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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány
(a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a Magyarország Kormánya által elrendelt
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester
gyakorolja - a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom:

Tolmács Község Önkormányzatának Polgármestere - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXc. törvény 83.
§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési - oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdésében foglaltakra - az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti
működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi
időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg:

Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2021. április 20-21-22. 13.00 órától 15.00 óráig.
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106.

Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fd, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik
életévét a felvételétől szánútott fél éven belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.
A Polgármester és az Intézményvezető - a jogszabályi előírások figyelembevételével - a felvéterre jelentkezés
időpontját és abeíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalókat a helyben szokásos módon közzéteszik.

Tolmács Község Önkormányzatának Polgármestere - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXc. törvény 83.
§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva - meghatározza, hogy az Önkormányzat
fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2021.
július l-jétől 2021. augusztus 2-ig tart.
A Polgármester a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti
gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői igényesetén biztositsa, oly módon, hogy a
szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása.
A Polgármester felJúvja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben szokásos módon,
a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa az érintetteket.
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