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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a községben lakó 
iskoláskorúak iskolakezdését azzal, hogy támogatást nyújt az általános- és középiskolai 
tanévet, ill. egyetemi évfolyamot kezdőknek. 
 
Ennek a támogatásnak az igénybevételi feltételeit a képviselő-testület az iskolakezdési 
támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendeletében 
szabályozza. 
 
A rendelet a nappali tagozaton tanulók beiskolázásának támogatását teszi lehetővé. 
 
A nappali tagozatos tanulói jogviszonyt a kérelemhez csatolt eredeti iskolalátogatási 
igazolással kell igazolni. 
 
A beiskolázási támogatást az önkormányzat korábban utalvány formájában, 2019-től 
pedig pénzbeli támogatással biztosította. 
 
Tekintettel arra, hogy a költségvetési keret lehetővé teszi, javasolom a támogatási 
mértékeket az alábbiak szerint felemelni: 
 
a)  alapfokú nevelési-oktatási intézmény tanulója, 16 éves korig – 12 000 Ft, 
b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, az első 

szakképesítés vagy az érettségi megszerzéséhez szükséges tanulmányok 
folytatásának időtartamára, 20 éves korig – 14 500 Ft, 

c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első alapképzés hallgatója, 24 éves 
korig vagy első mesterképzés hallgatója, 26 éves korig – 17 000 Ft.  

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetben megfogalmazott 
polgármesteri döntést támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. március 19.  
 
 
         Fiskál János  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

 
az iskolakezdési támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Eplény 
Községi Önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  
 

1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az iskolakezdési 
támogatás megállapításáról szóló 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 „(2) A támogatás mértéke: 
a) az 1. § a) pont szerinti jogosult esetén: 12 000,- Ft/tanév/fő, 
b) az 1. § b) pont szerinti jogosult esetén: 14 500,- Ft/tanév/fő, 
c) az 1. § c) pont szerinti jogosult esetén: 17 000,- Ft/tanév/fő.” 

 
2. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Dancs Judit s.k. 
polgármester  Jegyző 
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Az iskolakezdési támogatásról szóló 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 

 .../2021. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
Az iskolakezdési támogatásról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:  
 A tervezet a tanuló gyermekes családok számára biztosít segítséget. 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása:  
      A Tervezetnek jelentős gazdasági hatása a településre nincsen. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  

          A tervezet alapján kifizetendő támogatás összegét minden évben a 
 költségvetési rendeletben kell biztosítani. 

b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
     A tervezetnek a környezetre és az egészségre közvetlen hatása nincsen. 
 A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

       A tervezet elfogadásával járó adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
Közjóléti Irodája látja el, a módosítás többlet igénybevételt nem igényel. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
   A tervezet az önkormányzat által biztosított támogatások egyik formáját 

tartalmazza, amelynek bevezetését és mértékét a képviselő-testület mérlegeli és 
dönti el. 
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3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
        A rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a 

Polgármesteri Hivatal személyi és tárgyi feltételeiben rendelkezésre állna, a 
módosítás többlet igénybevételt nem igényel. 


