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*A Képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyek törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.
Tisztelt Képviselő-testület!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fenntartó dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva
tartásáról legkésőbb február 15. napjáig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a
zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
Az óvodákban a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tartó
időszak. Az óvodapedagógusok szabadságát az óvodákban július 1. napjától augusztus 31.
napjáig kell kiadni annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes
óvodai nevelési évben biztosítani kell.
Az óvodai munkaterv határozza meg a nevelési év helyi rendjét, melyben meghatározásra kerül
a nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása, a szünetek időtartama. Az óvodákban
egy nevelési évben a nevelés nélküli munkanapok száma az 5 napot nem haladhatja meg, és
szülői igény esetén a gyermek felügyeletét az óvodákban ellátják.
Az óvodák intézményvezetőinek javaslatát figyelembe véve az óvodák nyári zárva tartását és
ügyeleti rendjét a jelen előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint terjesztem elő.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. tv. (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően
készült.
Tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva-az előterjesztésben foglaltak alapján –szíveskedjék döntését
meghozni.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …/2021.
(I.19.) határozata az Óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartásának és nyári
ügyeleti rendjének elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen
határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
II. veszélyhelyzet fennállása esetén az óvodák nyári zárva tartási és ügyeleti rendjével
kapcsolatos döntését módosíthatja.
III. intézkedik az érintettek értesítéséről.
I.
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Melléklet: 1. melléklet – Óvodák nyári zárva tartási és ügyeleti rendje

