
 
 
Csömör Nagyközség közigazgatási területén bölcsődei és óvodai ellátást végző 
intézmények vezetői részére 
 
 
Tisztelt Intézményvezető! 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humanjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt, veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 
45/2020 (III.14.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a 2020. március 15-én elrendelt, 
Csömör Nagyközség területén bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények rendkívüli 
szünet címén történő bezárását határozatlan időre 
 

meghosszabbítom. 
 
A Magyar Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről megalkotott 2020. évi XII. törvény 
alapján, az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésére hivatkozással a korábban megalkotott 
veszélyhelyzetre vonatkozó kormányrendeleteit megerősítette és azt hatályában fenntartotta. 
Jelen törvény alapján a március 15-én elrendelt Csömör Nagyközség területén bölcsődei és 
óvodai ellátást végző intézmények rendkívüli szünet címén történő bezárása a korábbi 
döntésemmel egyezően változatlan tartalommal fennmarad, mindezzel összefüggésben ezen 
intézmények vezetőinek döntései is változatlanul érvényben maradnak. Jelen döntésem 
összhangban van, egyúttal figyelembe veszi a parlament hivatkozott törvényi rendelkezését 
és azt a szándékot, hogy a vírus terjedésének megakadályozásának szempontjából továbbra 
is fontos a gyermekek és a lakosság lehetőség szerinti elkülönítése. Az intézmények 
napközbeni felügyeletére vonatkozóan továbbra is érvényben marad a március 15-i 
döntésem, melynek értelmében kérem az érintett intézmények vezetőit, hogy biztosítsanak 
napközbeni felügyeletet azon gyermekek részére, akiknek szülei a gyermek napközbeni 
ellátásáról indokoltan nem tudnak gondoskodni. Kérem, hogy a gyermekek felügyeletét 
továbbra is a lehető legkisebb csoportbeosztással lássák el a fertőzés terjedésének 
csökkentése érdekében.  
 
Jelen döntésemmel érintett intézmények az alábbiak: 

 

1. Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda – 2141 Csömör, Laki u. 3. 

2. Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda – 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. 

3. Maugli Alapítványi Családi Bölcsőde – 2141 Csömör, Petőfi Sándor u. 29. 

4. Pöttöm Fészek Non-profit Kft által fenntartott Pöttöm Fészek Családi Napközi 

– 2141 Csömör, Erkel Ferenc u. 19. 

5. Varázs-Csillag Szociális és Oktatási Nonprofit Kft. által fenntartott Mesevár 

Bölcsőde – 2141 Csömör, Panoráma u. 9-11. 

6.Kópék Bölcsődéje Nonprofit Kft által fenntartott Kópék Bölcsődéje – 2141 

Csömör, Holló u. 3. 



Felhívom a figyelmét arra, hogy döntésem összhangban van a korábban más helyi közösségi 
intézmények esetében fenntartói jogkörben meghozott, intézményi működést korlátozó 
intézkedésekkel. 

Tájékoztatom továbbá Önt, hogy a rendkívüli szünet ideje alatt az érintett 
intézmények vezetőivel önkormányzatunk folyamatosan konzultál egyrészt a hatékony 
járványügyi védekezés települési szintű együttműködése érdekében, másrészt az 
intézmények rendkívüli szünet alatti, indokolt működési rendjének meghatározása céljából. 
Ez érinti az önkormányzati intézmények esetében a Vészhelyzettel összefüggésben felmerülő 
munkáltatói-munkavállalói kérdések tisztázását, az önkormányzattal együttműködési 
szerződésben álló magán intézmények esetében a szerződéses kapcsolatból eredő kérdések 
mindkét fél számára történő megnyugtató rendezését is. Mindezek ügyében az elkövetkező 
napokban egyeztetéseket kezdeményezünk a nagyközségben óvodai és bölcsődei ellátást 
végző intézmények vezetőivel. 
 
 

Csömör, 2020. március 31. 
 
 
 
         Fábri István s. k. 
         polgármester 
 


