ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: a képzési támogatásokról szóló rendelet
Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években mindig sor került ilyen tárgyú rendelet megalkotására, és erre az idei
évben is igény érkezett.
A rendelet tartalmilag a tavaly alkalmazott rendelettel azonos, de a 2014/2015-ös tanévben
csak 2015. január 1-től kerülhet alkalmazásra, amennyiben elfogadásra kerül a rendelet.
Természetesen mind a támogatások formáját, mind a feltételeit, mind az összegét a
Képviselő-testület határozza meg, melynek során a tervezettől eltérhet.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az elfogadásra kerülő támogatások kifizetése az Önkormányzat költségvetésében kiadásként
szerepel. Ez várhatóan hasonló lesz a korábbi évekhez, mivel a lakosság összetétele
különösebben nem változott.
Az Önkormányzat költségvetésében mutatkozó negatív hatás a gyermekek, diákok
családjában természetesen pozitívumként jelentkezik, és ezeket a családokat nagy mértékben
segíti.
A rendelet elfogadásának lesznek természetesen adminisztrációs terhei, hiszen a kérelmek
alapján a támogatásokat határozatban kell megállapítani, majd azokat egyszeri alkalommal,
illetve havonta kifizetni.
INDOKOLÁS
A rendelet célja alapvetően az óvodáztatással, iskoláztatással járó terhek enyhítése. A tervezet
elfogadásával a szülők, diákok tanulással kapcsolatban felmerülő szinte valamennyi költsége
megtérül.
Az 1. § a rendelet hatályát, az alapvető jogosultsági feltételeket, az abban használt fogalmak
tisztázását tartalmazza.
A 2. § az óvodai nevelésben részesülő gyermekek, a 3. § az általános iskolai oktatásban
részesülő gyermekek utáni támogatásokat tartalmazza. A 4. § (a tavalyi rendelethez
hasonlóan) tartalmazza, hogy z óvodások és az általános iskolások számára megállapítható
költségek egy része csak azon intézmény vonatkozásában illeti meg őket, amellyel az
Önkormányzatnak társulása van. Amennyiben ezt a megszorítást a Képviselő-testület a
továbbiakban is alkalmazni kívánja, úgy az általános iskolák vonatkozásában fontos
figyelembe venni, hogy e feladatra társulás már nem működik.
Az 5. §-ban a középiskolai oktatásban részt vevők, a 6. §-ban a felsőoktatásban részt vevők
támogatásai, a 7. §-ban a nyelvvizsga támogatásának lehetősége szerepel.
A 8-10. § az eljárási szabályokat tartalmazza.
Kővágóörs, 2014. november 27.
Dr. Szabó Tímea
jegyző

