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HATÁROZAT  

 

Nagyvenyim Nagyközség Polgármestere a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és a Búgócsiga Családi Bölcsőde intézmény 

esetében 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet rendel el, hétfőtől az óvoda és 

a családi bölcsőde csak ügyeleti rendszerben működik Nagyvenyimen. 

2. A szülők csak indokolt esteben hozhatják gyermekeiket az intézményekbe. Kérjük, 

hogy a gyermekek otthon tartásának mérlegelésekor legyenek tekintettel az időskorúak 

fokozott védelmére irányuló ajánlásokra is. Azaz, amennyiben arra lehetőség van, a 

gyermekek felügyeletét a következő hetekben ne a 60 év feletti nagyszülők lássák el. 

3. Az ügyeletet elsősorban azon szülők gyermekeinek biztosítjuk, akik az egészségügyi 

vagy élelmezési ellátásban teljesítenek feladatot, továbbá akik más módon nem tudják 

biztosítani gyermekük felügyeletét, és ezt az intézmény felé írásban igazolni tudják. 

4. Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben azon gyermekeket, akiknek valamelyik szülője 

GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon van, illetve főállású anya. 

5. Emellett nem fogadják azokat a gyermekeket sem, akiknek idősebb iskoláskorú 

testvérük otthoni felügyelete megoldott.  

6. Az előzőeken túl nem fogadják az ügyeletben az intézmények azokat a gyermekeket 

sem, akiknél orrfolyás, köhögés, felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei 

észlelhetők. Az intézményeknek joguk van hazaküldeni azt a gyermeket, akinél 

bármilyen betegség tüneteit észlelnek. 

7. A gyermekek fogadása és hazaengedése ún. „zsiliprendszerrel” történik, hogy a szülők 

ne lépjenek be az intézményépületekbe. 

8. Kérjük a szülőket, ha a gyermekkel érintkezők közül valaki az elmúlt két hétben 

külföldön tartózkodott, tájékoztassa erről az intézményt. 

9. Azon otthon tartózkodó óvodás gyermekek részére, akik számára nem biztosított az 

otthoni ellátás, a szülők által fél 9-ig leadott igény alapján másnapra elvitel formájában 

biztosítjuk az intézményi étkeztetést. Aki az intézményi étkeztetést megrendelte, azt 

elvinni, és azt kifizetni köteles. 

10. Mindennél fontosabb a nagyvenyimi lakosok biztonsága, ezért mindenkitől a 

legteljesebb együttműködést kérem. 

11. Jelen rendelkezések visszavonásig érvényesek. 

 

Nagyvenyim, 2020. március 15. 

Vargáné Kaiser Katalin 

           polgármester 


