INDOKOLÁS 1
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2020.(XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A polgármester úr a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 19/2020.(XII.1.) önkormányzati
rendelettel (a továbbiakban: R-Mód.) módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2020.(XII.1.) önkormányzati
rendeletet, melyben többek között az étkeztetési térítési díjak, a nyári napközis ellátásért fizetendő
szolgáltatási díj és a bölcsődei gondozási díjak 2021. évi mértékének megállapításáról rendelkezett.
A rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. Az R-Mód. kihirdetését követően a Magyar Közlöny
2020. évi 282. számában 2020. december 18-án kihirdetésre került a Kormány 603/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről, mely lényegében a 2020. december 19-ei állapotnak
megfelelően 2021. december 31. napjáig „befagyasztotta” az önkormányzati hatáskörbe tartozó
díjakat. A Kormány ezen korlátozó intézkedését nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek a
Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre –
megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1)
bekezdés szerinti időszak (2020.12.19. – 2021.12.31.) vonatkozásában.
A közétkeztetést végző Prizma-Junior Zrt. és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
Maglód Projekt Kft. között 2019. július 19-én határozatlan időre megkötött vállalkozási szerződés
IV.5. pontja szerint „Árváltozásra, szolgáltatási díjemelésre vonatkozó igényét Vállalkozó a következő
naptári évre vonatkozóan legkésőbb november 30-ig írásban közölheti Megrendelővel. Áremelésre csak a Felek
kölcsönös megállapodása alapján kerülhet sor. Áremelésre vonatkozó igénybejelentésre első alkalommal 2021ben kerülhet sor. Az áremelkedés irányadó mértéke az előző évi árakhoz viszonyítva a KSH diákétkeztetésre
vonatkozó inflációs értéke lehet...”.
A Képviselő-testület a szolgáltató 2020. szeptember 16-án érkezett írásbeli kérelmére a 124/2020.
(IX.24.) önkormányzati határozatával 2020. szeptember 24-én előzetes szándéknyilatkozatban
döntött, hogy 2021. január 1-től 10%-os áremelést tart elfogadhatónak.
Az előbbiekben ismertetett indokok alapján az étkeztetési térítési díjak 2021. évi emelésére a
Korm. rendelet korlátozó intézkedéseit nem kell alkalmazni, a nyári napközis ellátásért fizetendő
szolgáltatási díj és a bölcsődei gondozási díjak 2021. évi emelésére viszont már igen.
Miután az R-Mód. közjogi értelemben érvényesen létrejött (az arra hatáskörrel rendelkező
önkormányzati szerv, a rendeletalkotásra előírt eljárási rendben megalkotta a rendeletet, a jegyző
pedig kihirdette azt), de még nem lépett hatályba, jogtechnikai megoldásként az R-Mód. eltérő
szöveggel történő hatálybaléptetéséről kell rendelkezni.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
Az R-Mód. 3. §-ának eltérő szövegű hatálybaléptetéséről rendelkezik, mely alapján az R-Mód.-ból
„kikerülnek” a Korm. Rendelet korlátozó intézkedéssel érintett díjemelései.
a 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz, és felsorolja az R-Mód. azon rendelkezéseit
(jogszabályhelyeit), amelyek nem lépnek hatályba.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

