
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. március 26-ra tervezett döntéshozatalt megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje rendkívüli zárva tartásának 

ismételt meghosszabbítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés időpontja:  

 

2021. március 5. 

 

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 COVID-19 fertőzés terjedése miatt 2021. február 21-én a 36/2021. (II. 21.) 

határozatammal a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének ideiglenes, 

5 napra (2021. február 22-től február 26-ig) szóló teljes bezárásáról rendelkeztem, mivel 

nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus-járvány okozta megfertőződések, illetve a 

járványügyi megfigyelés alá helyezések miatt a személyi feltételek nem állnak 

megfelelőn rendelkezésre a bölcsődei ellátás nyújtásához. Az ideiglenes zárva tartást 

2021. február 26-án egy héttel meghosszabbítottam, március 5-ig, mivel a bezárást 

kiváltó okok továbbra is fennálltak, a dolgozók jelentős része járványügyi megfigyelés 

alá került a tesztelés következtében. 

 

Sajnálatos módon a személyi helyzet a márciusi második hetén sem javul érdemben, 

mivel a fertőzéssel érintett dolgozók közül még többen lábadoznak, illetve nincs a döntés 

a kezükben arról, hogy mentesülnek a hatósági házi karantén alól. Így biztonsággal nem 

lehet kijelenteni, hogy a bölcsőde készen áll a nyitásra, ezért egy hétig még indokolt a 

zárva tartása. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) 

Korm. rendelet nem tér ki a bölcsődékre, így 2021. március 16-tól elviekben megindulhat 

a kisgyermekek nevelésben részesítése. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje rendkívüli zárva 

tartásának ismételt meghosszabbításáról 

 

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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

36/2021. (II. 21.) határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében elrendelt ideiglenes teljes zárva tartást 2021. március 12-ig ismételten 

meghosszabbítja, mivel a koronavírus-járvány okozta megfertőződések, illetve a 

járványügyi megfigyelés alá helyezések miatt a személyi feltételek továbbra sem állnak 

megfelelőn rendelkezésre a bölcsődei ellátás nyújtásához. 

 

Határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


