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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
             2009. november 23-án (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnöke
Forgó János bizottság tagja
Dr. Papp Erika bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Kopasz Imréné bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető

Bali József bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 4 tag jelen van, egy bizottsági tag bejelentette távolmaradását.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Rendeletek véleményezése
a) A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló
b) A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló
c) A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
d) A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló
e) A környezet védelmének szabályairól szóló
f) A köztemető használatának rendjéről szóló
g) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
h) HÉSZ EU jogharmonizációjának való megfeleltetése

Előadó:  Kató Pálné jegyző

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendelet- tervezetek véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

1/a)

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet-
tervezet véleményezése



Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételének szabályairól szóló 9/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet módosítását a vonatkozó központi
jogszabályok változása és a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás igénybevételének díjtétele
megállapítása kötelezettsége teszi  szükségessé.  Elmondta,  hogy  eleget  tett  a  Hgt.  24.  §-a  (2)  bek.
előírásainak, miszerint a jelen tárgyi rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldte a Csongrád Megyei
Önkormányzatnak, a szomszédos települések önkormányzatainak, továbbá az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának véleményezésre.
Emlékeztette még a bizottság tagjait arra, hogy a képviselő- testület a szolgáltató költségelemzését
57/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték emelést
hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezetet ekként tartalmaz. Tárgyi rendelet záradékolásában azért
nem EU jogharmonizációs záradék került feltüntetésre, mivel e rendelet alkotására felhatalmazó törvényen
alapulva alkotta meg a képviselő- testület tárgyi rendeletét. A jogharmonizáció a felhatalmazást adó
vonatkozó törvény rendelkezéseit érinti, az önkormányzati rendeletet pedig nem, ezért a záradék a
központi jogszabálynak való megfelelést tartalmazza. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak
változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás nélküli
képviselő- testület elé terjesztését.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

38/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

1/b)

A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás
igénybevételének szabályairól szóló 10/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet módosítását jelenleg nem a központi
jogszabályok változása, hanem a települési kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének díjtétele
megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. A képviselő- testület a szolgáltató költségelemzését
58/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték emelést



hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz. Elmondta, hogy eleget tett az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 5. §-a (4) bekezdésében foglalt
előírásnak, miszerint a helyi önkormányzat képviselő- testületeinek a díj megállapításakor ki kell kérnie a
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás
nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

39/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A kötelező kéményseprő -ipari  közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet-
            tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

1/c)

A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a rendelet eljárásjogi szempontból  Ket-hez
való igazítása megtörtént, úgy a napok munkanapokra való változtatása, az ügyféli jogok és
kötelezettségek, illetve az eljáró szerv kötelezettsége szempontjából egyaránt. Hozzáfűzte, hogy e
rendeletbe beépülhet a tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet”
meghatározásáról szóló szóló önálló rendelet, mint értelmező rendelkezés része, az önálló rendelet pedig
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló technikai rendelettel hatályon kívül
helyezhető. Ezzel tisztul és egyszerűsödik a helyi rendeletek köre, s szolgálja a deregulációs folyamatot.
Kiemelte, hogy annak ellenére és azért alkot rendeletet a képviselő- testület a gyermekjóléti szolgáltatás és
az oktatási, nevelési intézmények, mint azt óvoda és a helyi általános iskola vonatkozásában a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapításáról, hogy az intézmények, illetve a szolgáltatói
fenntartói jog a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását illeti meg a feladat-átadási megállapodás szerint,
viszont a Gyvt. az önkormányzatot ruházta fel rendeletalkotási jogkörrel. A rendelet- tervezethez
mellékelt függelékek, mint formanyomtatványok aktuális módosítását is végrehajtotta. Javasolta a rendelet-
tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

40/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

1/d)

A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a település közműves ivóvíz ellátásáról és a
vízmű üzemeltetése rendjéről szóló 11/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet módosítását jelenleg nem a központi
jogszabályok változása, hanem a település közműves ivóvíz díjtétele megállapítása teszi szükségessé.
Elmondta, hogy a képviselő- testület a szolgáltató költségelemzését 59/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával
elfogadta, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet
ekként tartalmaz. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság tagja: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondottakkal és javasolta a rendelet-
tervezet képviselő- testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

41/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet- tervezet
            véleményezése



Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

1/e)

A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy tárgybani rendelet- tervezet központi jogszabályokban
történt változásoknak való megfeleltetését elvégezte, így többek között kikerült a rendeletből a fák
védelmére, a zaj- rezgésvédelemre vonatkozó helyi rendelkezés, hiszen az alacsonyabb szintű jogszabály
nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Sor került eljárásjogi pontosításokra és a településen
védetté nyilvánított zöldfelületek és védendő fasorok, fák számbavételére is. Tájékozta a Bizottság tagjait
arról,  hogy  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §-a  (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően tárgyi rendelet tervezetét az illetékes környezetvédelmi szervnek,
ugyanezen törvény 46. §-a (2) bekezdése c) pontja értelmében állásfoglalása kialakítására, a Csongrád
Megyei Közgyűlés Elnökének megküldte. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás
nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondottakkal és javasolta az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, figyelemmel a vonatkozó rendelettel való kapcsolódására.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

42/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.



Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

1/f)

A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló
1990. évi XLIII. törvény 40. §-a (3) bekezdése értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az
önkormányzat rendeletben állapítja meg, mely díjmértéket évente felül kell vizsgálnia. Elmondta, hogy az
ismert, bonyolult helyzetre tekintettel, változatlanul speciális, feltételhez kötött hatályba léptetéssel
megalkotott rendelet díjtételei emelését nem tartja célszerűnek, mivel annak tartalma nem tud érvényesülni.
Eleget tett ugyanezen törvény ugyanezen §-a (5) bekezdésében foglaltaknak és a rendelet- tervezet
mellékletében rögzített díj megállapítása véleményezésére a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti
szervének megküldtem tárgyi rendelet- tervezetet. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak
változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

43/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben

1/g)
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet

véleményezése

Kató Pálné jegyző: Kezdeményezte a tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet”
meghatározásáról szóló 13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 16/2009. (X. 30.) Ökt rendeletébe való foglalásával. Erre
azért kell, hogy sor kerüljön, mert a 13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet szövege (amely értelmező
rendelkezést tartalmazott a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-a (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a sajátos helyzet meghatározására) célszerűségi okból beépítésre került a beterjesztett
gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet 3. §-a d), e), f) pontjába,
ezzel megfelelve a Jat. elvárásainak, az önkormányzat technikai rendeletébe átkerülve, amely a helyi
rendeletek áttekinthetőségét eredményezi. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás
nélküli képviselő- testület elé terjesztését.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

44/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet- tervezet
             véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben

HÉSZ EU jogharmonizációjának való megfeleltetése véleményezése

Kató Pálné jegyző: Jogtechnikailag  úgy valósítható meg, hogy új rendeletet alkot (a csatolt rendelet-
tervezetnek megfelelően) az önkormányzat képviselő- testülete, amelyben a jogharmonizációnak való
megfeleltetést rögzíti a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfeleléssel. A rendelet hatályba lépését 2009. december 1-jével javasolta, mivel annak
bevezetése kellő időt nem igényel. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli
képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés  elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

45/2009. (XI. 23.) ÜB határozat

Tárgy: HÉSZ EU jogharmonizációjának való megfeleltetéséről szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.



Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Bali József bizottsági elnök megköszönte az
ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Bali József Kató Pálné
ÜB elnök    jegyző


