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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021 júniusában elfogadott második félévi munkatervben az „Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában működő
Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi
térítési díjról, és az óvodában a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló önkormányzati rendelet
módosítása” napirend megtárgyalása szerepelt, úgy, mint évről évre ez korában is így
történt.
Két nappal a meghívó kiküldését követően, november 17-én, a Magyar Közlöny 208.
számában, jelent meg a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló
2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény (a
továbbiakban: törvény).
Ezzel többek között az önkormányzatokat érintő díjemelési tilalom idejét is
meghosszabbították, vagyis 2022. június 30-ig továbbra sem lehet díjat emelni:
A törvény 4. § 20. és 21. pontja módosítja a 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) és (2)
bekezdéseit, a "2021. december 31-ig" szövegrész helyett "2022. június 30-ig" szöveg
lép 2021. december 1-jén hatályba.
A jelenleg hatályos a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi XCIX. törvény 147. §-a szerint:

„(1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének
napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel
–
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság által alapított gazdasági társaság,
e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására
szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért
megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében
felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj)
mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII.
18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és
alkalmazandó mértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021.
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december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti
körre nem terjeszthet ki.
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt – legalább kétéves
időtartamra vagy határozatlan időre – megkötött szerződésükben
számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés
szerinti időszak vonatkozásában.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a
díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31.
napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.
(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló,
2020. november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó
parkolási díj tekintetében nem kell alkalmazni.”
Sajnos, a Kormány – veszélyhelyzettel visszaélve – továbbra is azt a megtévesztő
látszatot kívánja kelteni, mintha ezzel több pénzt hagyna az állampolgárok zsebében,
pedig mindez a visszájára fog majd elsülni, hasonlóan az álságos rezsicsökkentéshez,
amivel egyrészt becsapták az állampolgárokat, másrészt pedig az alapvető
szolgáltatatást nyújtó cégeket kényszerítették, sodorták veszteségbe.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja írja elő, hogy a települési
önkormányzatnak az általa fenntartott óvodában gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Ez is egy önkormányzati kötelező feladat, amelyet elméletileg, az Alaptörvényből is
következően, a központi költségvetésnek, az intézményi működési bevétellel együtt,
finanszírozni, fedezni kellene.
Mindazt persze tudjuk, hogy ez csak illúzió, hisz az óvoda zavartalan működésének a
biztosításához, az intézmény éves költségvetésének kb. 35-40%-át az
önkormányzatnak kellett eddig is sajátforrásából biztosítania, de volt, amikor többet is
hozzá kellett tenni.
A Kormány a fenti intézkedéssel, valós kompenzáció nélkül, gyakorlatilag az intézmény
működési bevételét „befagyasztotta”.
Mindeközben az élelmiszer alap- és nyersanyagok (húsok, zöldségek, gyümölcsök stb.)
ára jelentős mértékben megemelkedett, és az árak továbbra is folyamatosan nőnek. A
konyha ismét jelezte, hogy az újabb emelés elkerülhetetlen lesz, egyrészt az élelmiszer
alap- és nyersanyagok, másrészt pedig a minimálbérek abszolút értékű növekedése
miatt.
Köztudott, hogy a forint inflációját – egy ideje már – a jegybanki kamat folyamatos
emelésével próbálják lassítani, de úgy tűnik nem sok sikerrel.
A fentiekből következően, ennek a járványügyi veszélyhelyzet megoldásával egyébiránt
össze nem függő látszatintézkedésnek a levét, a veszélyhelyzet megszűnését követően
(az áprilisi választások után!), végül úgyis az állampolgárok fogják meginni, mert az
intézményi térítési díjak emelése szükségszerű lesz, és valószínűsíthetően,
elkerülhetetlenül, egy lépésben lesz jelentős mértékű.
A fenti folyamat közérthetően – egy hasonlattal élve – olyan, mint amikor a politikus
bemegy az óvodába a gyerekek közé, majd a propaganda vagy a fotó kedvéért,
mosolyogva megsimogatja a gyermekek fejét, de e közben észrevétlenül meg ellopja
a nyalókájukat.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.
Eplény, 2021. november 23.
Fiskál János
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