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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt képvisel -testület!

Az Önkormányzat SZMSZ-e 56. § (1)  bekezdése c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva az
alábbiakban terjesztem be az általam felülvizsgált helyi rendeleteket módosításra, kiegészítésre az el
ülésen már felvázolt okok miatt, lenti sorrendben, hivatkozva az Ötv-ben foglaltakra és az
Alkotmánybíróság fenti tárgykörben kiadott több határozatában írtakra.

I.

Az önkormányzati közszolgáltatások díjtételei felülvizsgálata

a)

A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet
felülvizsgálata

Tájékoztatom Önöket, hogy a kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének
szabályairól szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását a települési szilárd hulladékkezelés
közszolgáltatás igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé.
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy eleget tettem a Hgt. 24. § (2) bekezdése el írásainak, miszerint a jelen
tárgyi rendelet-tervezetet tájékoztatás céljából és a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján állásfoglalás kiadása okán megküldtem a
Csongrád Megyei Önkormányzat Közgy lése Elnökének, a szomszédos települések önkormányzatainak, továbbá az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség igazgatójának
annak véleményezésére.
A  Csongrád  Megyei  Közgy lés  Elnöke  a  közgy lés  4/2007.  (IV.  30.)  SZMSZ-e  szerinti  átruházott
hatáskörében eljárva kiadott állásfoglalásában a rendelet-tervezetre vonatkozóan kifogást nem tett. A szomszédos
települések (Tömörkény és Felgy  községek önkormányzatai) nevében kifogás nem érkezett a számukra
általam megküldött rendelet-tervezetben foglaltakra.
Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képvisel -testület a közszolgáltató költségelemzését az 54/2010. (XI.
12.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében 2011. évre 4 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá,
melyet a csatolt rendelet-tervezet ekként tartalmaz. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (Hgt.) 23. §-ában foglaltak szerint kell szabályozni a képvisel -testületnek az önkormányzat
közigazgatási területén ellátott közszolgáltatás végzésének szabályait és ue. 23. § f) pontja értelmében: az
elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhel  díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét.
Ezen feltételek betartásával készült el jelen rendelet-tervezet.

b)

A kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet felülvizsgálata
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Tájékoztatom Önöket, hogy a kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételének
szabályairól szóló 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását jelenleg nem a központi jogszabályok
változása, hanem a települési kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételének díjtétele
megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. Emlékeztetem Önöket, hogy a képvisel - testület a
szolgáltató költségelemzését az 55/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében 2011.
évre 3 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet ekként tartalmaz. Tájékoztatom
Önöket arról is, hogy eleget tettem az egyes helyi közszolgáltatások kötelez  igénybevételér l szóló 1995.
évi XLII. törvény 5. § (4) bekezdésében foglalt el írásnak, miszerint a helyi önkormányzat képvisel -
testületeinek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.

c)

A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló rendelet
felülvizsgálata

Tájékoztatom Önöket, hogy a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése
rendjér l szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását jelenleg nem a központi jogszabályok
változása, hanem a település közm ves ivóvíz díjtétele megállapítása teszi szükségessé. Emlékeztetem
Önöket, hogy a képvisel -testület a közszolgáltató költségelemzését az 56/2010. (XI. 12.) Ökt
határozatával elfogadta és a fogyasztóhelyenkénti rendelkezésre állási díj emelését hagyta jóvá, melyet a
csatolt rendelet ekként tartalmaz.

II.

A helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

a)

Vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésének kezdeményezése

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2011. január 1-jén
hatályba lép  módosításával a törvény annak 27. § - 29. §-át, amely a vállalkozók kommunális
adójáról szóló rendelkezést tartalmaz hatályon kívül helyezi.
Ezzel megsz nik a helyi vállalkozók mint adóalanyok ezen helyi adó adófizetési kötelezettsége, mivel magát ezen
adónemet szüntette meg a jogalkotó.
A Htv. 6. §-a értelmében: az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy az 5. §-ban
meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze.
Önkormányzatunk képvisel -testülete (fenti törvényi felhatalmazás alapján) a vállalkozók kommunális
adójáról szóló 27/2007. (XI. 27.) Ökt rendeletében szabályozta (a Htv. szerint) az adó mértékét, amelyet a
vállalkozó által foglalkoztatott állományi létszám után évente 2.000.-Ft/f ben határozott meg.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében (adótervében) a vállalkozók kommunális adója
címén betervezett összege: 750.000.-Ft, melyb l eddig 684.857.- Ft,  (91 %) folyt be, amely várhatóan
még  az  évvégéig  n ni  fog,  tehát  akár  100  %-ban  is  teljesülhet.  Ez  az  összeg bevétel kiesést eredményez az
önkormányzat képvisel -testülete 2011. évi költségvetésében, amennyiben ezen a címen kiesett helyi adó bevétel
kompenzálásáról központi szint  jogi szabályozás nem történik.
A bevétel kiesés ellenére nem tehet mást a képvisel -testület, mint a fenti tárgyú helyi önkormányzati
rendeletét  hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése (a 2011.
január 1-jén hatályba lép  módosítása) kimondja, hogy: a helyi képvisel -testület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.
A  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény  (Jat.) – amelyet az Alkotmánybíróság 2010. december 31.
napjával megsemmisített, - jelenleg még hatályos szövege értelmében – az alacsonyabb szint  jogszabály nem
lehet ellentétes a magasabb szint  jogszabállyal. A jogszabályok hiearhiájában a törvény magasabb szint
jogszabály mint az önkormányzat által alkotott rendelet, ezért és a fent írtak okán, az önkormányzat és szervei



szervezeti és m ködési szabályzata  56.  § (1) bekezdése c) pontjában rögzítettekre hivatkozva,  k e z d e m é n y e z e m
tárgyi rendelet     2010. december 31. napjával való h a t á l y o n  k í v ü l   h e l y e z é s é t.

b)

Idegenforgalmi adó

Emlékeztetem Önöket arra, hogy ezen helyi rendeletét a képvisel -testület azon indok alapján alkotta meg,
hogy településünkön fellendül  idegenforgalom (turisztikai látványosság) pihenésre alkalmas övezetek,
nyári lakok kiépülésével bevételi forráshoz jut, amely saját er  alapot képez a turisztikai pályázatra való
részvétel során, kiemelt állami támogatás mellett.
Sajnos évek óta számottev  adóbevételt nem szedtünk be, az idei évi költségvetés adótervében ezen az
adónemen már terv szinten sem szolgáltattunk adatot.
A fentiekb l levezethet , hogy ezen rendelet hatályban tartása csak a hatályos joganyag szaporodását
szolgálja, ami több jogelvvel is ellentétes ezért a rendeletben szabályozott jogalany hiányában okafogyottá
vált jogszabály 2010. december 31. napjával való hatályon kívül helyezését (dereguláció keretében)
kezdeményezem az Alkotmánybíróság 751/B/1990. határozatát is figyelembe véve.

Indítványozom az el terjesztésemben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását és a
hozott testületi döntés helyi rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati rendeletben való rögzítését, tehát
egy olyan jogszabály alkotását, amelyben nem elt nik a helyi jogforrás, hanem mint hatályon kívül
helyezett jogszabály kerül a helyi rendeletek nyilvántartásába és a közadattárba, az önkormányzat
honlapjára.

Tisztelt képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasolom a csatolt egységes szerkezet  rendelet-tervezet
megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2010. december 2.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   jegyz


