
 1 

16. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § 

(2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási 

idejének meghatározásáról. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

értelmében átruházott hatáskörben a Humán Bizottság hoz döntést ebben. Ez 

januárban megtörtént az idei nyár tekintetében, azonban az élet úgy hozta, hogy ezt a 

fenntartói döntést módosítani kell. 

 

Az óvodában a nevelési év a szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31-ig 

tartó időszak. A vonatkozó jogszabály úgy rendelkezik, hogy a pedagógus szabadságát 

az óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni annak 

figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési 

évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az 

őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó 

szabadságnapokat pedig a nevelési év többi részében kell kiadni. A tanév rendje az 

óvodákra nem vonatkozik, így az iskolai szünetek idején sem áll fenn zárvatartási 

kötelezettség. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) 

bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a 

nevelés nélküli munkanapokról (melyből egy nevelési évben 5 lehet, az intézményi 

munkatervben előre meghatározva) legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően 

tájékoztatni kell a szülőket. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó minden év március 1. 

napjáig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről, a nyári zárva 

tartás időtartamát legfeljebb 5 hétben határozhatja meg. 

 

A nyári zárva tartások kapcsán az év elején a kialakult gyakorlatnak megfelelőn tettek 

javaslatot az intézményvezetők, melyet a Bizottság akceptált. A nyári szünet kezdetén 

a Szivárvány Óvoda (székhelyintézmény) kezdte volna a sort (öt hét), majd ezután 

egyszerre a Zöld Liget Tagóvoda és az újdombóvári óvoda zárt volna be öt hétre.  A 

bölcsőde esetében három hét időtartamú zárva tartásról volt rendelkezés eredetileg, 

mivel a bölcsődevezető számára általában nehézséget jelent a dolgozói szabadságok 

kiadása. 2018-ban volt először háromhetes a zárva tartási időszak, amelyhez a szülők 

tudtak alkalmazkodni akkor és tavaly is. Mindez időpontok szerint az alábbiak szerint 

alakult volna: 
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Dombóvári Szivárvány Óvoda 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

(székhely) 
5 hét 

2020.06.15. – 

2020.07.17. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Zöld Liget Tagóvodája 
5 hét 

2020.07.20. – 

2020.08.21. 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda (székhely) 
5 hét 

2020.07.20. – 

2020.08.21. 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 

3 hét 
2020.07.20. – 

2020.08.07. 

 

A Bizottság a nyári zárva tartás ideje alatt a Dombóvári Százszorszép Óvodába járó 

gyermekek óvodai elhelyezésére az önkormányzati fenntartású Dombóvári Szivárvány 

Óvodát jelölte ki.  

 

A koronavírus-fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében a városban 

működő óvodákban és a bölcsődében 2020. március 17-től rendkívüli szünetet 

rendeltem el, melyet a járványhelyzet kedvező alakulására, valamint a korábban 

bevezetett korlátozásokat enyhítő kormányzati intézkedésekre figyelemmel 2020. 

május 18-tól megszüntettem. 2020. május 20-án került kihirdetésre az óvodák és 

bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. 

(V. 20.) Korm. rendelet, amelynek értelmében 2020. május 25-étől a főváros területén 

kívül működő óvodáknak és bölcsődéknek a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben 

kell működniük, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban 

való részvétel jogszabályi feltételei szerint kell fogadni. A jogszabály szerint az 

óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be, így az 

óvodák és a bölcsőde nyári zárvatartása kapcsán új helyzet állt elő. 

 

A rendkívüli szünet időtartama alatt a gyerekek nevelését, gondozását végző kollégák 

vettek igénybe szabadságot, a bölcsődében többet, mivel ott nem volt 

gyerekfelügyelet, az óvodákban kevesebbet az ügyeletre tekintettel. Mindezeket is 

figyelembe véve az intézményvezetők az alábbi javaslattal éltek: 
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Dombóvári Szivárvány Óvoda 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

(székhely) 
2 hét 

2020.08.10. – 

2020.08.19. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Zöld Liget Tagóvodája 
2 hét 

2020.07.27. – 

2020.08.07. 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda (székhely) 
2 hét 

2020.07.27. – 

2020.08.07. 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 

1 hét 
2020.07.27. – 

2020.07.31. 

 

A vezetők megítélése szerint a nyáron szükséges újabb szükséges fertőtlenítő 

nagytakarítás, emiatt indokolt a teljes zárás az adott helyen, a bölcsődében egy hétre, 

az óvodákban két hétre (a Szivárvány Óvoda esetében ez effektíve 8 munkanapot 

jelent). Az óvodákat érintő és a fenntartói jóváhagyást élvező felújítási munkálatokat a 

2020. évi költségvetési rendelet tartalmazza. 

 

A felügyeletet igénylő óvodásokat a nyitvatartó feladatellátási hely tudja fogadni, a 

bölcsődések esetében nincs lehetőség ilyen megoldásra. Ez utóbbi kapcsán indokolt 

rendelkezni arról, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt csak azután a gyermek után 

kelljen gondozási díjat fizetni, aki tényleges bölcsődei ellátásban részesül. 

 

Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartási rendjéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a Humán 

Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva – a 

Humán Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntést megváltoztatva – a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde nyári zárva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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Dombóvári Szivárvány Óvoda 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

(székhely) 
2 hét 

2020.08.10. – 

2020.08.19. 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Zöld Liget Tagóvodája 
2 hét 

2020.07.27. – 

2020.08.07. 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda (székhely) 
2 hét 

2020.07.27. – 

2020.08.07. 

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 

1 hét 
2020.07.27. – 

2020.07.31. 

    

A zárva tartás ideje alatt a nyitva álló önkormányzati fenntartású óvodai feladatellátási 

helyen biztosított a gyerekfelügyelet az óvodások részére, a bölcsődések esetében 

nincs lehetőség ügyeletre. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel annak fennállása alatt csak a ténylegesen bölcsődei 

ellátásban részesülő gyermekek után kell gondozási díjat fizetni. 

 

 

 

                   Pintér Szilárd 

          polgármester 


