ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. december 21-ei ülésére
Tárgy:

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és
Konyha bölcsőde intézmény bezárása

Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Horváth Zsolt polgármester
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján mellőzve
DFV/993-299/2020.

Ügyiratszám:
Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működik a
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha.
Az intézmény keretében működik a bölcsődei működést biztosító Varázskert Bölcsőde intézménység.
A bölcsődevezető jelezte, hogy az intézményegységben több dolgozója koronavírussal fertőződött
meg és ezáltal a szoros kontakt miatt a dolgozók és a gyermekek többségét karanténba helyezték.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 32.§ a) pontja szerint a bölcsőde működésének felfüggesztésére
a járási hivatal jogosult. A járási hivatal a bölcsőde működésének felfüggesztéséről nem döntött.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat
feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó
gyermekek ellátásának megszervezése.
Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak kötelezettség a bölcsődei ellátás megszervezése és annak
biztosítása, azonban a karantén elrendelésére tekintettel a személyi feltételek 2020. december 21. és
2020. december 28. között nem biztosíthatóak.
Erre tekintettel a Varázskert Bölcsődének a 2020. december 21. és 2020. december 28. közötti teljes
bezárásról kell rendelkezni.
Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat elfogadását!
Dunaföldvár, 2020. december 21.

Horváth Zsolt sk.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és
hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy
1. elrendeli
a. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Varázskert Bölcsőde
(7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 17-23/B., a továbbiakban: Bölcsőde) 2020.
december 21. és 2020. december 28. közötti teljes bezárását a Tolna Megyei
Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által tett a
járványügyi intézkedéseire tekintettel.
b. a Bölcsőde teljes fertőtlenítését.
2. az 1. pontban foglaltakról az intézményegység vezetője haladéktalanul értesítse a
szülőket és a dolgozókat.
Felelős:
Határidő:

Bálint Erika intézményegység-vezető
azonnal
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