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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2021.(IV.13.) önkormányzati rendelete
a Maglód Városi

Bölcsődében

fizetendő

a szigorított védelmi intézkedések hatálya alatt
gondozási díj elengedésének átmeneti szabályairól

Maglód Város Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27 /202 1. (I. 29.) Korm . rendelettel
kihirdetett, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 202 1. évi I. törvénnyel meghosszabbított
veszélyhelyzetre figyelemmel, Maglód Város Önkormányzat Képvi selő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva, a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekj óléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díj áról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendelem e l:

1. §
(1) A szigorított védelmi intézkedések hatálya alatt, 2021. március 8. és 202 1. április 19. közötti időszakban
nem kell gondozási díjat fi zetni a Maglód Városi Bö lcsődében azokra a napokra, amelyeken a gyermek
az ellátást a teljes ellátási napon nem veszi igénybe.
(2) A már befizetett gondozási díjak a következő havi elszámolásban kerülnek j óváírásra, hátralék esetén
pedig a hátralék összege kerül csökkentésre az (1) bekezdés alapján számított gondozási díjak
összegével.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatál ba, és 2021.április 19. napján hatályát veszti.
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Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésének napja: 202 1. április 13.

INDOKOLÁS 1
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021.(IV.13.) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A Kormány a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm.
rendeletével 2021. március 8-ai hatállyal az óvodákban rendkívüli szünetet, az oktatási
intézményekben pedig tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelt el, eredetileg 2021.
március 22-éig, mely határidőt a 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelettel 2021. április 19-éig
meghosszabbította. A Kormány a bölcsődékre vonatkozóan nem hozott korlátozó
intézkedéseket, azok továbbra is fogadják a gyerekeket.
Azonban a COVID-19 pandémia III. fázisának tetőzése küszöbén több szülő is úgy döntött,
hogy gyermekük és családtagjaik egészségének védelme érdekében inkább otthon tartják a
bölcsődés korú gyermeküket is. Viszont a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében „A bölcsődei,… gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérő döntése
hiányában – akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden
napján veszi igénybe.”
A javaslat szerint a szigorított védelmi intézkedések hatálya alatt , 2021. március 8. és 2021.
április 19. közötti időszakban nem kell bölcsődei gondozási díjat fizetni azokra a teljes
napokra, amikor nem veszik igénybe a szolgáltatást (nem viszik a gyermeket bölcsődébe).
Akik már befizették a gondozási díjat, annak összege jóváírásra kerül a következő havi
elszámolásban, hátralékosok esetén pedig a hátralék összege kerül csökkentésre.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A szigorított védelmi intézkedések hatálya alatt elrendeli a gondozási díj elengedését
azokra a napokra, amelyeken a gyermek az ellátást a teljes ellátási napon nem veszi
igénybe, továbbá rendelkezik a már befizetett gondozási díjak elszámolásának szabályairól.
a 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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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.

