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Előterjesztés
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. októberi ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is az önkormányzat képviselő- testülete által 
alkotott hatályos helyi rendeletek felülvizsgálatát elvégezve az alábbi javaslatot terjesztem elő:
A  hatályos  rendeleteket   belső,   továbbá  eredeti  jogalkotói  jogkörben,  illetve  jogszabályi 
felhatalmazás  alapján  alkotott  rendeletek  szerinti  csoportosításban  terjesztem  bizottságok  majd 
képviselő- testület elé,  a szükséges kiegészítéseket, módosításokat, új rendelkezéseket is tartalmazó  
egységes  szerkezetbe  foglalt  jogszabályokat  azzal,  hogy  jelen  rendeletek  az  önkormányzat  belső  
működése  szabályozására  irányulnak. A  jogszabályok  számát  tekintve  legalább  3-4  bizottsági, 
képviselő- testületi  ülésre (fenti  csoportosítás alapján) osztva terjesztem elő új rendeletek alkotását 
kezdeményezve az alábbiak szerint.

I.)

Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok felülvizsgálata

a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról;
b) Csanytelek Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozása rendjéről;
c) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről.

II.)

Külső jogszabályi felhatalmazás alapján alkotott  jogszabályok felülvizsgálata

a) A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok elnökei 
és tagjai tiszteletdíjáról;
b) A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról;
c) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról;
d) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről

I.)
a) Csanytelek Község címeréről, zászlajáról és annak használatáról szóló 3/2007. (XI. 29.) 
Ökt  rendelet címét Csanytelek  Község  Önkormányzata  jelképeiről,  használatáról szövegre 
javaslom változtatni azzal, hogy a rendelet  értelmező rendelkezése szerinti jelképekként kerül a 
zászló és a címer ábrázolása leírása rendeletbe, illetve annak mellékleteibe. Célszerű kiegészíteni a  
rendeletet 2. sz. melléklettel az önkormányzat zászlaja képi megjelenítésével, mivel eddig csak a 
szöveges meghatározás jelent meg a rendeletben. Fentiekből eredően változik  a rendelet belső 
szerkezete,  fejezete  II.-ről  –III.-ra,  III-ról  IV.-re, §-a  száma  pedig  7-ről  9-re  nő.  A  rendelet 
szövegezésében nyelvtani stilisztikai szempontok alapján került sor szövegpontosításokra, amely a 
rendelet tartalmára nézve nem hoz lényegi változást. 
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b) Csanytelek  Község  Díszpolgára  cím  alapításáról  és  adományozása  rendjéről szóló 
33/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet szövegezésében nyelvtani stilisztikai pontosításokon túl javaslom 
jelenleg  III.  fejezetbe tömörített  4.  §-ban foglalt  bekezdések  kiegészítését az alábbi (3)  és (4)  
bekezdéssel az alábbiak szerint:

(3) A díszpolgári címet elnyert és annak viselésére jogosított díszpolgárnak joga van indokolás  
nélkül a díszpolgári címről való lemondásra, mely szándékát a település polgármesteréhez  
írásban jelentheti be a lemondás konkrét időpontja megjelölésével.

(4) A díszpolgári címről való lemondás következménye, hogy a címet viselő díszpolgár elveszíti e  
rendelet  4.  §-a  (2)  bekezdésében  rögzített,  szerzett  jogok  gyakorlását,  viszont  a  számára 
adományozott díszoklevél és ajándéktárgy megtartására jogosított marad, tőle az vissza nem 
követelhető.

Kezdeményezem, hogy a rendelet 5. §-a,  (8) és (9) bekezdése helyébe az alábbi (8) és (9) bekezdés kerüljön.

(8) A település polgármestere a Csanytelek Község Díszpolgára cím viselésére jogosítottak adatai  
nyilvántartásba  vételéről,  naprakész  vezetéséről,  és  annak  a  falu  krónikájában  való  
megjelenítéséről (amennyiben az érintett a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul) az alábbi  
adattartalommal gondoskodik:
a) a cím adományozás sorszáma,
b) a címet viselő adományozott neve, lakcíme,
c) a címet viselő adományozott foglalkozása, tevékenysége,
d) a cím adományozás időpontja,
e) a cím adományozást kimondó határozat kelte, száma,
f) a címről való megfosztás ténye, időpontja,
g) a cím viselése jogának megszűnése (elhalálozás időpontja).

