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Indokolás
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljárva hozott határozatokhoz
53/2020.(IV.30.) önkormányzati határozathoz
Decs nagyközség polgármestere a 40/2020.(III.15.) önkormányzati határozatával a Decs TeszVesz Óvoda és Mini Bölcsőde intézményében 2020. március 16. napjától rendkívüli szünetet
rendelt el, mely a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet
hatályáig érvényes.
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről
szóló 152/2020.(IV.27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a
rendkívüli szünet idejére köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás gyermekek napközbeni
felügyeletét, akinek a szülője munkavégzés vagy más ok miatt ezt igényli. A határozat a
Korm.rendeletnek megfelelően rendelkezik arról, hogy az intézmény nyitva tartási idejében
maximum 5 fős kiscsoportokban biztosítja a gyermekfelügyeletet, ha a szülő írásban
nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, illetve rendelkezik arról,
hogy az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekfelügyelet honlapon történő
meghirdetéséről, valamint a védekezés biztosítására szolgáló eljárásrend kidolgozásáról.
Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.- évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének
a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.
54/2020.(IV.30.) önkormányzati határozathoz
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a polgármester a településen működő piac nyitva tartásáról és a 65 év
felettiek látogatásának rendjéről a Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.
A Decsi Piac bezárásáról 2020. március 17-étől a 43/2020.(III.16.) önkormányzati
határozattal döntés született. A lakossági igények és a védekezési intézkedések enyhítése
figyelembe vételével szükségessé vált a piac kinyitása a határozatban foglalt intézkedések
betartása mellett.
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Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott
jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is
szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség
feltételét biztosító mértéket.
A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.- évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében
meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének
a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

