
 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 
 
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.  
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 
50/2020 (IV. 06.) számú határozatot hozom:  
 

50/2020. (IV. 06.) határozat 

Tárgy: Bölcsődei ellátással összefüggő döntések meghozatala 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EREF Bt-vel, valamint a 
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel bölcsődei ellátás biztosítására 
kötött szerződést. Férőhelyek számát a 42/2020 (III. 13.) számú határozatomtól eltérően az 
alábbiak szerint határozom meg: 

1.  az EREF Bt-vel a 94/2019 (VII. 30.) Kt. határozat alapján kötött szerződés 
módosítását kezdeményezem 6 bölcsődei férőhely biztosítására. 

2. a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés 
tekintetében a bölcsődei férőhelyek biztosításának számát 7 főben határozom meg. 

 
Meghatározom továbbá, a gyermekek jelentkezéséről a bölcsődei ellátást biztosító 
szervezetek a nevelési igények figyelembevételével – az önkormányzati férőhelyek 
tekintetében pilisborosjenői gyermek felvételi kötelezettségének biztosítása mellett – saját 
hatáskörben döntenek. Döntésemmel a korábbi 94/2019. (VII. 30.) KT határozatának 2.) 
pontjában meghatározottak érvényét vesztik. 
 
Felkérem a Jegyzőt a férőhelyek tekintetében szükséges módosítások átvezetésére, a 
szerződésmódosítások előkészítésére. 
 
Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján konkrétan kerüljenek megnevezésre, 
hogy mely gyerekek után fizetik ki a támogatási összeget, illetve kik azok, akik a 
keretszerződés értelmében a férőhelyeket igénybe veszik, illetve az öt napostól eltérően a 
kevesebb napon magánbölcsődei szolgáltatást igénybe vevőknél arányosabb kevesebb 
támogatás legyen. Kezdeményezem az egész támogatási rendszer felülvizsgálatát. 
 
Jelen döntésemmel egyidőben a 42/2020 (III. 13.) számú határozatom hatályát veszti. 
 
Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti István jegyző 
Határidő: 2020. július 30, a támogatási rendszer felülvizsgálatára 2020. október 30. 
 
Pilisborosjenő, 2020. április 06. 
 
 
 

Tömöri Balázs 
polgármester 


