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Tárgy: Rendkívüli szünet
elrendelése járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel

HATÁROZAT
Solymár Nagyközség Polgármestereként Magyarország Kormányának az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvásának érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) 2. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a koronavírus-járvány megelőzése érdekében meghirdetett országos veszélyhelyzetre
tekintettel Solymár Nagyközség közigazgatási területén található bölcsőde és nevelési
intézmények tekintetében
rendkívüli szünetet
rendelek el az alábbiak szerint.
A rendkívüli szünet keretében a nevelési intézmények rendkívüli ügyeleti rendben – a
hatályos járványügyi előírások betartása és a kihirdetett veszélyhelyzetben érvényes
járványügyi feltételek megléte esetén az intézményvezető egyedi döntése alapján az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén fogadhatnak gyermekeket.
A nevelési intézmény a szülő kérelmére, amennyiben a gyermeknek
a) nincs egy háztartásban élő iskolás korú, vagy bölcsődés korú testvére és
b) mindkét szülője/gondviselője munkavégzés miatt, vagy egészségi állapota miatt otthonától
a rendkívüli ügyeleti nyitva tartás időtartama alatt távol van, valamint
c) a házi gyermekorvosa adott, a rendkívüli ügyeleti ellátás időtartamára érvényes háziorvosi
„egészséges gyermek” igazolást,
a köznevelési intézmény rendkívüli ügyeletet biztosíthat.
A Solymári Óvoda Bölcsőde Liget Bölcsődéje esetében nincs helye rendkívüli ügyeleti rend
bevezetésének.
INDOKOLÁS
Magyarország Kormánya a Rendelet 2. §-ában felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a
koronavírus-járvány megelőzése miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben saját hatáskörben rendkívüli szünetet
rendeljen el az adott település közigazgatási területén található bölcsőde és nevelési
intézmények tekintetében.

Tekintettel arra, hogy Solymár Nagyközség Budapest Főváros agglomerációs övezetében
fekszik és jelentős a kockázata településünkön járványügyi gócok kialakulásának, ezért az
iskola bezárása mellett feltétlenül indokolt az egyes közintézmények, valamint a nevelési
intézmények tekintetében a rendkívüli szünet elrendelésének. A rendkívüli szünet időtartama
alatt a veszélyhelyzet fennállásának végéig e határozatban foglaltak szerint látja el a nevelési
intézmény a gyermekek felügyeletét.
Jelen határozat Solymár Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Solymári Óvoda
és Bölcsőde Liget Bölcsődéjére, Kék Óvodájára, Napsugár Óvodájára, valamint a Német
Nemzetiségi Önkormányzat-Solymár fenntartásában működő Lustige Zwerge Német
Nemzetiségi Óvodára, valamint Solymár Nagyközség közigazgatási területén működő nem
önkormányzati fenntartású nevelési intézményekre terjed ki.
A Rendelet 2. §-a szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda
elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi
kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai
ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet
elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.
Jelen határozat a fentieken túlmenően az intézményvezetőknek közvetlenül, a helyben
szokásos módon a www.solymar.hu, solymaronline.hu, valamint közösségi oldalakra
elektronikus úton kerül feltöltésre.
Jelen határozat a veszélyhelyzet fennállásáig érvényes.
Solymár, 2020. március 14.
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