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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a községben lakó 
iskoláskorúak iskolakezdését azzal, hogy utalvány formájában 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 (a 
továbbiakban: Ör.) 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 középfokú végzettséget szerzett vagy szerző tanulók körében, – a piaci igényeket, a 
kihívásokat, és sajnos már régebb óta az oktatás területére is jellemző súlyos 
problémákat, átgondolatlan változtatásokat is figyelembe véve, – mind többen 
próbálják bővíteni a tudásukat középfokú intézményben technikusi minősítés, vagy a 
szakma elsajátítását követően, érettségi bizonyítvány megszerzésével. Nem ritka az 
sem, hogy érettségi után – amennyiben a fiatal nem tanul tovább felsőoktatási 
intézményben – egy, az életben is használható tudás megszerzése érdekében, 
szakmát tanul. 
 
Ezeket a változásokat tekintve, javasolom az Ör. 1. § b) pontjának az alábbiak szerinti 
módosítását: 
Iskolakezdési ösztöndíj támogatásban részesül az Eplény községben lakóhellyel 
rendelkező fiatal, aki ... 
b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az első 

szakképesítés, technikusi minősítés vagy az érettségi megszerzéséhez szükséges 
tanulmányokat folytat, 22 éves korig, ...  

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
megalkotására.  
 
 
Eplény, 2017. szeptember 15. 
 
         Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (...) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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.) 1. § b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

  „b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az első 
szakképesítés, technikusi minősítés vagy az érettségi megszerzéséhez 
szükséges tanulmányokat folytat, 22 éves korig,” 

 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) Az Ör. jelen módosítással érintett rendelkezését a már folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 

 
Fiskál János s .k. dr. Mohos Gábor s. k.  

polgármester  jegyző 

 
 
Záradék: 
A fenti rendelet hatályba lépésének napja:  
A rendeletet 2017. ………. …. napjával kihirdettem. 
 
Veszprém, 2017……………… 
 

 dr. Mohos Gábor s. k.  

 jegyző 
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Az iskolakezdési támogatásról szóló 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításának 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 önkormányzati hatáskörben adható támogatások egyik formáját 

tartalmazza, amelynek támogatási körét a képviselő-testület mérlegeli és dönti el. 
Jelen módosítás a középfokú képzésben résztvevő tanulók támogatási körének 
bővítését szolgálja, a megváltozott oktatási igények és körülmények 
figyelembevételével. 
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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. 


