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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Általános indokolás 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata több önkormányzattal konzorciumban pályázatot 

nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt, EFOP-1.5.3-16. 

azonosító jelű felhívás keretében. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00023 kódszámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Csökmői konzorciumban” című nyertes 

pályázat magában foglalja munkaerőpiaci felnőttképzés és mentorálást megszervezését.  

 

A képzés célja a munkára való képességet fejlesztése, a tartós szegénységben élők, köztük a 

romák felzárkózása, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a 

munkaerő-piacon való megjelenésre. A mentorálás a pályázat keretében szervezett, olyan 

munkaerőpiaci szolgáltatás, amelynek során a támogatott az elsődleges munkaerőpiacra jutást 

segítő programokon vesz részt. 

 

A pályázat forrás biztosít a képzésen és mentorálásban való ösztönzés céljából képzési 

támogatás nyújtására. A képzési támogatás nyújtásának feltételeit, szabályait az 

önkormányzatnak rendeltben kell meghatároznia. 
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Részletes indokolás: 

1. § A Rendelet célját tartalmazza. 

2.§ A Rendelet hatályát tartalmazza. 

3. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

4. § A képzési támogatásra való jogosultság feltételeit és a képzési támogatás mértékét 

tartalmazza. 

5. § A támogatás folyósításra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

6. § A képzési támogatás forrásának meghatározását tartalmazza. 

7. § Záró, hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2022. február 10. 

 

                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                

                                 polgármester                 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának 

megítélése. A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint 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.  

 

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

 

A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

I. Várható társadalmi hatások:  

A rendelet megalkotásával a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kedvező 

helyzetbe kerülnek, a képzésbe való bevonásuk társadalmi előnyökkel jár nemcsak az 

egyének, hanem a közösség számára is. 
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II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet megalkotásával képzési támogatás nyújtható, melyre az EFOP-1.5.3-16-2017-

00023 kódszámú pályázat nyújt anyagi forrást, mely az önkormányzat költségvetésbe 

betervezésre került. 

 

III. Várható környezeti hatások:  

A rendelet megalkotásának nincs környezeti hatása. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények:  

A rendelet elfogadásának és végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet elfogadása a Csökmői Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adminisztratív terheit 

növeli. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A EFOP-1.5.3-16-2017-00023 kódszámú pályázat Támogatói okiratában vállalt feladatok 

teljesítése miatt szükséges. A rendelet megalkotásával biztosítható a pályázati célok 

megvalósítása, a pályázati forrásokjogszerű felhasználása. 

 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

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

rendelkezésre állnak.  

 

Csökmő, 2022. február 10. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1.számú melléklet az előterjesztéshez: rendelet-tervezet 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

képzési támogatásról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program keretében kiírt, EFOP-1.5.3-16-2017-00023 kódszámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Csökmői konzorciumban” című projekt 

megvalósítása keretében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy anyagi támogatást biztosítson a rendelet hatálya alá tartozó 

felnőttképzés keretében szervezett képzésben, illetve mentorálásban résztvevők számára, 

ezzel is ösztönözve őket arra, hogy munkaerejüket, tudásukat a lakóhely szerinti településük 

és szülőföldjük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a térség népességmegtartó erejét és 

jövőbeni folyamatos gazdasági, társadalmi fejlődését. 

2. § 

A rendelet hatálya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt, EFOP-

1.5.3-16. azonosító jelű felhívás keretében benyújtott EFOP-1.5.3-16-2017-00023 kódszámú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Csökmői konzorciumban” című 

nyertes pályázatban (a továbbiakban: pályázat) a Csökmő Nagyközség Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a pályázat 

keretében szervezett képzésbe és mentorálásba bevont, e rendeletben meghatározott 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, magyar állampolgársággal rendelkező természetes 

személyekre (a továbbiakban: támogatott) terjed ki. 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Képzés: a pályázat keretében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

alapján szervezett, engedélyeztetett képzési program alapján, legalább 30 órában 

megvalósuló munkaerőpiaci felnőttképzés, melynek célja, a munkára való képességet, a 

tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózását, valamint a halmozottan 

hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tételét a munkaerő-piacon való megjelenésre. 

