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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.

A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet- tervezet

A tárgybani rendelet központi jogszabályokban történt változásoknak való megfeleltetését elvégeztem, így
többek között kikerült a rendeletből a fák védelmére, a zaj- rezgésvédelemre vonatkozó helyi rendelkezés,
hiszen az alacsonyabb szintű jogszabály (Alkotmányban rögzítettek értelmében) nem lehet ellentétes a
magasabb szintű jogszabállyal. Sor került eljárásjogi pontosításokra és a településen védetté nyilvánított
zöldfelületek és védendő fasorok, fák számbavételére is.
Tájékoztatom  Önöket  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 megküldtem.

II.

A tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló
13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését kezdeményezem 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 az alábbi 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.

III.

Az alábbiakban terjesztem be az általam felülvizsgált A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló helyi rendelet- terveztet módosításra, kiegészítésre részben a fent írtak okán.
Eljárásjogi szempontból a Ket-hez való igazítás megtörtént, úgy a napok munkanapokra való változtatása,
mint az ügyféli jogok és kötelezettségek, illetve az eljáró szerv kötelezettsége szempontjából egyaránt.
Lényeges kiemelni, 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, mert az intézmények, illetve a szolgálat
fenntartói joga a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását illeti meg a feladat-átadási megállapodás szerint, azonban a Gyvt.
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az önkormányzatot ruházta fel rendeletalkotási jogkörrel.
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képviselő- testület 60/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával döntött
arról, hogy a gyermekintézményekben (iskola, óvoda) az önkormányzat tulajdonában lévő KÉBSZ Kft,
mint szolgáltató, a szolgáltatás díjára benyújtott költségelemzését elfogadva, 2010. január 1-jétől a gyermekintézmények
étkezési térítési díját (nyersanyagárat) 5 %-kal megemelheti.
A csatolt rendelet- tervezet már az emelt díjtételek összegét tartalmazza. A rendelet- tervezethez mellékelt
függelékek, mint formanyomtatványok aktuális módosítását is végrehajtottam.

IV.

Az önkormányzati közszolgáltatások díjtételei felülvizsgálata

a)

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet
felülvizsgálata

Tájékoztatom Önöket, 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. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy eleget tettem a Hgt.
24. §-a (2) bek. előírásainak, miszerint a jelen tárgyi rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldtem a
Csongrád Megyei Önkormányzatnak, a szomszédos települések önkormányzatainak, továbbá az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának.
Emlékeztetem Önöket, 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 ekként tartalmaz. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-
ában foglaltak szerint kell szabályozni a képviselő- testületnek az önkormányzat közigazgatási területén
ellátott közszolgáltatás végzésének szabályait és ue. 23. §-a f) pontja értelmében: az elvégzett szolgáltatás
alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének
rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét.
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.

b)

A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet felülvizsgálata

Tájékoztatom Önöket, 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. Emlékeztetem Önöket, hogy 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 ekként tartalmaz. Tájékoztatom
Önöket arról is, hogy eleget tettem 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.
A rendelet- tervezet záradékolása a fentiekkel azonos.

c)

A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet
felülvizsgálata



Tájékoztatom Önöket, 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. Emlékeztetem
Önöket, 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.
A rendelet- tervezet záradékolása a fentiekkel azonos.

d)

A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata

Tájékoztatom Önöket 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.
Az Önök előtt ismert bonyolult helyzetre tekintettel, változatlanul speciális, feltételhez kötött hatályba
léptetéssel megalkotott rendelet díjtételei emelését nem tartom célszerűnek, mivel annak tartalma nem tud
érvényesülni. Eleget tettem 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.

e)

Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata jogharmonizálása rendeletbe foglalása

A képviselő- testület a 34/2005.(X.29.) ÖKT szám alatt alkotta meg a Helyi Építési Szabályzatról szóló
rendeletét, amelyben  előforduló jogszabály-szerkesztési, formai, (betűméret, betűtípus), többi hatályos rendelethez való
igazítását, nyelvtani, stilisztikai javítását  elvégeztem,  melyet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) lehetővé tesz, az egyébként fenti törvény alapján és annak
végrehajtására kiadott OTÉK szerinti eljárásrendet mellőzve, az Alkotmánybíróság ide vonatkozó
rendelkezése értelmében, külön jogalkotói (Képviselő- testület) előzetes döntése nélkül. A fenti
rendeletben minden rendeleti szabályozás érintetlenül maradt, ezért sem szerkesztésre, sem tervi
egyeztetésre, véleményeztetésre nem kellett e rendeletet megküldeni. Fontos kitétel ez, mert változtatás
esetén megkerülhetetlen a  főépítész és a szakhatósági hozzájárulások beszerzése, nem is szólva a tervezés
és annak tárgyi, valamint anyagi vonzatáról.
 Jogtechnikailag ez 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 javaslom, mivel annak bevezetése kellő időt nem igényel.

Tisztelt Képviselő- testület!

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

Csanytelek, 2009. november 20.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyző




