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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. novemberi ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő- testület!!

Az alábbiakban terjesztem be az általam felülvizsgált helyi rendeleteket módosításra, kiegészítésre az előző

ülésen már felvázolt okok miatt, lenti sorrendben.

I. Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata

A jelenleg hatályos az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III. 31.) Ökt
rendelet felülvizsgálata elsősorban az Alkotmánybíróság 48/2009. (IV. 24.) AB határozata okán
szükséges, mivel az Alkotmánybíróság egy adott település önkormányzata testülete által azonos tárgyban
alkotott rendeletében „az önhibáján kívül” szövegrészt alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette azt,
mivel az AB szerint a szabályozás ellentétes az Alkotmány 44/A. §-a (2) bekezdésével, mivel az
önkormányzat az önhiba, mint kizáró ok bevezetésével és annak tartalma meghatározásával
túlterjeszkedett a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 45. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás keretein. Az Alkotmány 2. §-a (1) bekezdésében foglalt, a jogállamiság
körébe tartozó jogbiztonság sérelmét látta az önhiba fogalmának önkényes, és a jogalkalmazó számára tág, ellenőrizhetetlen
alkalmazását lehetővé tevő meghatározásában. Ez  a  szabályozás  (fenti  okok  miatt)  az  Alkotmány  70/A.  (1)
bekezdésével deklarált hátrányos megkülönböztetés elvét is sérti. Az Alkotmánybíróság az átmeneti segélyre
vonatkozóan az Szt. 45. §-a (1) bek. alapján vizsgálta az Szt. alapján adott jogalkotói jogkör gyakorlását és
megállapította, hogy az Szt. nem adott felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok az átmeneti segély igénylésének
törvényi feltételeit bővítsék, így az önhibáján kívüliségét, mint feltételt előírhassák.
Ezen Alkotmánybírósági határozat tükrében javaslom a helyi rendelet átmeneti segélyre
vonatkoztatott rendelkezésekből az „önhibáján kívüli” szövegrészek elhagyását.

Az Szt. lehetőséget adott a helyi képviselő- testület számára, hogy rendeletben állapítsa meg a
méltányossági ápolási díj folyósításának feltételeit. Az elmúlt 1 évben ilyen jogcímen kérelem a
szociális hatáskört gyakorló szervhez nem érkezett, folyósítás alatt sem áll, így e jogcímen igénybe
vehető szociális ellátási forma rendeletből való törlését érdektelenség, igénylés hiányában
okafogyottá válása következtében törlését kezdeményezem, tekintettel arra, hogy annak törlése
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem sért.

Szintén az Alkotmánybíróság döntésére hagyatkozva kezdeményezem a lakásfenntartási támogatás
szabályozása keretéből a lakás nagyságot, komfortfokozatot meghatározó szövegrész törlését, mivel  az
Alkotmánybíróság döntése alapján annak ekképpeni meghatározása jogsértő.

Az Alkotmánybíróság a temetési segély rendeleti szabályozásában jogsértőnek minősítette a tartási,
életjáradéki szerződés megléte okán az ellátásból való kizárást, ezért annak helyi rendeletünkből
való törlését javaslom.

A Ket. 2009. október 1-jei hatályba lépésével az ügyfelet megillető jogok és kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozat
formájában a rendelet kiegészítését javaslom a 7. sz. függelék formájában.
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A rendelet többi része a vonatkozó hatályos jogszabálynak megfelel, ezért azt az előterjesztéshez csatolt
formában és tartalommal terjesztem be a Bizottság elé véleményezésre.

II.

Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálata

A Ket. hatályba lépésével összefüggően elsősorban eljárásjogi szabályok módosítása okán kezdeményezem a
rendelet 4. §-ában rögzített, az ügyfél által a kérelemhez csatolandó mellékletek beszerzése csatolását. Szintén a Ket.
módosítása a kérelmek véleményezése 30 napról 22 munkanapra való változtatását tartom szükségesnek. A
rendelet 9. § (2) bek. b) pontjában és a10. §-a (10) bekezdésében szereplő „önhibáján kívüli” szöveg
törlését kezdeményezem a szociális rendeletnél már leírt Alkotmánybírósági döntésre visszahivatkozva. A
gyakorlati tapasztalok alapján a rendelet függelékeként kiadott adatlap Ket. szabályaihoz való igazítása
okán módosul, illetve kiegészül.

III.

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet felülvizsgálata

A rendelet Ket.-hez való igazítása, szövegkörnyezet nyelvtani pontosítása, elírások javítása okán
terjesztettem be véleményezésre.

Tisztelt Képviselő- testület!

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

Csanytelek, 2009. november 6.
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