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Jegyzőkönyv  

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete   Ügyrendi  Bizottsága  2012.  december 
              17.-én (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  rendkívüli  nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Bali József   bizottság elnök 
     Forgó János   bizottság elnökhelyettese 
     Márton Erzsébet  bizottság tagja 
     Dr. Papp Erika   bizottság tagja 
 
Távolmaradását bejelentette:  Tápai Gáborné   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, 1 tag távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (5. ütem) 

a) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről, 
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről, 
c) a köztemető használatának rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
 

2.) Egyebek 
1.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése (5. ütem)  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 

a) 
 

az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről  szóló 
rendelet-tervezet véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást adott a 
2013. január 1-jén hatályba lépő hulladékról szóló törvényben foglaltakról és arról a tényről, hogy jövő év 
1. napjától megszűnik a képviselő-testület eddigi azon jogalkotói jogköre, miszerint a közszolgáltatásért 
fizetendő díjak összegét meghatározza. Azon félelmének adott hangot, hogy a közszolgáltató élni fog a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített azon jogával, hogy amennyiben az önkormányzat számára kárt 



okoz, ill. veszélyezteti a cég gazdaságos működtetését, úgy joga van a szerződést – 6 hónapon idő 
tartásával – felmondani. Ekkor 2013. 06. 30.-ig még teljesíti az .A.S.A. által kötelező feladatát az 
önkormányzat, de ez idő alatt pályázat, illetve közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni úgy, hogy azt kell 
vélelmezni, hogy mindössze fél évre szóló megbízást lehet adni, hiszen 2014. évtől kizárólag állami 
fenntartású vállalkozás végezhet tárgyi közszolgáltatást. Szólt a helyzetet még tovább bonyolító DAREH 
tagságból eredő, pályázati kötelezettség általi teljesítésről, miszerint Csanytelekről (a Szentes városába 
létesítendő átrakóba, válogatóba, illetve Békéscsabára való) a szilárd hulladék szállítása megkerülhetetlen, 
amely 10.4 milliárd Ft (KEOP uniós) forrásból valósul meg. Kezdeményezte  a beterjesztett rendelet-
tervezet elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és Képviselő-testület elé 
terjesztését.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. 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. 
 
50/2012. (XII. 17.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló rendelet-tervezet 

véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 26. § 
(4) bekezdés b) pontjában biztosított 
 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 
 

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és (2) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 

pontjában, 
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, 33. §-35. §-aiban, 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  

foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

b) 



 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet-tervezet 

véleményezése 
 

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a vonatkozó 
törvény és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet és BM rendelet szinte megoldhatatlan feladat elé 
állította a képviselő-testületet, mint jogalkotót, hiszen vagy a Jat. szabályait szegi meg azzal, hogy 
megismétli a központi jogszabályban írtakat (betűszerint) vagy átírva magát a törvényt azzal, hogy az 
önkormányzat rendeletében úgy hirdeti ki a központilag meghatározott díjat, hogy az formailag eltér az 
elvárástól, vagy ha megfelel annak, akkor viszont értelmezhetetlenné válik. Szólt még az önkormányzati 
rendelet hatályba léptetéséről is, hiszen annak igazodnia kell a törvény hatályba lépéséhez (2013. január 1.), 
ugyanakkor a Stabilitási törvénybe fogalt azon követelményhez is, hogy a fizetési kötelezettség terhénak 
emelése kihirdetése és annak hatályba lépése között 30 napnak el kell telnie. Nem a helyi jogalkotó hibája, 
hogy ez nem teljesül január 1. napjára, ezért lett 2013. január 21.-e e rendelet melléklete hatályba lépése 
indoka. Kezdeményezte a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és 
Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. 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. 
 
51/2012. (XII. 17.) ÜB határozat 
 
Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 26. § 
(4) bekezdés b) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 

- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában, 
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében, 
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM 

rendelet 23. § (1) bekezdésében, 
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) 

Kormányrendelet 3. § (5) bekezdésében, 



- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  
foglaltaknak. 

 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

c) 
 

a köztemető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte  a 
beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és 
Képviselő-testület elé terjesztését.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. 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. 
 
52/2012. (XII. 17.) ÜB határozat 
 
Tárgy: A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 26. § 
(4) bekezdés b) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 

- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában, 
- a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, 42. §-

ában, 16. §-ában, 40. § (3) bekezdésében 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  

foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 



Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
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       Forgó János 
 ÜB elnök       elnökhelyettes 
 


