
 

 
 

Tárgy: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda kiscsoportos gyermekfelügyelet elindítása 
 

4/2020.(IV.14.) számú Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§. (2) 
bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

 

Azok szülők, gyermekek számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük 
felügyeletét 2020. április 20. (Hétfő) napjától elrendelem Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos 
Óvodában (Sport utca 1.) a kiscsoportos gyermekfelügyelet ellátás biztosítását (továbbiakban: 
ügyelet). Az ügyeleti rendben csoprtonkénti létszámot 6 főben határozom meg, melyet 
indokolt esetben az intézményvezető saját hatáskörben legfeljebb 1 fővel megemelhet.  

 
Az ügyeletet kizárólag az alábbi feltételeknek megléte és az ügyelettel összefüggő intézkedések 
kötelezően betartása esetén biztosítja: 

1. Csak azon gyermekek fogadására van lehetőség, ahol a szülők munkavégzésük miatt nem 
tudják megoldani a gyermekük felügyeletét vagy akik olyan helyen dolgoznak, ahol 
elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, és erről munkáltatói igazolást hoznak. 

2. Az intézményben csak teljesen egészséges gyermekeket fogadjuk. 

3. Nem fogadhatja az intézmény az ügyeleti rendszerben azon gyermeket  

• akinek valamelyik szülője GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon van, illetve 
főállású anya, továbbá  

• akinek valamelyik szülője részmunkaidőben illetve otthoni munkavégzésben 
dolgozik, illetve 

• aki nem óvodaköteles, illetve amely családban kisebb gyermek, vagy az 
iskoláskorú testvér, az iskolabezárás miatt otthon van. 

• akinek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk bármelyik külföldi 
országból érkezett haza, /hazaérkezéstől számított 14 napig nem látogathatja az 
óvodát!/. 

• akin orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei észlelhetők 
lázas beteg a gyermek (testhőmérséklete 37,3 0C felett van) vagy akivel közös 
háztartásban lázas személy él. Amennyiben megjelenik, és ezt az állapotot az 
intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul 
intézkedhetnek. 

4. A gyermekek reggeli átvételét és délutáni elbocsátását beléptetőrendszerben fogja 
megvalósítani, a szülők a gyermeket az óvodapedagógusnak, vagy a dajkáknak az óvodák 
ajtajában fogják átadni, zárt térbe már nem léphetnek. A gyermek átvétele előtt a 
óvodapedagógus/dajka infrahőmérővel megméri a gyermek testhömérsékletét és 
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lázmentes állapotban kötelező kézfertőtlenítést követően engedik a gyermeket az 
intézménybe. A szülő az épületbe ne léphet be! 

5. Ahhoz, hogy az önkormányzati ellátások szervezhetők legyenek, az intézményvezető 
minden szülőtől kérjen nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő 
napokban milyen ellátási formákra tart igényt. 

6. Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy intézményünk légúti fertőzés jeleit mutató 
gyermeket nem fogadnak! 

 
Felelős: Bodnár Sándorné intézményvezető 
Határidő: 2020. április 20-tól veszélyhelyzet visszavonásáig. 

 
 
Bugyi, 2020. április 14. 

                 Nagy András Gábor                                         
                     polgármester    
 

I n d o k o l á s  
 

2020. március 16-a óta intézményeink – köztük a Napköziotthonos Óvoda – zárva tartanak.  
A szülők otthonmaradást szabadsággal oldották meg. A járvány elhúzódása miatt a szabadság 
véges vagy fogyóban van, ezért szükséges ügyeleti formában megnyitni a z intézményt.  
Azon szülők gyermekének fogadására adnék lehetőséget, ahol a szülők munkavégzésük miatt 
nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét vagy akik olyan helyen dolgoznak, ahol 
elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, és erről munkáltatói igazolást hoznak. Szigorú 
járványügyi előírásokat írok elő, többek között: 

• gyermekek reggeli átvételét és délutáni elbocsátását beléptetőrendszerben fogja 
megvalósítani, a szülők a gyermeket az óvodapedagógusnak, vagy a dajkáknak az óvodák 
ajtajában fogják átadni,  

• zárt térbe már nem léphetnek be a szülők.   

• a gyermek átvétele előtt a óvodapedagógus/dajka infrahőmérővel megméri a gyermek 
testhömérsékletét és lázmentes állapotban kötelező kézfertőtlenítést követően engedik a 
gyermeket az intézménybe.  

• A szülő az épületbe ne léphet be! 

• akin orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei észlelhetők lázas 
beteg a gyermek (testhőmérséklete 37,3 0C felett van) vagy akivel közös háztartásban 
lázas személy él. 

• akinek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk bármelyik külföldi 
országból érkezett haza, /hazaérkezéstől számított 14 napig nem látogathatja az óvodát!/. 

 
A fertőtlenítőszert, hőmérőt, szájmaszkot a fenntartó biztosítani fogja. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 2020. április 20 napjától az óvoda 
ügyeleti szintű megnyitásáról intézkedtem.                                             


