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T Á J É K O Z T A T Ó   S Z Ü L Ő K   R É S Z É R E 
a 2021. március 8. napjától a Tündérvár Óvodában szervezett 

napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéről 
 
Tisztelt Szülők! 
 
Figyelemmel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a 
gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet vonatkozó 
szabályaira Kunsziget Község Önkormányzata, mint a Tündérvár Óvoda (a 
továbbiakban: Intézmény) fenntartójának vezetője tájékoztatja a Tisztelt 
Szülőket arról, hogy 2021. március 8. napjától az óvodákban elrendelt 
rendkívüli szünet időtartama alatt (2021.03.08-tól 2021.04.06-ig) az óvodás 
gyermekek napközbeni felügyeletét az alábbi szabályok szerint szervezi meg:  

 A napközbeni felügyelet igénybevételére vonatkozó szülői kérelmek 
benyújtását megelőzően kérjük, hogy fontolják meg azt, hogy a járvány 
elleni védekezés csak akkor lehet hatékony, ha a személyes 
találkozások számát drasztikus mértékben sikerül közös 
erőfeszítéseink eredményeként csökkenteni. Ennek megfelelően 
kérjük, hogy csak azok a szülők éljenek az intézményi napközbeni 
gyermekfelügyelet igénybevételével, akik az egészségügyben 
dolgoznak vagy munkájukkal a járvány terjedésének megfékezését 
segítik elő.  

 A kérelmek benyújtását megelőzően kérjük, hogy fontolják meg azt is, 
hogy a koronavírus legújabb és immár hazánkban is fertőző 
mutációi a legkisebb gyermekekre is veszélyesek és náluk is 
komoly szövődmények kialakulásához vezethet a megfertőződés. 
Ennek megfelelően kérjük, hogy csak akkor igényeljék a gyermekük 
intézményi napközbeni felügyeletét, ha Önök az egészségügyben 
dolgoznak vagy munkájukkal a járvány terjedésének megfékezését 
segítik elő. 

 Az intézményi napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételére irányuló 
kérelmüket írásban, indokolással ellátva (vagyis a 
gyermekfelügyelet igénybevételének okát megjelölve) emailben 
szíveskedjenek megküldeni az tundervar@kunsziget.hu e-mail 
címre küldött üzenet útján.  

 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ INTÉZMÉNYI GYERMKEFELÜGYELET 
MEGSZERVEZHETŐ LEGYEN KÉRJÜK, HOGY A HOLNAPI NAPRA 



VONATKOZÓ GYERMEKFELÜGYELET IGÉNYBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ 
INDOKOLT KÉRELMÜLMÜKET A MAI NAPON LEGKÉSŐBB 15:00 
ÓRÁIG MEGKÜLDENI SZÍVESKEDEJENEK A FENTI E-MAIL CÍMRE. 
TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT SZÜLŐKET ARRÓL, HOGY A 15:00 ÓRA 
UTÁN ÉRKEZŐ KÉRELMEKET NEM TUDJUK FIGYELEMBE VENNI! 
 
Az intézményi napközbeni felügyelet ideje alatt az azt igénybe vevő 
gyermekek részére az étkezés biztosított. 
 
A Manóvár Családi Napközi a korábbi tájékoztatásnak megfelelően 
zavartalanul működik a továbbiakban is. A Tündérkert Bölcsőde 
vonatkozásában a járványügyi intézkedést tartalmazó döntéshozatal a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási szakigazgatási szerv előtt 
továbbra is folyamatban van, ezért a Bölcsőde megnyitásáról érdemi 
tájékoztatást jelenleg nem tudunk adni. A határozatról annak kézbesítését 
követően haladéktalanul tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket.  
 
Kérjük, hogy a rendkívüli szünet időtartama alatt a következő napra 
vonatkozó intézményi napközbeni felügyeltre irányuló indokolt kérelmüket az 
előző nap 15:00 óráig szíveskedjenek megküldeni, ellenkező esetben a 
napközbeni intézményi gyermekfelügyeletet nem tudjuk biztosítani.  

 
Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 
Kunsziget, 2021. március 7. 
 
 

Tisztelettel: 
 

          Lendvai Ivánné sk. 
               polgármester 
 
 
 
 


