
114. 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2007. (IV. 25.) ÖR és 1/2007. (II. 20.) ÖR rendelettel módosított  

17/2006. (V. 10.) rendelete 
 

a közoktatási adatszolgáltatásról 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI törvény 15. § (3) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV törvény 16. § (1) bekezdése és a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX törvény 40. 
§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a közoktatási adatszolgáltatásról az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 
 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a helyi közoktatási intézmények mőködésérıl adatokat 
szolgáltasson, az intézményrendszer mőködtetéséhez, tervezéséhez adatbázist hozzon 
létre, az önkormányzat és a közoktatási intézmények közötti információcserét, 
adatforgalmat kiegyensúlyozottá, szükség és lehetıség szerint egységessé, egyszerővé 
tegye. 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Budakeszi közigazgatási területén 
közoktatási tevékenységet ellátó intézményre. 

(2) Teljes körő, önkéntes, csak statisztikai jellegő adatszolgáltatás áll fenn az 
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények esetében 

(3) Részleges, csak statisztikai jellegő, önkéntes adatszolgáltatás áll fenn a nem 
önkormányzati fenntartású intézmények esetében. 

 
 

3. § 
 
(1) A teljes körő, önkéntes, csak statisztikai jellegő adatszolgáltatás tartalma: 

a.) oktatás-szakmai és feladatfinanszírozási, 
b.) munkaügyi/munkáltatói, 
c.) pénzügyi-gazdasági, 
d.) vagyongazdálkodási adatok, 
e.) rendkívüli események, 
f.) az intézményi ellenırzéseknél benyújtandó tanúsítványok tartalmi elıírásai. 

(2) A részleges, önkéntes, csak statisztikai jellegő adatszolgáltatási kötelezettség 
tartalma: 
a.) oktatás-szakmai, tanügyigazgatási adatok, 
b.) rendkívüli események. 



 

 2 

 
4. § 

 
 
(1) Az adatgyőjtés módja: elsısorban papír alapú. Az elektronikus változattal 

megegyezı adattartalmú, kinyomtatott adatlapot az intézmény cégszerő 
aláírásával ellátva szükséges a Polgármesteri Hivatal számára megküldeni. 
Pénzügyi-gazdasági tartalmú adatszolgáltatás esetén a gazdasági vezetı 
ellenjegyzése is szükséges. 

(2) A magasabb rendő jogszabályokban elıírt határidıben teljesített mindennemő 
adatszolgáltatás teljes dokumentumát a 2. § (2) bekezdésében foglalt 
intézményeknek egy hitelesített példányban egyidejőleg az önkormányzat 
számára is meg kell küldeniük. 

(3) Az adatfeldolgozásról, nyilvántartásról a jegyzı gondoskodik a hivatal 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységein keresztül. 

(4) Az oktatás-szakmai adatok nyilvánosságra hozataláról az önkormányzat saját 
honlapján keresztül – www.budakeszi.hu – gondoskodik. 

 
 

5. § 
 
 
(1) Az önkormányzat a saját fenntartásában lévı közoktatási intézményekkel 

elsıdlegesen papír alapon folytat információcserét, kér adatokat, nyújt 
tájékoztatást. Az önkormányzat saját honlapján mindazon általános 
tájékoztatást, információkat közzé teszi, melyek a 2. §-ban szereplı valamennyi 
intézményt érintik. 

(2) Az önkormányzat fenntartásában lévı intézményeket az elvégzendı 
feladatokról, adatszolgáltatásokról körlevél formájában értesíti az 
önkormányzat. 

(3) A Polgármesteri Hivatal az adatok áttekintését, ellenırzését azok jellegétıl 
függıen teljes körően vagy szúrópróbaszerően végzi az éves ellenırzési tervben 
foglaltakkal összhangban. 

(4) A Polgármesteri Hivatal az áttekintés, ellenırzés eredményérıl az információ, 
adat beérkezését követı 30 napon belül szükség esetén válaszlevelet, 
intézkedési tervet készít. 

 
 

6. § 
 
 

(1) Az adatszolgáltatás rendjének naptári évre bontott feladat- és ütemtervét minden 
naptári év október elsejéig áttekinti, felülvizsgálja az Oktatási, Kulturális, Sport 
és Ifjúsági Bizottság1 elnöke vagy az általa megbízott személy együttmőködve a 
hivatal e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységek 
vezetıivel. 

                                                           
1 10/2007. (IV. 25.) Hatálybalépés: 2007. április 25. 
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(2) A 2007. évre vonatkozó feladat- és ütemtervet 2006. november 15-ig az (1) 
bekezdésben meghatározott személyek bevonásával elıkészíti a jegyzı és 
jóváhagyásra a képviselı-testület elé terjeszti. 

(3) A feladat- és ütemterv részét képezi az adatszolgáltatás módjának, elektronikus 
vagy papír alapon történı adatszolgáltatás meghatározása is. 

 
 

7. § 
 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Budakeszi, 2007. április 11. 
 
 
 
 
 
 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Közzétételi záradék: 
E rendeletet 2007. április 26-tól május 26-ig közzétettem. 
 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
           jegyzı 
 
 