(9) Csanytelek Község Díszpolgára cím adományozásának és viseléséhez kapcsolódó költségek 
anyagi fedezete biztosításáról az önkormányzat adott  évi költségvetésében a Polgármesteri  
Hivatal fejezetén belül  gondoskodik, évente legfeljebb 50.000,- Ft erejéig.

A fenti változtatások az eddigi szabályozás hiányának pótlására irányulnak.

IV. fejezet III. fejezetre változik, melyen belül nyilvánosságra hozatal fent már jelzett módon való 
elérését kezdeményezem.

c) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről  szóló  34/2009. (XI. 
29.) Ökt rendelet szövegezésében nyelvtani stilisztikai pontosításokon túl javaslom a rendelet 4.  
§-a az alábbi (4) bekezdéssel való kiegészítését

(4) A „Tehetséges Fiatal” cím személyhez kötődő jog, az arra jogosított a címet annak  
esetleges visszavonásáig viselheti. 

A rendelet 5. §-a c) pontja eddigi szövege az alábbi szöveggel való kiegészítését javaslom: „amely a 
cím megvonása esetén tőle nem követelhető vissza.

A 6. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés beépítését javaslom.

(4) A  Szociális,  Egészségügyi,  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottság  készíti  elő  és  a  
Polgármester  terjeszti  képviselő-testület  elé  (több  javaslat  esetén)  az  általa  rangsorolt  
javaslatot  a  képviselő-  testület  soron következő ülése  napirendjeként.  A képviselő-  testület  
minősített  többségi  döntéssel  (határozatba  foglalva)  adományozza  a  címet  az  általa  arra 
jogosított számára.

A 6. §-a (8) bekezdése helyébe az alábbi (8) bekezdés beépítését javaslom.



(8) A „Tehetséges Fiatal” cím
a) adományozásához és viseléséhez kapcsolódó költségek, és
b)  tehetséggondozás címén juttatott anyagi fedezete
biztosításáról  az  önkormányzat  adott  évi  költségvetésében  a  Polgármesteri  Hivatal  
fejezetén belül gondoskodik. 

A 6. § (9)-(10) bekezdéssel való kiegészítését javaslom:

(9) A (8) bek. a) pontban írtak végrehajtásához évente legfeljebb 30.000,-Ft összeg erejéig, és 
a b) pontban rögzítettek e rendelet 5. §-a d) pontja alapján címben részesített tanulmányai 
folytatásától függően terjedő időre és az arra járó összeget biztosítja.

(10  )  A  (8)  bek.  a)  pontjára  irányuló  kifizetés  ideje:  a  mindenkori  Falunapok 
megrendezéséhez kötődik,  a b) pontjában rögzített  címen történő kifizetés  forintban a 
címet  viselő  (illetve,  annak  törvényes  képviselője)  által  megadott  folyószámlára  való 
utalással, ennek hiányában házipénztárból történik
a) általános- és középiskolás korú „Tehetséges Fiatal” címet viselő esetén minden tanév 

július 1. és augusztus 31. napja közötti,
b) felsőfokú tanulmányokat folytató „Tehetséges Fiatal” címet viselő esetén minden év 

október 31. és február 28. napján.

A 7. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés beépítését javaslom:

(1) Az a cím viselésére jogosult, aki a cím birtoklása alatt méltatlan magatartást tanúsít,  
érdemtelenné  válik  a  cím  további  birtoklására,  ezért  a  képviselő-  testület  (minősített  
döntéssel) tőle a címet visszavonja.

IV. fejezet III. fejezetre változik, melyen belül nyilvánosságra hozatal fent már jelzett módon való 
elérését kezdeményezem.

II.)

a) A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok elnökei 
és  tagjai  tiszteletdíjáról  szóló  37/2007.  (XI.  29.)  Ökt rendelet  az  eddig  szerzett  gyakorlati 
tapasztalatok alapján a régi rendelet címében, beltartalmában a tiszteletdíj összegének változtatás 
nélkül  hagyása  mellett  a  csatolt  tartalmú  új  rendelet  alkotását  kezdeményezem  a  fent  leírt  
szisztematikus felülvizsgálati módszer alkalmazásával.

b) A  háziorvosi  és  fogszakorvosi  körzetek  meghatározásáról  szóló  40/2007.  (XI.  29.)  Ökt 
rendelet tartalma változtatás nélkül hagyása mellett elsősorban formai, nyelvtani javítások okán 
terjesztem be  egységes  szerkezetben  fenti  tárgyú  rendeletet  azzal,  hogy  a  záradék  kibővül  a  
„rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja” szöveggel.

