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Nadap Község Polgármestere 1/2020.(III.15.) határozatával az Önkormányzat fenntartásában 
működő Nadapi Kerekerdő Óvoda köznevelési intézményben az ellátást igénybe vevő 
gyermekek és az intézményben dolgozó munkavállalók egészségének megóvása érdekében 
2020. március 16-tól rendkívüli szünetet rendelt el a veszélyhelyzet fennállásának idejére és 
rendelkezett az óvodai ügyeleti ellátásról. 

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok szervezéséről szóló 
215/2020.(V.20.) Kormányrendelet 1.§ a) pontja értelmében az óvodák és bölcsődék a 
veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben való 
részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. 
 
Jogszabályi előírásnak megfelelően a Nadapi Kerekerdő Óvoda is a megszokott működési 
rendben fogadja a gyermekeket 2020. május 25-től.  

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Nadap Község Polgármesterének 
13/2020. (V.25.) 

HATÁROZATA 
az 1/2020.(III.15.) határozat visszavonásáról 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  

1. A Nadapi Kerekerdő Óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 1/2020.(III.15.) 
határozatomat a mai nappal visszavonom. 
 

2. Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg, a megfelelő tájékoztatást rendelje el. 
 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
 
Nadap, 2020. 05. 25.  

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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