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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 
mellékletét képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában 
foglaltakra, szíveskedjen elfogadni. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel az érintett 
rendeletek hatályon kívül helyezése jogszabályi kötelezettség, a rendelet-
alkotásra vonatkozó felhatalmazás megszűnése miatt szükséges, így a rendelet-
tervezet előkészítése során külön hatásvizsgálat elkészítése nem vált 
szükségessé. 
 
 
 
Újpest, 2013. január 7. 
 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes oktatási tárgyú önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  
   a) az általános iskolai tanulók felvételéhez, valamint átvételéhez szükséges 

sajátos helyzet megállapításáról szóló – többször módosított - 12/2007. 
(IV. 19.) önkormányzati rendelet, 

   b) a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló 43/2012. 
(IX.28.) önkormányzati rendelet. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. 
napján hatályba lépett 74. §-a 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. A jogszabályok 
értelmében az iskolák fenntartói jogait az állam a Klébelsberg 
Intézményfenntartó Központ útján gyakorolja. 
 

A hatályon kívül helyezendő rendeletek olyan szabályozást tartalmaznak, 
amely a mindenkori fenntartó jogosultsága. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok fenntartói jogai megszűntek, így a rendelet-alkotási 
felhatalmazásuk is megszűnt. Mindezekre tekintettel a fenntartói jogokat érintő 
önkormányzati rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. 
 


