
Tájékoztatás 
 

a Velencei Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától hatályos ügyeleti rendről 
 
Tisztelt Szülők!  
 
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről 
szóló, 152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet értelmében az alábbi tájékoztatást adom:  
 
A Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától (hétfőtől) továbbra is működtetjük az 
ügyeleti ellátást.  
 
A Kormányrendelet szerint az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek 
számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés 
vagy más ok miatt – ezt igényli.  
 
Elsősorban továbbra is azon szülők gyermekeinek biztosítjuk az ügyeletet, akik a járványügyi 
veszélyhelyzet következtében kötelesek munkába járni (pl. egészségügy, gyógyszer- és 
élelmiszerellátás, rendvédelem, honvédelem, katasztrófavédelem területén dolgoznak), és a 
járvány terjedésének megakadályozása érdekében meghatározó, elengedhetetlen a munkájuk. 
 
Az ügyelet kiscsoportos formában kerül megszervezésre, csoportonként legfeljebb 5 gyermek 
felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. 
 
Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 06.00 és 18.00 
óra között kell biztosítani. 
 
A rendelkezésre álló műszaki és a személyi feltételek miatt maximum 35 gyermeket tudunk 
ellátni (15 gyermeket az „ófalusi” és 20 gyermeket az „újtelepi” óvodarészben). A kérelmek 
elbírálása során elsődleges szempont, hogy a gyermek felügyelete otthoni körülmények  
között (saját háztartásban) nem biztosítható. Kétség felmerülése esetén ezt alátámasztó 
munkáltatói igazolás csatolása is kérhető. Amennyiben kérés esetén a munkáltatói igazolás 
nem kerül becsatolásra, az az ügyeleti igény elutasítását vonja maga után.  
 
A Kormányrendelet értelmében a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek 
nem szenved fertőző betegségben. Ezen nyilatkozat hiányában az ügyeleti ellátást nem áll 
módunkban biztosítani.  
 
Kérjük, hogy az ügyelet iránti kérelemben szíveskedjenek feltüntetni, hogy mely napokon, 
hány órától hány óráig kérik az ügyeleti ellátást.  
 
Az ügyeleti kérelmeket a velenceimeseligetovoda@gmail.com e-mail címre, 2020. április 
29. napján 24.00 óráig szíveskedjenek elküldeni. 
 
A kérelmeket 2020. április 30. napján bíráljuk el, a szülőknek az értesítés ezt követően 
elektronikus úton kerül megküldésre.  
 
Kérjük Önöket, hogy alaposan gondolják át az ügyelet iránti igényüket, mivel a közösségtől 
való távolmaradással, a „Maradj otthon” felhívás betartásával érhetjük el a járvány 
terjedésének megakadályozását.  
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Segítő közreműködésüket előre is köszönöm! 
 
                                                                       Bóra Csilla  
                                                            mb. óvodavezető  
 
 


