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Békés Város Po!gármesterének
2020. április 30. napján hozott határozata

Tárgy: a Békés város közigazgatási területén működő bölcsődei és óvodai ügyeletek
megszervezéséről

Békés Város Polárniesterének
36/2020. (IV. 30.) határozata

Az é!et- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
á!lampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrende!t veszélyhelyzet
során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Intézkedési Korm. rendelet) 2. -ában meghatározott hatáskörömben
eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) és 47. (2) bekezdésére, az
1/2020. (III. 15.) polgármesteri határozattal rendkívüli szünetet rendeltem el 2020.
március 15. napján 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. Az Intézkedési Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követően a
9/2020. (IV. 2.) polgármesteri határozattal, a rendkívüli szünetet változatlan
tartalommal fenntartottam.
—

—

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletének 1.
(1) bekezdése
alapján
a rendkívüli szünet további fenntartása mellett
a Békés Város
közigazgatási területén működő
fenntartótól függetlenül
bölcsődei és óvodai
ügyeletek megszervezését rendelem cl, az alábbiak szerint.
—

-

—

—

A Békés Város közigazgatási területén működő minden óvoda és bölcsőde
(továbbiakban Szolgáltatók) 2020. április 30. napjától kezdődően ügyeleti jelleggel
fogadja azokat a gyermekeket, akiknek törvényes képviselői ezt igényli, úgy, hogy:
-

-

a szülő legkésőbb az igénybevételt megelőző nap 9 óráig jelzi az intézmény
felé, hogy igényli gyermeke számára a bölcsődei vagy óvodai ellátást,
a Szolgáltatók az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb
munkanapokon 6 és 18 óra között biztosítják,

-

-

a szülő írásban köteles nyilatkozni arról az intézménybe való bevitel előtt,
hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben,
a gyermekek napközbeni kiscsoportos létszáma nem haladhatja meg az öt
főt,
ha az igénylők száma meghaladja a fogadható gyermekek létszámát, akkor
a további igényléseket a Szolgáltatók várólistán kezelik,
az ügyeletért térítési díj nem kérhető,
a gyermekétkeztetést a Szolgáltatók az ügyelet teljes időtartama alatt a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólótörvényben
meghatározottak szerint biztosítja,
a Szolgáltatók az ügyeletről a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett adattartalommal
naponta reggel 9 óráig tájékoztatják a polgármestert, megküldve az
adatokat a
címre. A tájékoztató mindenkori
adattartalmára
vonatkozó
információk
a
Iittp:/Ieinmiuvfelszo1alat.ov.hu/aktua1itasok linken érhetőek el.

Egyebekben a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet rendelkezései megfelelően
irányadók.
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