
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének …./2020.(……..) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 11/2012.(III.29.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Hatályát veszti az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 11/2012.(III.29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

2. § E rendelet 2020. november 15. napján lép hatályba, 2020. november 16. napján 

hatályát veszti. 

 

 

   Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 

    polgármester            jegyző 

 

 

Z á r a d é k :  

 

 

A rendelet kihirdetése 2020…………............... napján megtörtént. 

 

 

         Dr. Fodor Ákos 

                jegyző 

 

 

 

  



Bordány Nagyközség Jegyzőjétől 

T/   /2020. 

 

 

Előterjesztés, indokolás az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 

intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 11/2012.(III.29.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 

Előterjesztő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző  

Tárgy: rendelet hatályon kívül helyezése 

Melléklet:  1 db rendelet tervezet 

Előkészítő:  Gyémánt Éva igazgatási ügyintéző 

Véleményező bizottság:   

Elfogadáshoz szükséges 

szavazati arány:  

minősített többség  

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Tisztelt Képviselők!  

 

Rendelet hatályon kívül helyezésének általános indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § alapján: 

 

Általános indokolás 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (Jat.) 22. §-ban foglalt utólagos hatásvizsgálat 

alapján megállapítást nyert, hogy a rendelet technikai deregulációs hatályon kívül helyezése 

szükséges. 

 

Részletes indokolás 

 

 

1. A rendeletben foglalt rendelkezések egyrésze az alapfokú oktatási intézmények 

fenntartójaként állapítottak meg szabályokat. Tekintettel arra, hogy Bordány 

nagyközségben az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

fenntartója a Tankerületi Központ, a rendeletben meghatározott térítési díjat, tandíjat az 

Önkormányzat nem állapít meg. 

 

2. Az Önkormányzat által fenntartott Bölcsődében nyújtott gondozási díj (rendelet 5. § (1) 

bek.) összege, valamint az étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezés 

(rendelet 3. § (5) bekezdés) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletben 6. §-ban szabályozásra került. 

 

 

Bordány, 2020. október 16. 

 

 

         Dr. Fodor Ákos 

               jegyző 


