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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő  -  testülete  által,  a  nevelési-oktatási  intézmények
adatszolgáltatásáról szóló 30/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet megalkotásakor a jogszabályi
felhatalmazást  a közoktatásról  szóló 1993. évi  LXXIX. törvény (a továbbiakban:  Kt.)  40.  § (6)
bekezdése adta. 

2012. szeptember 1. napjával a Kt. 40. § (6) bekezdése hatályát vesztette, ezzel egy időben, 2012.
szeptember  1-jével  hatályba  lépett  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a
továbbiakban: Nkt.).

A hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezés szerint az önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmény  a  jogszabályban  előírt  nyilvántartásokat  köteles  vezetni,  és  az  Országos  statisztikai
adatgyűjtési programban, illetve a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatokat köteles
szolgáltatni. A Kt.-nek a közoktatási intézmény működési rendjére vonatkozó 40-43. §-ai egyaránt
hatályukat vesztették.

Az Nkt. 41. § (1) bekezdése ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a köznevelési intézmény köteles a
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni,
valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

2012. szeptember 1-jétől az Nkt. 94. §-a adott felhatalmazást a Kormány számára, hogy rendelettel
szabályozza  a  köznevelés  információs  rendszerének  létrehozásával,  működtetésével  kapcsolatos
kérdéseket,  az  információs  rendszer  keretében  történő adatszolgáltatás  rendjét.  Az  Nkt.
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet határozza meg a jövőben a közoktatási
intézmények adatszolgáltatási kötelezettségét. 

Fentiek alapján megszűnt az önkormányzat felhatalmazása az önkormányzati rendelet alkotására,
ezért indokolt a helyi rendelet hatályon kívül helyezése.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint:  „(1) A jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességi  – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  Az  előzetes  hatásvizsgálat
eredményéről  a Kormány által  előterjesztendő  törvényjavaslat,  illetve kormányrendelet  esetén a
Kormányt,  önkormányzati  rendelet  esetén  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni
kell.  Miniszteri  rendelet  rendelkezhet  úgy,  hogy  az  általa  meghatározott  esetben  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

Fentiekre  tekintettel  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.§-a  szerinti  előzetes
hatásvizsgálat eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:
a)  Társadalmi,  gazdasági,  költségvetési  hatása:  A  társadalmi  hatást  a  Kt.  hatályon  kívül
helyezése, illetve a Nkt. hatályba lépése fejtette ki. 
A  rendelet  hatályon  kívül  helyezésének  közvetlen  gazdasági,  költségvetési  hatása  nincs,  az
önkormányzat éves költségvetését nem befolyásolja.
b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  A rendelet hatályon kívül helyezése nem jár az
adminisztratív terhek változásával. A közoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettségüknek
a Nkt.-ben, illetőleg az Nkt. felhatalmazása alapján az Nkt. végrehajtására kiadott jogszabályokban
foglaltak szerint tesznek eleget.
d)  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  A  Kt.  helyi  rendeletalkotásra  vonatkozó  rendelkezéseinek  hatályon  kívül
helyezése,  illetőleg  az  Nkt.  hatályba  léptetése  alapvetően  változtatta  meg  a  jogi,  törvényi



szabályozást  az  előterjesztés  témájában.  Központi  jogszabályváltozások  miatt  szükséges  a helyi
rendelet hatályon kívül helyezése.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet
megvitatása után hozza meg döntését!
 

Várpalota, 2014. november 21.

Talabér Márta 
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2014. (XII. 11.) önkormányzati
r e n d e l e t e

a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatásáról szóló 30/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontja által megállapított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a nevelési-oktatási
intézmények adatszolgáltatásáról szóló 30/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Várpalota, 2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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