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4/2020. (III. 30.) polgármesteri határozat 
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – az Emberi 
Erőforrások Miniszterének egyidejű értesítése mellett – rendkívüli szünetet rendelek el a 
Nagyhegyes község közigazgatási területén működő óvodai és bölcsődei ellátást nyújtó 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményben 2020. március 30-án 0.00 órától 
kezdődően határozatlan időtartamra, jelen intézkedés visszavonásáig. 
 
Az intézményvezető a gyermekek törvényes képviselőit, szüleit haladéktalanul, a rendelkezésre 
álló kommunikációs csatornákon keresztül szóban, illetőleg írásban értesíteni köteles.  
 
A rendkívüli szünet ideje alatt a bölcsődei ellátást és óvodai nevelést biztosító intézményben 
történő munkavégzést, munkarendet az intézményvezető jogosult meghatározni.  
 
A bölcsődei, óvodai ellátást biztosító intézményben, valamint az általános iskolai digitális 
távoktatás időtartama alatt a közétkeztetést – az étkezési térítési díj megfizetése mellett – igény 
szerint biztosítani szükséges a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az étkeztetéssel 
kapcsolatos intézkedések megszervezésével az intézmény vezetőjét bízom meg.  
 
Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.  
 

INDOKOLÁS 
 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
 
A járvány terjedésének lassítása érdekében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kr.) alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda 
elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást 
végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.  
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A Kr. 2. §-a alapján az 1/2020. (III. 20.) polgármesteri határozattal rendkívüli szünetet 
rendeltem el a Nagyhegyes község közigazgatási területén működő óvodai és bölcsődei ellátást 
nyújtó Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményben 2020. március 23-án 0.00 órától 
kezdődően határozatlan időtartamra az intézkedés visszavonásáig. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kr. 2020. március 29-én 23 óra 59 percig hatályos és így megszűnt az 
annak 2. §-ában biztosított polgármesteri hatáskör, szükségessé vált a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a rendkívüli szünet elrendeléséről 
határozni, ugyanis annak fenntartása a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben továbbra is 
indokolt.  
 
Hatásköröm és illetékességem a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésén alapul.  
 
 
Nagyhegyes, 2020. március 30.  
 
 
        Bajusz Istvánné s.k. 
              polgármester 
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