Oroszlány Város Polgármesterének
33/2020. számú határozata

Tárgy:

Előkészítő:

Az óvodai és bölcsődei intézményekben a veszélyhelyzeti időszakban a rendkívüli szünet
elrendelése tárgyában hozott döntés visszavonása

Dr. File Beáta jegyző

A Kormány 2020. május 20-án elfogadta az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári
táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm.
rendelet), melynek l. § (1) bekezdése értelmében: „ (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros
területén kívül működő
a) óvodák és
b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban
együtt: bölcsőde)
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a
bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül
fogadják."
A Korm. rendelet l.§ (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig
legfeljebb két hétre zárhatnak be.
A Korm. rendelet 2.§-a adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az óvodai nevelésben illetve a
bölcsődei gondozásban részt vevő gyermekek száma tekintetében:
„ (1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak
adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal,
továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét.
(2) A fenntartó — a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról
és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint - a bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az
igénybevevői nyilvántartásba."
A Korm. rendelet 3.§-a arról is rendelkezik, hogy 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági
táborok - napközi és ottalvós szervezésben egyaránt - megtarthatóak.
A Korm. rendelet 6.§-a kimondja, hogy 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása,
valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos
rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése kizárólag a
Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást végző intézmény és óvoda esetében
alkalmazható. A Korm. rendelet 8.§-a alapján a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése
2020. június 2. napjával hatályát veszti.
A Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni
felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a Budapest főváros kivételével - nem alkalmazható.

A fenti rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4)
bekezdése alapján, az óvodai és bölcsődei intézményekben a veszélyhelyzettel kapcsolatban a
rendkívüli szünet elrendelése tárgyában, valamint a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján, a
bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyelete (bölcsőde, óvodai ügyelet) tárgyában
hozott polgármesteri határozatok 2020. május 25. napjától nem alkalmazhatóak, ezért azokat vissza
kell vonni.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi
határozatot hozom:

Oroszlány Város Polgármesterének
33/2020. (V.28.) határozata
az óvodai és bölcsődei intézményekben a veszélyhelyzeti időszakban a rendkívüli szünet
elrendelése tárgyában hozott döntés visszavonásáról
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 2/2020. (III.15.) számú polgármesteri határozat 2. pontját 2020. május 25. napjával visszavonom.
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