
1. 

 

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 2021. február 26-i döntéshozatalt megelőzően az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Rendkívüli zárva tartás elrendelése a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés időpontja:  

 

2021. február 21.  

 

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 Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének egyik munkatársa 2021. 

február 18-án rosszul érezte magát, otthonába távozott, a koronavírus tesztje pozitív 

lett. Ennek következtében az érintett dolgozó közvetlen munkahelyei kontaktjai, a 

munkatársak és a csoportjaikba járó gyermekek (Katica és Nyuszi csoport) 

járványügyi megfigyelés alá, hatósági házi karanténba kerültek. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya az erről 

szóló döntést február 20-án, szombaton hozta meg, a karatén-kötelezettség 2021. 

február 28. 24.00 óráig tart. 

 

A bölcsődei létszám jelenleg 60 fő kisgyermek. A többi 4 csoportban 37 kisgyermek 

számára kellene biztosítani az ellátást, azonban ez sajnos a február 22-ével kezdődő 

héten bizonytalanná vált. A szombati napon az intézményben ózonos fertőtlenítésre 

került sor. 

 

Vasárnap reggel a bölcsődevezető asszony (akinek szintén az otthonában kell 

maradnia 28-ig) arról tájékoztatott, hogy a megfigyelés alatt álló kollégái közül az 

egyikük jelzett tüneteket, és olyan kollégája is, aki másik csoportba van beosztva, így 

még nincs karaténban, az egyik kisgyermeknevelőnek pedig a lebetegedett 

gyermekével kell otthon maradni. 

 

Lényegében azok a dolgozók maradtak biztonsággal hadra foghatóak, akik már átestek 

a COVID-19 fertőzésen, de velük 4 csoportban nem lehetséges az ellátás, és az 

elővigyázatosság is azt diktálja, hogy 2021. február 26-ig a bölcsőde átmenetileg zárva 

legyen mind a hat csoport tekintetében. Bölcsőde esetén – mivel nem köznevelési 

intézmény – erről a fenntartónak kell döntést hoznia. 

 

Határozati javaslat 

ideiglenes zárva tartás elrendeléséről a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéjében 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elrendeli, hogy a Dombóvár Város Önkormányzatának 

fenntartásában álló Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje – 

valamennyi bölcsődei csoport tekintetében – 5 napra, 2021. február 22-től február 26-ig 

teljesen zárva tartson, mivel a koronavírus-járvány okozta megfertőződések, illetve a 

járványügyi megfigyelés alá helyezések miatt a személyi feltételek nem állnak 

megfelelőn rendelkezésre a bölcsődei ellátás nyújtásához. 

Határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Pintér Szilárd 

polgármester 


