
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 6-i, rendes ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
104/2022.(IV.06.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda Hőség- És UV riadó idejére vonatkozó 
Intézkedési Tervének elfogadásáról. 

 
 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PS ÁMK Cserkeszőlő 
Napköziotthonos Óvoda Hőség- És UV riadó idejére vonatkozó Intézkedési Tervének elfogadásáról 
szóló előterjesztést és a melléklet szerint elfogadta a szabályzatot.  
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Tóth Krisztina intézményvezető – helyben 
 - Gazdálkodási csoport – helyben 
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Jogszabályi háttér:  

 évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezmény kihirdetéséről 

 A 2000. évi CXXIX törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény A környezet 

védelmének általános szabályairól 

 évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 

kereskedelméről213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási 

egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes 

szabályairól 

 évi LX. törvény az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról 

rendelkező törvény felhatalmazása alapján került kidolgozásra a Nemzeti Éghajlat 

változási Stratégia (NÉS). 

 Európai Bizottság Zöld Könyve. „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában”. 

2007. június. 

 évi XXXVII. törvény a Polgári Védelemről 

 évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 

 A polgári védelmi tervezés rendszerében a 20/1998. (IV.10.) BM rendelet ’A polgári 

védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről’ határozza meg a veszélyeztető 

hatások fajtáit, melyek a tervkészítés szükségességét alátámasztják. 

  



1. Hőségriadó 

A magyarországi viszonyokra érvényes hőhullám, legalább három egymást követő napon a 

napi középhőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján 

meghaladja a 25 C̊-ot (Max. 35-37 C̊).  

1.1. A hőségriasztás fokozatai, teendői és elrendelése 

 Fokozat (Tájékoztatási fokozat)  

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 C̊-ot. Az 

önkormányzatok saját döntésük alapján tájékoztatják a lakosságot a helyben szokásos módon. 

 Fokozat: (1. fokú riasztás) 

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 C̊-ot. Az 

önkormányzatok értesítik saját (elsősorban szociális ellátó) intézményrendszerüket, és a 

lakosságot figyelmeztetik az egészséget érintő megelőző intézkedések megtételére. 

 Fokozat: (2. fokú riasztás) 

Az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 27 C̊-ot. A 2. 

Fokozatnál megtett intézkedések betartásának ellenőrzése. A média és az önkormányzatok 

útján a lakosság általános tájékoztatása. Az egészségügyi ellátó intézmények, szociális 

otthonok, karitatív intézmények, bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok 

kiértesítése, a védelmet szolgáló intézkedések bevezetése. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat magas hőmérséklet riasztásai:  

Sárga riasztás: Nagyobb területeken várható 33 Celsius foknál magasabb hőmérséklet. 

Narancsriasztás: Nagyobb területeken várható 36 Celsius foknál magasabb hőmérséklet. 

Piros riasztás: Nagyobb területeken várható 40 Celsius foknál magasabb hőmérséklet 

1.2. Teendők riasztási fokozat esetén 

Az óvodás gyermekek részére: 

 Szükséges a csoportszobák sötétítőfüggönyökkel történő árnyékolásának megoldása 

már a reggeli órákban, még mielőtt a Nap felmelegítené a foglalkoztató helyiségeket. 

 A gyermekek szabad levegőn való tartózkodása a reggeli, kora délelőtti órákban 

történjen a napi hőmérséklet függvényében, az udvar árnyékos részén. 11-15 óra között 

mindenképpen az árnyékban történjen a szabad levegőn tartózkodás, esetleg a hűvös 

csoportszobában tartózkodjanak. 

 Szórófejes locsolók működtetésével az udvar hűtéséről gondoskodni kell. 

 A homokozót naponkénti ásással való felfrissítéssel, locsolással és természetes vagy 

mesterséges árnyékolásuk megoldásával védeni kell a felmelegedés ellen. 

 Rendszeres és bőséges folyadékpótlás a gyermekek részére, és a gyermekek rendszeres, 

többszöri kínálásával. 



 Fokozottabb figyelemmel kell lenni a gyermekek éttrendjének összeállítására: az 

egészséges étrend tervezetek összeállítása. 

 A háziorvos-gyermekorvos fokozott bevonása a gyermekek pszichés és szomatikus 

állapotának (az alacsony tolerancia miatt) figyelemmel kísérése. 

 A gyermekek testhőmérsékletének (a napi gyakorlaton túli) többszöri ellenőrzése. 

 A leégés elleni védelem, valamint a fej és a szem védelme érdekében széles karimájú 

kalapok és (lehetőleg hosszú ujjú) pólók használata a szabadban. 

A gyermekeket ellátó személyzet részére: 

 Megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, szellős nyári munkaruházat. 

 Folyadékpótlás. 

 A munkaidő és a munkafolyamatok ésszerű megszakítása, többszöri kikapcsolódási idő 

beiktatása. 

Az óvodába járó gyermekek szülei, gondviselői részére: 

Figyelemfelhívás és tanácsadás személyes találkozások (gyermekek átadása-hazaadása, szülői 

értekezletek stb.) alkalmával. 

 gyermekek öltöztetése 

 gyermekek étkeztetése 

 játszótéri tartózkodás 

 testhűtés, folyadékpótlás 

 alvási, pihenési körülmények-gépjárművek és tömegközlekedési eszközök biztonságos 

használata a gyermekek szempontjából (gyermeket egyedül zárt autóban hagyni 

életveszélyes és TILOS!) 

 a napon való tartózkodás veszélyei, az UV sugárzás ártalmai 

 a babakocsik árnyékolása, hűtése 

 

Az intézkedési terv betartása minden munkavállalóra vonatkozik. 

 

Cserkeszőlő, 2022……………………… 

  

                                                                                                Tóth Krisztina 

                                                                                                          Intézményvezető 

  

  



Megismerési Nyilatkozat 

 

A Hőségriadó tervet a mai napon megismertem. 

Név: Beosztás: Dátum: Aláírás: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Cserkeszőlő, 2022…………… 

 

        …………………………… 

         intézményvezető 

 


