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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 

polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hivatalvezetője által 

2020. november 30-án véleményezésre megküldött, a Pétfürdőn kötelező felvételt 

biztosító Horváth István Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapítására 

vonatkozó tervezettel - amelyben a Horváth István Általános Iskola kötelező felvételi 

körzete Pétfürdő település közigazgatási területe – egyetértek. 

 

Határidő a határozat megküldésére: 2021. január 31. 

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

               

A Bölcsőde (Pétfürdő, Iskola u. 10.) nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyom jóvá: 

 

„A Bölcsőde 2021. június 1. és 2021. augusztus 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

június 1. és  augusztus 8. között: 5.30 órától 16.00 óráig; 

augusztus 9. és  augusztus 22. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 23. és augusztus 31. között: 5.30 órától 16.00 óráig.” 

 

Felhívom az intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről az érintetteket 

írásban tájékoztassa és azzal egyidejűleg valamennyi ellátott gyermek szülőjét nyilatkoztassa a 

bölcsődei szünet idejére vonatkozó esetleges gondozási igényéről. A nyilatkozatok 

összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztasson.  

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, 

a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 



betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  a bölcsőde zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 

 

Határidő: a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2021. február 28. 

                  a polgármester tájékoztatására: 2021. március 10. 

Felelős:    Papp Alexandra intézményvezető 
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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hoztam: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 

biztosított jogkörömben eljárva - a „Panelkuckó” Napközi Otthonos Óvoda (Pétfürdő, Liszt 

Ferenc út 17. sz.) 2021. évi nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

„Az Óvoda 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti munkanapokon az alábbiak 

szerint tart nyitva: 

január 4. és augusztus 8. között: 5.30 órától 16.30 óráig; 

augusztus 9. és augusztus 22. között: nyári karbantartási munkálatok miatt zárva; 

augusztus 23. és december 22. között: 5.30 órától 16.30 óráig 

december 23. és 2022. január 01. között: zárva” 

 

Felhívom az intézményvezetőt, hogy mind a nyári, mind a téli zárvatartás miatt valamennyi 

napközbeni ellátást igénybe vevő gyermek szülőjét nyilatkoztassa a gyermekfelügyelet iránti 

igényéről. A nyilatkozatok összesítésének eredményéről haladéktalanul tájékoztasson. 

 

Amennyiben az ellátást igénylők között a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 41. § (1) (2) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermek szerepel, 

azaz akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok (a gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni,  az óvoda zárva tartása alatti alternatív napközbeni 

ellátás megszervezéséről a gyermekjóléti alapellátás keretében gondoskodni kell. 



 

Határidő: a) a nyitvatartás közzétételére az óvoda hirdetőtábláján: 2021. február 3. 

                  b) a nyitvatartás közzétételére a helyi televízió képújságjában  

                      és az önkormányzati honlapon: 2020. február 3. 

       c) a szülők tájékoztatására és nyilatkoztatására: 2021. február 28. és  

                                                                                              2021. október 30. 

                  d) a polgármester tájékoztatására: 2021. március 10. és  

                                                                         2021. november 10. 

                  e) igény esetén az alternatív napközbeni ellátás módjára vonatkozó  

                      javaslat előterjesztésére: 2021. március havi testületi ülés és  

                                                              2021. november havi ülés 

                                                             

Felelős:    a) és c-d) pontra: Porogi Lajosné óvodavezető 

      b) pontra: Szabóné Czifra Melinda jegyző 

                 e) pontra: Horváth Éva polgármester és 

                                 Papp Alexandra Gondozási Központ vezetője 


