes kiadását 154.929.839 Ft-ban 

jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3., a 3/A. és a 3/B. melléklet tartalmazza. A felhalmozási 

kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.  

 

A Társulási tanács a (2) bekezdés szerinti összes kiadásból: 

                        Működési célú kiadásra:    167.895.897 forint 

                        Ebből: 

                        a) személyi jellegű kiadásokra   109.759.628 forint 

                        b) munkaadókat terhelő járulékra    18.443.001 forint 

                        c) dologi és egyéb folyó kiadások    39.693.268 forint  

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásaira         0 forint  

                        e) államháztartáson belüli támogatásokra        0 forint  

                        f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre       0 forint 

                        g) rövid lejáratú kölcsön          0 forint  

                        h) forgatási célú értékpapírok kiadása        0 forint  

                        Felhalmozási célú kiadásra:       2.655.641 forint  

                        Ebből:  

                        a) beruházásra        2.582.568 forint  

                        b) felújításra 73.073 forint 

                        c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra      0 forint  

                        d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra      0 forint 

                        e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre      0 forint  

                        f) felhalmozási hitel kamat kiadása                                          0 forint 

                        kifizetését jóváhagyja. 

 

4. A Társulás 2020. évi pénzforgalom alakulását az 5., 5/A, 5/B. mellékletek tartalmazzák. A 

konszolidált pénzeszköz értéke 2020. december 31.-én 10.070.185 Ft. 

 

5. A Társulás 2020. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6., 6/A., 6/B. mellékletek tartalmazzák. A 

Társulási tanács az összevont 2020. évi mérleg főösszeget 14.829.836 Ft-ban állapítja meg.  



 

6. A Társulási tanács a 2020. évi maradványt a 7., 7/A., és a 7/B. melléklet alapján 10.202.524 

Ft-ban hagyja jóvá. 

 

7. A Társulás 2020. évi eredmény kimutatását a 8., 8/A. és 8/B. mellékletek tartalmazzák, az 

összevont mérleg szerinti eredményt 7.228.803 Ft-ban hagyja jóvá.  

 

8. A Társulás 2020. évi EU Projektjeit a 9. melléklet tartalmazza. 

 

9. A Társulás 2020. évi engedélyezett létszámát a 10. melléklet mutatja be.  

  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Mihály elnök 

 

 

 

 

                                                    Varga Mihály sk                                           

                                                   Társulási Elnöke                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

18/2021. (05.13.) ÓT határozata 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

A Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2021. május 25-től augusztus 31. napjáig tartó időszakban 

felújításra kerül, ezért a főzőkonyháról történő étkeztetést a gyermekek részére ezen időszak az 

alábbi szolgáltatóval biztosítjuk: 

Susogó Team Kft Lajkó Frigyes (Balatonfűzfő)  

 

Bölcsődei vásárolt étkeztetésre bruttó 1 114 Ft/adag  

Bölcsődei ellátás nyersanyag norma értéke: 540 Ft/adag 

 

Óvodai étkeztetésre bruttó 1 170 Ft/adag  

Óvodai ellátás nyersanyag norma értéke: 580 Ft/adag 

 

Átmeneti időszakban a fenntartó vállalja, hogy a nyersanyagnormát saját főzőkonyhára 

megállapított nyersanyagnorma alapján, azaz 495 Ft/adagban számolja el az óvodai ellátásnál. 

A fenntartó 85 Ft/adag támogatást biztosít a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde költségvetése terhére. 

 

Felelős: Varga Mihály Társulás Elnöke  

Határidő: azonnali 

  

Varga Mihály sk 

                  Társulás elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 

19/2021. (06.14.) ÓT határozata 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása elnökeként – a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(01.29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Társulás tagjaival történt előzetes 

egyeztetéssel – a következő döntést hozom: 

 

 

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulásának Társulási Tanácsa a Csivitelő Óvoda 

és Bölcsőde intézményvezetőjének Keszei Máriát bízom meg egy évre 2021. szeptember 1. 

napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 

Az illetmény megállapítása A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII, tv. (Kjt) 

és a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. tv. (Nkt) alapján történik. 

Magasabb vezetői pótlék a pótlékalap hatvan százaléka. 

A kinevezéssel kapcsolatos feladatokról intézkedem. 

 

 

Felelős: Varga Mihály Elnök  

Hivatali felelős: Bencze Éva jegyző 

Határidő: azonnali 

  

 

         

Varga Mihály sk 

                  Társulás elnöke 

 

         

 
 


