
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

21/2009. (VIII. 27.) ÖR.  RENDELETE 

 

A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK 

TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) 44/A. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 15. § (3) bekezdésére 

figyelemmel – az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 

adatszolgáltatásának teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

 

E rendelet hatálya kiterjed a Nagydorog Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: 

fenntartó) által fenntartott közoktatási intézményekre, továbbá azon közoktatási 

intézményekre, amelyek fenntartója az önkormányzat részvételével működő 

intézményfenntartó társulás, feltéve, hogy a fenntartói jogokat Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

2. § 

 

A statisztikai adatszolgáltatás köre, célja 

 

A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – a fenntartó 

számára a/az: 

a) országos, területi, helyi közoktatási felmérések teljesítése, 

b) állami támogatások igénylése, 

c) közoktatási, esélyegyenlőségi tervek elkészítése, 

d) pályázati részvétel, 

e) önkormányzati döntések előkészítése céljából az intézmény működésével összefüggő 

statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

3. § 

 

A személyes adatszolgáltatás köre, célja 

 

A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – a fenntartó 

számára a/az: 

a) ösztöndíjra jogosultság megállapítása, 

b) tankötelezettség teljesítésének megállapítása, 

c) hátrányos helyzet megállapítása, 

d) halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, 

e) térítési díj kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, 
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f) szolgáltatások igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, 

g) társulási és egyéb szerződési kötelezettségek teljesítése, 

h) kérelmek elbírálása, 

i) fellebbezések elbírálása céljából az óvodai nevelésben, az iskolai nevelésben-oktatásban 

részt vevőkkel összefüggő adatokat szolgáltat. 

 

4. § 

 

A tervezési, pénzügyi adatszolgáltatás köre, célja 

 

A közoktatási intézmény – a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül – a fenntartó 

számára a/az: 

a) műszaki állapot felmérése, 

b) költségvetési, gazdálkodási tervezés, 

c) beruházások előkészítése, 

d) vagyonfelhasználás ellenőrzése, 

e) gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése, 

f) pénzügyi, számviteli rend ellenőrzése, 

g) foglalkoztatási, munkaügyi előírások betartásának ellenőrzése céljából az intézmény 

vagyonával, foglalkoztatási, gazdálkodási helyzetével összefüggő adatokat szolgáltat. 

 

5. § 

 

Az adatszolgáltatás teljesítése 

 

(1) Az adatszolgáltatást a fenntartó által kiküldött adatlapon, ennek hiányában a fenntartó által 

meghatározott módon, teljes körűen, a rendelkezésben meghatározott időpontig és 

adathordozón, térítésmentesen kell teljesíteni. 

(2) A személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni. 

(3) Az adatszolgáltatás megtagadását az adatszolgáltató a jogszabályi alap megjelölésével 

indokolni köteles. 

6. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben 

meghatározott helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

Nagydorog, 2009. augusztus 24. 

 

Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk. 

polgármester jegyző 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Nagydorog, 2009. augusztus 27. 

dr. Sátor Vera sk. 

jegyző 


