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7 0 I 2020.UV.2 8.) hatir ozata

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dosit6srlr6l sz6l6 201 1. 6vi

CXXVIII. trirv6ny 46. $ (4) bekezd6s6ben, vesz6lyhelyzet idej5re biztositott feladat- 6s

h at6skrinimb en elj 6rva az alibbi hat6r o zatot ho zom :

A Lit6ri Csivitel6 Ovoda 6s B<jlcs6de iigyeleti rendj6t az alttbbiak szerint 6llapitom meg:

- 2020. m6jus 4. napjitil a brilcs6d6s 6s 6vod6s koru gyermekek napkcizbeni feltigyelet6t (a

tov6bbiakban: tigyelet) az alilbbiak szerint biztositom:

- Azon fertozo betegs6gben nem szenvedo gyermekek, akiknek sziiloje vagy m6s tdrv6nyes
k6pviseloje (a tov6bbiakban egyiitt: sziilo) munkav6gz6s, vagy m6s ok miatt - ezt igenyll
A sztil6 ir6sban nyilatkozik arr6l, hogy a gyermek nem szenved fertozo betegs6gben.

- Az tigyelet ig6nyl6se lehetos6g szerint elektronikus lev6lben - csivitelo@liter.hu -, vagy
telefonos 6rtesit6s irtj6n 06-30/150-5450 is benffithat6.
Amennyiben valaki a k6sobbiek folyam6n kiv6nja ig6nybe venni az tigyeletet, rigy azt az

ig6nyl6st megelozoen 2 nappal kordbban sziiks6ges jelezni a fent megadottak szerint,
munkanapokon 8.00- 1 2.00 6r6ig.

Aki 2020. m6jus 4. nap16t6l m6r ig6nybe kiv6nja venni az tigyeletet,2020- 6prilis 29-6n 8.00 -
15.30-ig jelezheti, illetve 6prilis 30-6n, 6.00-8.00 6rdig.

- Az iigyeletet a sztil6 6ltal ig6nyelt id6szakban, de legfeljebb munkanapokon az 6vodai
nyitvatartris6nak megfeleloen 6.00 6s 17.00 6ra kozcitt kell biaositani.

- Az igyelet ell6t6sa kiscsoportos form6ban tort6nik, legfeljebb 5 gyermek feltigyelete
biztosithat6 egy csoportszob6ban.

- Az tigyelet6rt t6rit6si dij nem k6rheto

- A gyermekeknek napi h6romszori 6tkez6st biztositunk.

A 67 I 2020. (IV. 2 3 . ) hatir ozat vi s szavon6sra kertil

Az 6vodai tigyelet elkitilsSnak elj6rdsi rendj6t Rokalyn6 Csizmadia Margit int6zm6nyvezeto

dolgozzaki.

Hatiirid6: 2020. 6prilis 3 0.

FelelSs: Varga Mihrily polg6rmester
Rokalyn6 Csizmadia Margit Csivitel6
6s Btilcsode int6zmenyvezetoj e
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L it6r Ktizs 69 O n kormrin yzat p olgitrm ester6n ek
7 I 12020.(1V.28.) h atf r ozata

A katasztr6favddelemr6l ds a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2011. evi
CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezddsdben, vesz6lyhelyzet idejdre biztositott feladat- ds

hat6sktirtimben eljdrva az aldbbi hatirozatot hozom a Korm6ny 15212020.(IY.27.)

Korm6nyrendelete alapjin a gyermekek napkdzbeni feltigyeletdvel kapcsolatos int6zkedds6rol:

A 7012020.(1V.28.) hathrozatomat kiegdszitem azzal, hogy a rendeletben megfogalmazott
teleptil6si polgdrmesterkdnt k<itelezetts6get vfllalok, hogy a2020.6prilis 30. napjrln 6letbe ldpo
kormiinyrendelet alapj 6n az tigyeletrol gondoskodom.

Az 6vodai iigyelet ell6t6s6nak eljfrrisi rendj6t Rokalynd Csizmadia Margit intdzmdnyvezeto
dolgozzaki.

Hat6rido: 2020. 6prilis 30.

Felel<ls : Varga Mih6ly polg6rmester
Rokalynd Csizmadia Margit Csivitel6 Ovoda
6s B <jlcsode int6zmdnyv ezetoje

Varga


