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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti
Intézményének Bölcsődéje (a továbbiakban: Bölcsőde) – az elmúlt évek során kialakult
gyakorlat szerint – nyáron az időszakosan előírt festési és egyéb szükségessé váló karbantartási
munkálatok elvégzése érdekében bölcsődei szünetet tart. Ezalatt az idő alatt lehetőség van a
bölcsődei dolgozók szabadságának kiadására is.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4)
bekezdése kimondja:
„A bölcsőde a nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet
idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi
gondozásának, nevelésének megszervezéséről.”
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
37. § (3) bekezdése alapján:
„A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a
fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.”
A Bölcsődében a nyári bölcsődei ellátási szünetet tervezett időpontja:
2021. július 26-tól 2021. augusztus 13-ig (három hét időtartam) .
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
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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.
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 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
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
I.

II.
III.
IV.

jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény)
Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét úgy, hogy a Bölcsőde 2021. július 26-tól 2021.
augusztus 13-ig zárva tart, a zárva tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az
általános nyitvatartási rend érvényes.
veszélyhelyzet fennállása esetén a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjével kapcsolatos
döntését módosíthatja.
döntéséről tájékoztatja a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetőjét.
felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott vezetőjét, hogy a gyermekek
felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a
bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről.
Határidő: II. pont vonatkozásában: 2021. január 31.
III. pont esetében: 2021. február 15.
Felelős: III. pont vonatkozásában: Bese Ferenc Polgármester
IV. pont vonatkozásában: a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megbízott
vezetője

Budapest, 2020. december 14.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
előterjesztés készítője”
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. január 19. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

