7. NAPIREND
Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 13-i nyilvános rendkívüli ülésére
Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről
szóló rendelete módosításáról.
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester
Előkészítette: Nagy Éva ügyintéző, Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Előterjesztő

Jogszabállyal nem ellentétes
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület januárban a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 5.) rendeletében
határozta meg az iskolakezdésre tekintettel adható támogatások összegét. A Képviselő-testület
részéről jelentkezett az igény az iskolakezdésre adható támogatás összegének emelésére,
tekintettel arra, hogy az árak folyamatos emelkedése miatt az iskola kezdés egyre nagyobb
terhet jelent a szülőknek.
INDOKOLÁS
1.§ a) pontjában a rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatások
összege emelkedik 10.000 Ft-tal, míg az
1. § b) pontjában a rendelet 6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott támogatási összeg
emelkedik 5000 Ft-tal.
2.§-ban megállapításra került a rendelet hatálya.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2018.(…)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: A támogatási összeg emelkedésével a szülők nagyobb segítséget
kapnak a gyermekek szeptemberi iskola és óvodakezdéséhez.
Költségvetési hatása:
A település költségvetésében a forrás biztosítani szükséges.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a kérelmeket határozattal kell elbírálni, az összegek
változása a már kialakult adminisztratív feladat mennyiségét nem
befolyásolja.
Egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testület igénye a támogatások
összegének megemelése.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: költségvetési forrás
biztosítása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (…) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete
a) 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő; általános iskolás és középiskolás gyermek esetén
25.000 Ft/fő;”
b) 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) nappali felsőoktatásban részt vevő képzésére tekintettel megállapított települési támogatás
összege 40.000 Ft/fő/hó.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. . …….
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

