
lr É t.y x (l l v Án,tls t,tl t,c; Á n vl l:]sl, F. ll I:'

6,149 Mélvkút, Petőíi tér l.
Telelbn: 77 l 560-00i ;'I'elet-ax: 71 l 560-030

E-rnail : hivatal@melykr.rt, lT ur

Ikt.szárn: 1207 -8 12020.

'..'Ug1 intézo: dr. Vörös-Börcsök Tírtiea

Iög1,: Rendkír,ril szünet elrerrdelése az óvodai
ellátást végzi1 irrtózrlényben II I.

8 l 2020.(lY. 0 2. ) P o L G Á Rna p s,r E R I H A,I, Á R o Z A, r

A veszély,helyzet kilrirdetéséről szóló 4012020,0lI.11.) I(olnt. rendelet (tovribbiakban: I(orm.
rerrdelet) 1 . §-a alapján a Kortllátlv az ólet- els vagr,onlriztorrságot vcszólyeztetó törrrege s

rrregbetegedést okozó hr-rr-llán jiirr liIll kör ctliczll-}(.11-1\ cillcii cllrlir,ítiisa. a lllilg\ i]r 1rllanrpolgárok
egészségének és életének rttegór ása órcleli.éberl \1itg1 irrcllszitg egész teriiletére
vcszél),lrel_r,zetet lrircletett l(i. A vcsz-óll hclr zet ii]ótttt,tarlla alatt - LI7. élct- és
vagyorrbizttlIlseigot r,eszélyeztct(i töIrreges ntcubetegcclést olttlzti humárl_jiirlírrry tllegcl(izése.
illetve következtnényeinek cllrlrrítása. a ll,}ttg\lar államptllgárok egészségének és életérrek
megóvása érdekébe n elrerrclelt veszélyhcll,zet során teerrciő irrtézkedósekrői (rl.) szóló
4512020. (III. 14,) Korr'r. rendelet (tol,ábbiakbatl: I(ornr. rendelet II.) 2. §-ában biztosított
hatáskörörnberr eljárva - első alkalotrrmal az. 1/2020.(II1.16.) polgármesteri lratározattal.
második alkalonrnral a 412020,(III.23.) polgárnesteri lratározattal - clörrtötterrr az óvoclai
e]látást biztosító Mélykút Város Önkormányzaí Óvodájábarr rer'dkíviili szünet elrerrdelóséről.
A Korm. rer-rde]et II. 2. §-a - és így az e tárgvban a polgáfnlester szátrlára rlegáIlapított
hatáskör is - Magyarország Alaptörvérryének 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020, március
30. napjárr hatályát vesztette. Hzt kör,etően Méll.kűtt Város Jegyzője rendelt el rerrdkívlili
szi-inetet az ór,oclai ellátást nlúritó itltézrrlént,bell - a Iletrrzeti közneveIésről szóló 2011. évi
CXC. törvér-ry 30. S\ (5) bcltczclcs b) pontja ala1;.iirrl.

A rrrai napon ltatály,ba lépett az egészsóg ós élet tnegtiviisa. r,alatlritrt a ne1-Ilzetgazdaság
helyreállítása érdekében elretrcjelt veszéll ltelr zettei kapcsolatos reIldliír"Lili intézkeclésekről
szóló 8l'2020. (VI.1.)Kort,n. rcIrclclet. anlclr 6. ,.\-árlali (4t beliczdclsc liitlttltlclja. htlgr, ."a

bölcsődei ellzitást r égző intéz,rrrérr1. r,alatliittt az ór,ocla e lIlell,czkedésc sz,eril,tti teIepiilési
önkortlá-ryzat poIgárrrlestet,c -- it lőr,iirosbatl a liji á rtlsi lteri.ileti ptllgárniester (a
továbbiakbarr egy"titt: ;lolgárrrrcstcr) a bölcs(jdci és az tjr,oclai ellátást r,égző intézIrlérryek
esetében rerrdkíviili szünetet retrclelltet el. A ptllgáfl-}lestel a szt-inet elrerldeléséról sororr kívtil
tájékoztatja a gyernrek- és iljúságpolitikáért íélelős nrinisz.tert.'" E rendelkezés a rendkívtili
szünet elrendelését ismét a polgármesterek hatáskörébe Lltalta, Tekirrtettel arra" hogy a
koronavírus okozta megbetegedések rnegelőzése érdekében továbbra is irrdokolt az óvoclai
ellátást nyúrjtó ir-rtézményben a rerrdkíviili sztirret eirendelése, ezért a Korm. rendelet 6.§ (4)
bekezdósében biztosított hatriskörömben eljárva Mélykút Város Önkorrnányzat
Ór,odája intézményl,ezetőjér,el cgy,eztetvc és annak egl,etértésével - a mai naptól
kezclődő hatállr al határozatlan iclőttrrtamra rencll<ír,üli szünetet rendelel< el, F,zzel
egyidc,jLileg lcll<órerl a.jegvzót. lrogl,a sztitlct clrcrrclcIésóről a gyernlek- ós iílúságpolitikáórt
í'elelós rnitli sztert táj ékoztassa.
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