
2/2020. (IV. 30.) számú 

Polgármesteri határozat 

 

Tárgy: az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda intézményében biztosított, a gyermekek részére 

megszervezett napközbeni felügyelet 

 

Ostoros Község Polgármestere - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében 

Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és 

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

§ (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni 

felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda esetében 2020. 

május 4. napjától határozatlan időtartamra, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnésének 

időpontjáig, az 1/2020. (III. 14.) számú polgármesteri határozattal elrendelt rendkívüli 

szünet ideje alatt a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét az alábbi 

feltételek alapján szervezem meg: 

 

1. Három kiscsoport indítható, a csoportok létszáma nem haladhatja meg az öt főt, 

viszont az ügyelet – 2,5 évét betöltött bölcsődésekkel együtt - vegyes életkori 

csoportokban is megszervezhető. 

2. Az óvoda működési rendjének megfelelően 6:00 – 18.00 óra között biztosít 

ügyeletet. 

3. A gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyelete kizárólag azon gyermekek 

részére biztosítható, akiknek szülője írásban nyilatkozik arról, hogy kiskorú 

gyermeke nem szenved fertőző betegségben, továbbá, munkáltatói igazolást csatol 

mindkét szülő, törvényes képviselője vagy egyedülálló szülő arról, hogy napi hány 

órában, milyen időszakban kerül foglalkoztatásra a munkahelyén és ezért erre az 

időszakra  munkavégzés miatt nem tudja biztosítani gyermeke otthoni felügyeletét.  

4. Gyermekfelügyeletre nem jogosultak azok a gyermekek: 

- akiknek bármely szülője GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon van, 

valamint törvényes képviselője gyermeknevelési támogatásban részesül, 

- akiknek egyik szülője nem dolgozik,  

- akik gyámhatósági döntés alapján nevelőszülő háztartásába kerültek 

elhelyezésre, 

- akik hatósági házi karanténnal érintett személlyel közös háztartásban élnek,  

- akiknél betegség tünetei, különösen láz, orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség 

és/vagy megfázás tünetei észlelhetők vagy tartós betegségben szenvednek.  

5. A gyermekek fogadása és hazaengedése során a szülő, hozzátartozó köteles 

maszkot és kesztyűt viselni. 

6. Az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekétkeztetés biztosított a jogszabálynak 

megfelelően. 

7. A rendkívüli szünet ideje alatt az óvodai nevelést biztosító intézményben történő 

munkavégzést, munkarendet az intézményvezető jogosult meghatározni. 

 

Felelős:   Rétiné Godó Alíz intézményvezető, 

Határidő: 2020. május 4.  

Böjt László  

 polgármester 


