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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a térítési díj és tandíjfizetés szabályairól szóló 14/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló .../2015. (XII…..) önkormányzati rendelet  
INDOKOLÁSA  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Nkt.74. § (1) értelmében az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról 2013. január 1. napjától. 
Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelettel a központi hivatalként működő Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KIK) jelölte ki. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: NKt.) 2012. január 1-
jétől hatályos 83. § (2) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a fenntartó  határozza meg a 
köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának 
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. 
A fentiek alapján az önkormányzat térítési díj és tandíjfizetés szabályairól szóló rendeletét 
hatályon kívül kell helyezni.  
 
 
2015. december ….  
 

Nagy Gáborné 
jegyző 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a térítési díj és tandíjfizetés szabályairól szóló 14/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül  
helyezéséhez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

 
A tervezetnek társadalmi, gazdasági 
hatása nincs. 

A tervezetnek költségvetési 
hatása nincs. 

A tervezetben foglaltak 
alapján környezeti és 
egészségi követ-
kezmények nem 
keletkeznek. 

A Tervezet újabb adminisztratív 
terhet nem jelent. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) 
bekezdése írja elő, azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait figyelembe véve a jegyző gondoskodik az 
önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról és a 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a feladatkörébe tartozó jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


