
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 
 
Alaptörvény 
 
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) kormányrendelet 
 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket 
és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) 
kormányrendelet 
A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők 
teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV.23.) kormányrendelet 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
kormányrendelet 
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II.25.) kormányrendelet 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 
 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) kormányrendelet 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 



A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatáskörérő szóló l68/2004. (V.25.) kormányrendelet 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) kormányrendelet 
 
Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) kormányrendelet 
 
 
 
A Nagykanizsai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 


