
 

 
 

 
 
Tárgy: Bugyi Nk. Napköziotthonos Óvoda kiscsoportos gyermekfelügyelet feladatellátással 
összefüggő ajánlás 

 
 

8/2020.(IV.20.) 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 a Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva 
az alábbi döntést hozom:  
 

A 4/2020(IV.14.) számú határozatomban a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 
kiscsoportos gyermekfelügyelet feladatellátás munkavégzéssel összefüggően -a határozatban 
foglaltak további betartása mellett- az alábbi ajánlást teszem az intézményvezető részére:  

• A kiscsoportos gyermekfelügyeleti feladat munkavégzésnek minősül, melyben a 
munkavállalónak kötelező részt venni.  

• A fenntartó a járványügyi időszaban történő munkavégzésre tekintettel minden 
biztonsági intézkedést megtesz és a munkavégzéssel összefüggő munkavédelmi 
eszközöket biztosítja (szájmaszk, kesztyű, fertőtlenítő szer, hőmérő).   

• Az intézményvezető által az érintett időszakban az intézményben elrendelt 
munkavégzés nem minősül otthoni munkavégzésének. 

• Javaslom, amennyiben a munkavállaló részére elrendelt kiscsoportos 
gyermekfelügyelet munkavégzést a munkavállaló visszautasítja – kivéve: krónikus 
betegség, várandósági időszak – a visszautasított beosztással érintett időszak 
távollétnek minősül, melyet a Munka törvénykönyve 146.§. (1) bekezdése alapján 
állásidő jogcímen kell minősíteni és elszámolni (fizetés nélküli szabadság).   

  

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

 
Bugyi, 2020. április 20. 
 

                 Nagy András Gábor                                         
              polgármester   
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4/2020 (IV.14.) számú határozatommal 2020. április 20 napjától az óvoda intézményben ügyelet 
kötelező megszervezéséről intézkedtem. 
Az elrendet ügyeleti feladattal összefüggően Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének, mint az intézmény fenntartója nevében a munkavégzéssel összefüggően szükséges 
volt az intézményvezető részére ajánlást tenni amennyiben a járványügyi helyzetre tekintettel a 
munkavállaó a munkát nem veszi fel vagy megtagadja.  
A határozatban tájékoztattam az intézményvezetőt, hogy a fenntartó a járványügyi időszaban 
történő munkavégzésre tekintettel minden biztonsági intézkedést megtesz és a munkavégzéssel 
összefüggő munkavédelmi eszközöket biztosítja (szájmaszk, kesztyű, fertőtlenítő szer, hőmérő).   
Amennyiben a kiscsoportos gyermekfelügyelet munkavégzést a munkavállaló visszautasítja, úgy 
az érintetti időszak távollétnek minősül és azt állásidőnek kell minősíteni (fizetés nélküli 
szabadság. 
 
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 az óvoda ügyeleti ellátásával összefüggő 
munkáltatói intézkedésére javaslatot tettem.                                             

 


