
Tárgy: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének megállapítása 

34/2020. (V.27.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 

által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 

megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletére tekintettel a Kiskunhalasi 

Bóbita Óvoda és Bölcsődéje nyári időszakra a nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

- A Bölcsőde 2020. augusztus 03. napjától - 2020. augusztus 14. napjáig zárva tart. A 

szünet előtti utolsó nyitvatartási nap 2020. július 31. napja (péntek). A szünet utáni 

első nyitvatartási nap 2020. augusztus 17. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári 

időszakban a Bölcsőde nyitva tart.  

2. A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a fenntartó 

tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről.  

A Kormánynak az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 

215/2020. (V. 20.) Korm. rendeletének 1.§ (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020. 

augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde vezetője a jogszabályokban, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározottak szerint kialakította a bölcsőde nyári nyitva tartását, és azt 

fenntartói jóváhagyás végett beterjesztette a Hivatalhoz. 

Ezzel egyidejűleg megszervezésre került a zárva tartás idején a gyermekek szükség szerinti elhelyezése 

is. Ennek végrehajtása során a Bölcsőde együttműködik a város óvodai intézményeivel és az 

önkormányzati főzőkonyhákkal. Azok, akik a zárva tartás ideje alatt nem tudják megoldani gyermekük 

elhelyezését, a nyitva tartó ügyeletes óvodákba, elsősorban a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

Bölcsődéjébe tudják gyermeküket vinni. 

Nyáron az önkormányzat bölcsődéje 2020. augusztus 03-tól - 2020. augusztus 14-ig lesz zárva, ekkor 

valósul meg a bölcsőde tisztasági festése, kötelező fertőtlenítő – nagytakarítása. Ebben az évben 

felújítási, építési munkák is várhatóak. Nyitás: 2020. augusztus 17. (hétfő) 

Jelen döntést követően a szülők erről további részletes tájékoztatást kapnak és az igények felmérésre 

kerülnek a zárva tartás alatti bölcsődei elhelyezésről. 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 27. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


