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Békés Város Po!gármesterének
2020. március 15. napján hozott határozata

Táry: rendkívüli szünet elrendelése a Békés város közigazgatási területén működő
bölcsődékben és óvodákban

Békés Város Polgármesterének
1/2020. (III. 15.) határozata

Az é!et- és vagyonbiztonságot veszé!yeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, i!!etve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrende!t veszélyhe!yzet
során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Intézkedési Korm. rendelet) 2. -ában meghatározott hatáskörömben
eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemrő! és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. (2) bekezdésére — a fenntartók
és az intézményvezetők, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterének egyidejű
értesítése mellett —‚ rendkívüli szünetet rendelek el a Békés város közigazgatási
területén — fenntartótól függetlenül — működő valamennyi bölcsődei ellátást nyújtó
intézményben, illetve óvodai nevelést biztosító intézményben 2020. március 17. napja
0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, jelen intézkedés visszavonásáig, az
alábbi kikötésekkel:

- a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Békési
Kistérségi Ovoda és Bölcsőde valamennyi bölcsődei ellátást vagy óvodai nevelést
végző tagintézménye, intézményegysége 2020. március 16. napján rendes
munkarend szerint fogadni kötelesek — ügyeleti jelleggel — azokat a gyermekeket,
akiknek törvényes képviselői, szülei az idő rövidsége miatt a gyermekek
felügyeletét nem tudták megoldani;

- a Békés város területén a fentiektől eltérő fenntartó által működtetett intézmények
2020. március 16. napján fogadhatják — ügyeleti jelleggel — azokat a gyermekeket,
akiknek törvényes képviselői, szülei az idő rövidsége miatt a gyermekek
felügyeletét nem tudták megoldani;

- 2020. március 17. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben az
intézmények munkanapokon megszervezhetik a gyermekek napközbeni
kiscsoportos felügyeletét. A kiscsoportok létszáma nem haladhatja meg a tíz főt.

A rendkívüli szünet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén ellátást
biztosító valamennyi, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nktv.) hatálya alá tartozó óvodai, valamint a gyermekek védelméről és



a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.)

szerinti bölcsődei intézményre és intézményegységre, az intézmények fenntartójának

személyétől függetlenül.

A rendkívüli szünet ideje alatt a bölcsődei ellátást és óvodai nevelést biztosító

intézményekben történő munkavégzést, munkarendet az intézményvezető jogosult

meghatározni, azzal, hogy az alkalmazottak juttatásait a rendes, előre tervezett

szüneteknek, karbantartási célú zárvatartásoknak megfelelően köteles biztosítani.

Az érintett intézmények vezetői a döntésemről a gyermekek törvényes képviselőit,

szüleit haladéktalanul, a rendelkezésükre álló kommunikációs csatornákon keresztül

szóban, illetőleg írásban értesíteni kötelesek.

Az érintett intézmények vezetői a jelen határozat végrehajtása érdekében tett

intézkedéseikről 2020. március 17. napján 17:00 óráig írásban tájékoztatni kötelesek.

Azon gyermekek részére (bölcsőde, óvoda, iskola) akiknek a szülei, az intézmények

által meghatározott rend szerint kérik, a déli meleg főétkezést — nem helyben történő

fogyasztással - elszállítással, biztosítani szükséges. Azokban az általános iskolai és

középiskolai köznevelési intézményekben, ahol kis csoportokban lesz

gyermekfelügyelet, ott a gyermekétkeztetést a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelően biztosítani szükséges.

Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős : Kálmán Tibor polgármester
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Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné

polgármester jegyző


