
 

 
 
 
 
 
Tárgy: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda rendkívüli szünet megszüntetése, 

újranyitása  
 
 
17/2020.(V.18.) 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 hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartásában lévő Bugyi Nagyközségi 
Napköziotthonos Óvodában 2020. március 17 napjával elrendelt rendkívüli szünetet  
 

2020. május 24. napjával megszüntetem, 
 
és valamennyi óvodát a járványügyi intézkedések betartása mellett 2020. május 25-étől 
ismételten megnyitom. 
  
Felkérem az intézményvezetőt, hogy a szükséges járványügyi megelőző és munkálatói 
intézkedéseket tegye meg és tájékoztassa erről a szülőket és munkavállalókat. 
 
Határidő: 2020. május 24. 
Felelős: Bodnár Sándorné intézményvezető 
 
 
Bugyi, 2020. május 18. 

                 Nagy András Gábor                                         
              polgármester        
 
Indokolás 
 

Magyarország Kormánya döntése értelmében a járvány első szakasza lezárult, a koronavírus 
járvány elleni védekezés új szakaszba lépett, mely a korlátozó intézkedések tekintetében a 
207/2020(V.15) számú kormányrendelet alapján –a vidéki szabályokat tartalmazó 
168/2020(IV.30) Kormányrendelettel együtt - Pest megyére -így Bugyi nagyközségre – 
vonatkozóan 2020. május 18. napjától változásokat jelentett be. be.   
Az elmúlt két hónapban a kisgyermeket nevelő munkavállaló szülők szabadságai kimerülnek és 
egyre többen jelezték az igény az óvodai ellátásra, melyet már az 5 fős ügyeleti rendszerben nem 
lehet fenntartani. A településen fertőzött személyről nincs tudomásunk és alacsony azon 
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megfigyelés alatt lévő lakosok száma, aki munkavégzés okán vagy hazautazás miatt kerültek 
járványügyi megfigyelés alá.  
 
A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése céljából 2020. március 17-én a Napköziotthonos 
Óvodában elrendelt rendkívüli szünetet is 2020. május 24 napjával visszavonom és 2020. május 
25.étől a Napköziotthonos Óvoda valamennyi telephelyét kinyitjuk. 
 
Az óvodában is a kötelező járványügyi megelőző intézkedéseket bevezetjük, így  

• csak egészséges gyermek jöhet (körzeti orvos igazolásával), 

• a szülőnek aláírásával igazolnia kell, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben (az 
óvodai nyomtatványon, amit a kezdés reggelén elegendő aláírnia), 

• csak egy alvós játékot hozhatnak a gyerekek, aminek rendszeres fertőtlenítését kérjük), 

• a szülő az óvoda épületébe nem léphet be, 

• a hőmérőzés és kézfertőtlenítés továbbra is érvényes lesz az érkezés időszakában, 

• egyeztetni kell az óvodapedagógusokkal a napközbeni elérhetőségeket. 

• Az óvodások számára a gyermekétkezést biztosítjuk 
A fentiek további betartásával az óvodai nevelés biztonságos. 
 
 