b) Mentorálás: a pályázat keretében szervezett, olyan munkaerőpiaci szolgáltatás, 

amelynek során a támogatott az alábbi, elsődleges munkaerőpiacra jutást segítő 

programokon vesz részt vagy szolgáltatásokban részesül: 

ba) Egyéni munkaerő-piaci kompetenciák felmérése csoportos foglalkozások keretében.  
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bb) Korlátozott munkaerő-piaci lehetőségek között élő, munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű célcsoport tagok, jelenlegi és leendő 

munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói 

kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló, munkaszocializáció megszerzését 

segítő munkaerő-piaci felkészítő szolgáltatások nyújtása. 

bc) Álláskeresési technikák normál munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkezők 

számára csoportos tanácsadás formájában. 

bd) Kulcsképesség fejlesztő csoportos foglalkozás. 

c) Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím. 

II. Fejezet 

A képzési támogatásra való jogosultság feltételei mértéke, folyósítása 

4. § 

(1) Képzési támogatásban az a rendelet hatálya alá tartozó támogatott részesülhet, aki a 

pályázat keretében szervezett képzésen részt vesz és a képzési programban meghatározott 

követelményeket sikeresen teljesíti, továbbá aki a pályázat keretében szervezett 

mentorálásban részt vesz. 

(2) A képzési támogatás mértéke 

a) képzésben résztvevő és azt sikeresen teljesítő támogatott esetén 20.000 Ft értékben 

természetbeni támogatás, 

b) mentorálásban is résztvevő támogatott esetén további 20.000 Ft értékben természetbeni 

támogatás. 

(3) A képzési támogatást az Önkormányzat képzés esetén a képzési programban 

meghatározott követelmények sikeres teljesítésének igazolását, valamint mentorálás esetén a 

mentorálásban való részvétel igazolását követő 15 napon belül a támogatottak számára 

utalvány formájában biztosítja. 

(4) A képzésen való részvételt és a képzési programban meghatározott követelmények sikeres 

teljesítését a képzési szolgáltatást az Önkormányzattal kötött szerződés alapján ellátó 

szervezet hivatalból igazolja a képzés befejezését követő 5 napon belül az Önkormányzat felé. 

Az igazolás mellé be kell nyújtani a képzés teljesítéséről kiállított, azt igazoló okiratot is. 

(5) A mentorálásban való részvételt a mentorálási szolgáltatást az Önkormányzattal kötött 

szerződés alapján ellátó szervezet hivatalból igazolja az adott tevékenység befejezését követő 

5 napon belül az Önkormányzat felé. 

5. § 

(1) Az e rendelet szerinti képzési támogatás megállapítására és folyósítására hivatalból, a 

jogosultsági feltételek fennállásának igazolása alapján kerül sor. 

(2) A képzési támogatás megállapításával, folyósításával kapcsolatos hatáskört – átruházott 

hatáskörben - a polgármester gyakorolja. 

6. § 

(1) Az Önkormányzat a képzési támogatást a pályázat keretében, a támogató által erre a célra 

nyújtott támogatási összeg terhére biztosítja. 
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(2) A képzési támogatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi adminisztratív 

feladatot a képviselő-testület hivatala látja el és az így kezelt személyes adatok legkésőbb a 

számviteli bizonylatokra vonatkozó 8 éves megőrzési kötelezettség lejártáig kerülnek 

megőrzésre. 

(3) A képzési támogatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 

melléklet 7.17. pontja alapján adómentes bevételnek minősül, azt a támogatott jövedelmének 

kiszámításánál nem kell figyelembe venni. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát 

veszti. 

 


