
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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Ékeztetés biztosítása az iskolai felügyelet idejére a nyári tanszünetben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 14. 

 

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: 

 

Az emberi erőforrások minisztere a 24/2021. (VI. 02.) EMMI határozatában úgy 

rendelkezett, hogy 2021. június 16-tól június 29-ig kötelező azon 1-8. évfolyamos 

tanulók számára a felügyelet megszervezése az iskolákban, akiknek a szülei ezt kérik.  

 

A felmérés alapján 25 fő gyerek érintett a dombóvári állami fenntartású 

intézményekben, számukra az étkeztetést – csak ebéd formájában – az önkormányzat 

biztosítaná azokkal a feltételekkel, amelyek mentén a tanítási időszakban igénybe 

vehetik az intézményi gyermekétkeztetést. Aki pedig azt ingyenesen kapja (5 gyerek), 

azokat az egyébként is ingyenes szünidei gyermekétkeztetésbe vonnánk be. 

 

Határozati javaslat 

étkeztetés biztosításáról az iskolai felügyelet idejére a nyári tanszünetben 

 

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 az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata az emberi erőforrások minisztere a 24/2021. (VI. 

02.) EMMI határozatában foglaltakra tekintettel az állami fenntartású iskolákban 

felügyeletet igénylő gyermekek számára a felügyelet idejére - 2021. június 16-tól 

június 29-ig - biztosítja az étkeztetést az érintett iskolában déli meleg főétkezés 

formájában, a térítési díj tekintetében az intézményi gyermekétkeztetéssel azonos 

feltételek szerint. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a felügyeletet igénylő gyermekek közül a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján ingyenesen biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételét a felügyelet idejére. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


