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JEGYZŐKÖNYV, 

a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

Társulási Tanácsának Elnöke által  

a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 

2021. március 9-én meghozott döntéseiről. 

 

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16. 

Időpont: 2021. március 9. 15 óra 00 perc. 

 

Jelen vannak:  

Kecskés Gábor elnök, Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere. 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  

Budainé Vajk Ildikó jegyző. 

 

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország teljes területére 2021. 

február 8. napjától kezdődően ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A koronavírus-

világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény alapján az Országgyűlés az 

Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a 

veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek 

hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A fenti törvény alapján a kormány a 

2021. február 8-tól elrendelt veszélyhelyzetet  80/2021. (II. 22.) korm.rendeletével 2021. 

május 22 napjáig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a 

képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak 

kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a 

szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A 

veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester 

hozza meg, társulás esetében a társulás elnöke. 

 

1. döntés:      A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjaiban rendkívüli   

                      szünet elrendeléséről. 

 

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 05.) korm.rendelet 

alapján az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben 2021. április 7-ig. A védelmi 

intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 06.) 

korm.rendelet alapján az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet időtartama alatt a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók 

napközbeni felügyeletének megszervezéséről 2021. március 8-tól. A fentiek alapján az előzetes 

szülői igényfelmérés alapján az óvodában nem szükséges ügyelet biztosítása, illetve a bölcsőde 

tekintetében nem igénylik a szülők annak nyitva tartását. 

Az intézmény dolgozói között tovább terjedt a koronavírus megbetegedés, különös tekintettel 

a bölcsődei dolgozókra, így a bölcsőde biztonságos működtetése a dolgozók jelenlegi egészségi 

állapota miatt nem biztosított, így a bölcsőde vonatkozásában 2021. április 7-ig rendkívüli 

szünet elrendelése indokolt azzal, hogy amennyiben a bölcsőde biztonságos működtetésének 

feltételei fent állnak, a bölcsődei ellátást ügyeleti rendben biztosítani szükséges. 
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14/2021. (III. 09.) társulási tanácsi határozat 

döntés rendkívüli szünet elrendeléséről a Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde bölcsődei csoportjai tekintetében. 

 

A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 

figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre továbbá, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben és a 2021. február 8. napjával kihirdetett 

veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) kormányrendeletben foglaltakra, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely 

szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a 

polgármester, társulás esetében az elnök gyakorolja – a Ságvári Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde fenntartójaként az intézményben történt koronavírus fertőzések és 

megbetegedések miatt úgy határoz, hogy a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

intézmény két bölcsődei csoportja tekintetében 2021. 03. 09. – 2021. 04. 06. 

terjedő időszakra rendkívüli szünetet rendel el.  

Amennyiben a bölcsődei csoportok biztonságos működtetésének feltételei újból 

biztosítottak, a rendkívüli szünet ideje alatt a bölcsődei ellátást ügyeleti rendben 

biztosítani szükséges. 

A rendkívüli szünet ideje alatt a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális 

és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt 

működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) korm.rendelet 19. §-ának 

megfelelően az intézményi gyermekétkeztetést az intézmény konyhája útján kell 

biztosítani mindaddig, amíg a konyha biztonságos működtetése az intézmény 

dolgozóinak átcsoportosításával lehetséges. 

 

A rendkívüli szünet elrendelése miatt szükséges teendők elvégzése az 

intézményvezető, illetve helyettesének feladata. 

 

határidő: azonnal 

felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető, Pozsonyiné Horváth Katalin 

intézményvezető-helyettes 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 