c) A  közigazgatási  hatósági  ügyek  elektronikus  úton  történő  intézésének  kizárásáról  szóló 
39/2007. (XI. 29.) rendelet hatályon kívül helyezését kezdeményezem egyben annak „az egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről” szóló helyi 4/2009. (III. 31.) Ökt rendelet 
mellékletében való feltüntetésével  az  alábbi  indokok alapján.  A jogalkotó a Ket.  162.  §-a (1)  
bekezdését     - amely felhatalmazást adott az önkormányzatoknak arra, hogy önkormányzati 
rendelet  megtiltsa  hatósági  ügyek  intézésének  vagy  egyes  eljárási  cselekményeknek 
elektronikus  formában  történő  végzését  –  hatályon  kívül  helyezte,  s  ezzel  összhangban  az 
elektronikus  ügyintézést (az  Irányelv  8.  cikke  értelmében)  biztosítani  kell,  akként,  hogy  az 
ügyfelet  meg  kell,  hogy  illesse  azon  választás  joga,  hogy  élni  kíván-e  az  elektronikus 



ügyintézés lehetőségével vagy nem.  Fentiek értelmében a helyi rendelet összhangját meg kell  
teremteni a Ket-tel, hiszen alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű  
jogszabállyal. Az ügyfél a központi elektronikus rendszerre térítés mentesen kapcsolódva élhet az  
elektronikus  ügyintézés  adta  lehetőséggel,  mivel  hivatalunk  az  ehhez  szükséges  technikai  
feltételekkel nem rendelkezik.

d) A  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatása  rendjéről szóló  31/2007.  (XI.  29.) 
rendelet eddigi  2.,  a 3/a) és 3/b) függelékéből,  (amely a testület jóváhagyása nélkül szabadon 
cserélhető) 1., 2/a) és 2/b) mellékletre való változtatását javaslom, mivel a melléklet önmagában is  
rendelet,  annak  szövegét  a  rendeletbe  beemelni  már  megismételve  fölösleges,  ugyanakkor  
szabályozás szempontjából nélkülözhetetlen. Magára a rendelet tartamára nézve a 6. § (1) bek.  
alábbi f) ponttal való kiegészítését kezdeményezem az alábbi szöveggel:

f) „e rendelet 1.) 2/a) és 2/b) számú hiánytalanul kitöltött mellékleteket”

8. § (5) bekezdése c), d), e), f), g) pontokkal való kiegészítését javaslom az alábbiak szerint:
c) e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot az arra illetékes kézjegyével nem látta el és  

nem csatolta a pályázatához,
e) e rendelet 2/a) sz. melléklete szerinti közzétételi kérelmet az arra illetékes kézjegyével  
nem látta el és/vagy hiánytalanul kitöltve nem csatolta a pályázatához,
f) e rendelet 2/b) sz.  melléklete közzétételi  kérelmet az arra illetékes kézjegyével nem 
látta el és/vagy hiánytalanul kitöltve nem csatolta pályázatához,
g) az összeférhetetlenség megszüntetésére teendő intézkedést nem tette meg,
h) érintettsége közzétételét nem kezdeményezte.

Az előterjesztésben  lévő  összes  módosítani  beterjesztett  rendelet-tervezet  hatályba  léptetését  azért 
kezdeményezem  2009.  november 1.  napjával,  mivel  annak bevezetése ügyféli  kötelezettséget  nem 
keletkeztető   jogokat  nem  érint,  illetve  nem  sért  alkalmazása.  Így  a  „kellő  idő”,  mint 
Alkotmánybírósági  elvárás nem sérül,  rendelet  bevezetése  felkészülési  időt  nem igényel,  mivel  az 
önkormányzat  elsősorban  önmagára,  szerveire  (ezek  a  „belső”  jogszabályok)  hozott  szabályokat 
érvényesít,  folyamatban  lévő  ügyekre  nem  érvényesíti  a  rendeletek  hatályát,  a  hatályba  lépését 
követően indult eljárásban kell alkalmazni.
Minden  rendelet  tervezetnél  javasolni  fogom   a  rendelethez  való  hozzáférést  a  rendelet  záró 
rendelkezései  között  az  önkormányzat  honlapján  való  elérhetőségen  túl  a  www.kozadattár.hu 
oldalon való megjelenítésével.

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előterjesztésben rögzítettek alapján javasolom a csatolt egységes szerkezetű rendelet- tervezetek 
megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. október 21.

Tisztelettel:

Kató Pálné
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