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HATÁROZAT

a bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 1/2020.(IiLi5.) polgármeste
. ri határozat megerősitéséről

Kunhegyes Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20 1 1 . évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Kormánya által a 40/2020(111. 1 1 .) Kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzetre való tekintettel az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetege
dést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampol
gárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Kormányrendelet 2. -a alapján a város közigazgatá
si területén, s Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város
Ovodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha (továbbiakban: bölcsődei és óvodai ellátást nyújtó
intézmények) esetében 2020. március I 6.-tól (hétfőtől) kezdődően az 1/2020(111. 15.) Polgármes
teri határozattal határozatlan időtartamra. visszavonásáig rendkívüli szünet elrendelését

m e g e r ő S Í t e m.

A rendkívüli szünet időtartama alatt a szülők által — a munkavégzés vagy más ok miatt benyúj
tott igények alapján a fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kiscsoportos
gyermekfelügyeletet, valamint a gyermekétkeztetést biztosítani kell.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, döntésem a közléssel végleges és végrehajtható.

INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének 53. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben
meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet
alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazá
sát felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat.

A Kormány a 40/2020.(III. 1 1 .) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményei



KUNHEGYES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057;

E-mail: polgarmester@kunhetyes.hu

nek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar-

ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt az Országgyűlés 2020. március

30.-i ülésnapján fogadta el, és 2020. március 3 1 .-én lépett hatályba. A törvény 3. (3) bekezdése

kimondja, hogy az Országgyűlés a Rendelet [40/2020. (III. I 1.) Korm. rendelet] hatálybalépését

követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott ( 1 ) bekezdés szerinti kormányrendeleteket

megerősíti.
A 2020. évi XII. törvény 3 . ( 1 ) bekezdése alapján az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt

az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján ‚ hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53.

cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig

meghosszabbítsa.
Amint azt megállapítottam a 2020. március 1 1 .-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő

rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 73/2020.(IH.3 I .) Korm. rendelet

nem tartalmaz rendelkezést az óvodák és bölcsődék rendkívüli szünetének elrendelésével kap-

csolatosan.

Figyelemmel azonban Magyarország Kormányának az egészség és élet megóvása, valamint a

nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli

intézkedésekről szóló 8 1/2020.(IV. 1 .) Korm. rendeletének 6. (4) bekezdésére a bölcsődei és

óvodai rendkivüli szünet elrendeléséről szóló 1/2020.(III.15.) polgármesteri határozatba foglalt

döntésem megerősitéséről határoztam, s erre tekintettel — indokolt esetben, ha a szülők a felügye

letet nem tudják megoldani megerősítem a kiscsoportos gyermekfelügyelet, valamint az

intézményi gyermekétkeztetés feladatel látásának indokoltságát.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40!2020.(IIl. 1 1 .) Korm. rendelet alapján a katasztrófavéde

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

46. (4) bekezdésében, veszélybelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva

gyakoroltam.

Kunhegyes, 2020. április 03.


