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Kistokaj Község Önkormányzat Polgármesterének
1/2020. (III.15.) Polgármesteri Határozata
a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben
történő rendkívüli szünet elrendeléséről
Kistokaj Község Önkormányzata Polgármestere a 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020.
(III.14.) Korm. rendelet 2. § -ában kapott felhatalmazás alapján Kistokaj Község Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva úgy határoz - a képviselő-testület és az
óvodavezető véleményének kikérésével- hogy Kistokaj Község Önkormányzat fenntartásában
működő Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha, mint önállóan működő intézmény
(Törzsszám:635781, OM azonosító:202244) – az óvodájának és a bölcsődéjének tekintetében
2020. március 17. napjától visszavonásig
r e n d k í v ü l i s z ü n e t e t r e n d e l el.
A rendkívüli szünet végrehajtása érdekében, annak időtartamára az alábbiakat rendelem el:
- Azon gyermekek részére, akiknek a szülő igazoltan nem tud felügyeletet biztosítani, tartson az
intézmény kiscsoportos foglalkozásokat, ügyeletet.
- Az intézmény területére idegeneknek tilos a belépés, az intézménybe csak a dolgozók és a
gyermekek léphetnek be.
- Az intézmény kizárólag azon gyermekeket fogadja, aki fertőző betegségben nem szenved és a
család egyik tagja sem járt az elmúlt 2 hétben külföldön, valamint nem került kontaktusba
karanténban lévő személyekkel. (A vizsgálat negatív eredményének megállapításáig a gyermek
felügyelete nem lehetséges).
- Azok a gyermekek, akik továbbra is részt vehetnek és részt is vesznek az óvodai és a bölcsődei
ellátásban, az intézményben részesülnek étkeztetésben.
- Csak azon szülők élhetnek a felügyelet lehetőségével, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a
járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához,
vagy munkáltatója nem biztosítja a távmunka lehetőségét és a gyermek elhelyezését semmilyen
más módon nem tudják megoldani.
- Az intézményi étkeztetést továbbra is igénylő, otthon maradt óvodás és bölcsődés gyermekek
részére egyszeri meleg ételt biztosít az önkormányzat 2020.03.17. napjától.
A szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az Emberi Erőforrások Miniszterét.
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