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Tárgya: a képzési támogatásokról szóló rendelet
Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi években mindig sor került ilyen tárgyú rendelet megalkotására, ez alól a kivételt a
tavalyi év jelentette, tekintettel az Önkormányzat számára negatívan alakult peres eljárások
eredményére, illetve az ennek következtében drasztikusan lecsökkent költségvetésre.
A rendelet tartalmilag hasonló a korábbiakban alkalmazott rendeletekhez.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A 2010. évről készült zárszámadás alapján 2010-ben képzési támogatásokra összesen 2. 757.
000 Ft-ot fordított az Önkormányzat. A gyermekek, tanulók létszáma azóta nem emelkedett
drasztikusan, szinte csak annyi a változás, hogy jelenleg van óvodás gyermek is (3 fő).
A korábbiakban támogatott OKJ-s képzések kikerültek a rendeletből, szerepel viszont benne a
sikeres nyelvvizsga díjának a megtérítése.
Ez alapján jelentős költségnövekedés nem várható, de ha a 2010. évben erre a célra fordított
összegre 10 %-os növekedést számolunk, az évi 3. 032. 700 Ft-os költséget eredményez, amit
ha arányosan a szeptembertől július közepéig tartó tanítási / nevelési időszakot számolva egy
hónapra leosztunk, az havi 288. 828 Ft, kerekítve 289. 000 Ft, ez azt jelenti, hogy az idei évi
költségvetést jelen rendelet elfogadása – ha minden költség arányosan merül föl - körülbelül
1. 156 000 Ft-tal, a 2013. évi költségvetést körülbelül 1. 878. 500 Ft-tal terheli.
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 számukra megállapítható
utazási támogatás szabályait határozza meg.
Az 5. §-ban a középiskolai oktatásban részt vevők, a 6. §-ban a felsőoktatásban részt vevők
támogatásai szerepelnek.
A 8-10. § az eljárási szabályokat tartalmazza.
Kővágóörs, 2012. október 10.
Dr. Szabó Tímea
körjegyző

