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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. decemberi ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő- testület!

Az alábbiakban terjesztem be az általam felülvizsgált helyi rendeleteket módosításra, kiegészítésre az előző
üléseken már felvázolt okok miatt, lenti sorrendben.

I.

Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet- tervezet

A helyi rendelet módosítását az előző ugyanezen tárgyú rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak alatt az
önkormányzat ingó- és ingatlan vagyonában bekövetkezett változások alapozzák meg elsősorban, melyet e
rendelet- tervezet 1. és 2. melléklete, valamint 1. függeléke tartalmaz. A rendelet- tervezetben az ingó- és
ingatlan vagyon értékesítésére irányuló eddigi 500 ezer Ft összeghatárt 1.000 ezer Ft összegre
indítványozom emelni a rendelet- tervezet 6. §-a (3) bekezdése, 7. §-a (2), (3) bekezdése szerint, továbbá  a
6. §-a kiegészítését (11) és (12) bekezdéssel, tekintettel arra, hogy az, az önkormányzati vagyon
gyarapodását szolgálja.

II.

A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet- tervezet

Önök előtt is ismert, hogy a Országgyűlés jelentősen átalakította a köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992.
évi XXIII. törvényben (Ktv.)  a természetbeni juttatásokként adható béren kívüli juttatások körét akként,
hogy  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  (Szja.)  70.  §-a  (2)  bek.  a),  b),  d)  és  e)
pontjaiban foglalt rendelkezése értelmében 25 %-os adóteher mellett adható 2010. január 1-jétől

- üdülési csekk,
- meleg étkeztetési juttatás,
- iskolakezdési támogatás,
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári juttatás és
- önkéntes kölcsönös egészségbiztosítási juttatás.

A  Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009.
évi  CIX.  tv.  1.  §-a  (13)  bek.  értelmében  a  Ktv.  49/F.  §-a  2010.  január  1-jétől  úgy  módosul, hogy  a
köztisztviselő cafetéria-juttatásként az Szja-ban már említett meghatározott mértékig és
feltételekkel jogosult - abból a köztisztviselő választása szerinti igénybe vételére.
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képviselő- testület 35/2007. (XI. 29.) Ökt rendelete szabályozza a
köztisztviselők juttatásait, melyet a Ktv. 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotott a köztisztviselők
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásaikról, szociális és kegyeleti támogatásokról, melyben több olyan juttatás
is szerepel, amely a fent leírtak értelmében a cafetéria-juttatásba sorolt, melynek helyi rendeletbe való
szabályozására felhatalmazással a testület nem bír. Erre tekintettel kezdeményezem a rendelet II. fejezete
értelmező rendelkezések elhagyását, a III. fejezet II. fejezetre változtatását akként, hogy a köztisztviselők
juttatása szabályozása cím alá besorolt az illetmény megelőlegezése (4. §), a köztisztviselők illetménye kiegészítése (5.

mailto:www.csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


§), a köztisztviselők pihenését elősegítő támogatás (7. §), a köztisztviselők szociális támogatásai (8. §. (1) bek.). a
köztisztviselők egészségmegőrző támogatás szabályai (10. § (5) bek.), a köztisztviselők magánnyugdíjpénztrári tagdíja
átvállalása szabályozása (12. §.) maradjon el.
A végrehajtási rendelkezések közül a 14. §-a (3) bek. elhagyását javaslom, mivel a közszolgálati szabályzat a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata függeléke, és mint függelék, testületi jóváhagyás
nélkül munkáltató által cserélhető. Értelemszerűen a rendelet 1. melléklete is átalakul a fent leírtak szerint.
A jelzett Ktv-t módosító törvény felhatalmazása alapján a Kormány által a cafetéria-juttatás kifizetésének
rendjét és módját, a visszafizetés rendjét szabályozó rendelete szerint kerülhet sor a Polgármesteri Hivatal
közszolgálati szabályzatának akkénti módosítására, melyről  annak megjelenése után intézkedem.

III.

A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ)

Az SZMSZ több rendelkezésének módosítását, kiegészítését a már hatályban lévő helyi önkormányzati
rendeletekkel való összhang megteremtése indokolja, továbbá az Alkotmánybíróság több olyan döntése
figyelembe vétele, melynek értelmében a helyi önkormányzati rendeletnél magasabb szintű
jogszabályokban megfogalmazott rendelkezéseket helyi jogszabályba miként lehet belefoglalni. Felesleges
joganyagot keletkeztet a törvényi rendelkezés helyi rendeletbe való szószerinti megjelenítése, ezért a helyi
joganyag tisztítása érdekében javaslom ezen rendelkezések elhagyását, annak ellenére, hogy a szervezet
belső működését nagyban segítette ezen szabályok helyi szabályokkal együtt való megjelenítése. A rendelet
1/a mellékletének hatályon kívül helyezése  és 1. mellékletre való módosítása indokolt, annak hatályba
lépése időpontja okán.

IV.

Az iparűzési adóról

A helyi iparűzési adóra vonatkozóan rendeletalkotásra vonatkozó szabályozást  a helyi adókról szóló 199.
évi C. tv. (Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) ír elő.
Hatáskörváltozás okán a 2010. évtől kezdődő adóévekre vonatkozó iparűzési adóigazgatás a közteherviselés
rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló 2009. évi LXXVII. (Krtv.) 66. §-a, a Htv. 43. §-a
(2) és (3) bekezdését 2010. január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy az önkormányzat adórendelete
helyi iparűzési adóra vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási szabályokat, többek között az
adóelőleg- részlet esedékességére sem.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. (Jat.) szabályai alapján a fent írt Htv. módosítására tekintettel az
önkormányzat jelenleg hatályos 26/2007. (XI.29.) Ökt rendelete módosítását kezdeményezem a becsatolt
rendelet- tervezet szerint.

Mind a négy rendelet hatályba léptetését 2010. január 1. napjával kezdeményezem, mivel annak bevezetése
és végrehajtása nem igényel kellő időt a belső működési szabályok alkalmazásában. Mind a négy rendeletet
egységes szerkezetben új rendelet formájában való megjelenítéssel terjesztem be elfogadásra.

Tisztelt Képviselő- testület!

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

Csanytelek, 2009. december 11.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyző


