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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2011. januári ülésére

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellen rzési és
Felügyeleti F osztálya  Vezet je Sz01/4437/2010. szám alatt jelen el terjesztéshez csatolt törvényességi
észrevételt adott ki a képvisel -testület 2010. október 12. napján tartott alakuló ülésén készült jegyz könyv
és annak mellékleteiben írtakra.
Az 1.) pontban írtak szerint: elmaradt az alpolgármester úr azon nyilatkozata csatolása, amelyben a vonatkozó
törvényben meghatározott minimum összegnél kisebb összeg  tiszteletdíj megállapítását kéri.
A 2.) pontban  jogalkotói tevékenység el készítésére az észrevétel 2., 4-6. pontja az SZMSZ és képvisel i
tiszteletdíjról szóló rendeletben foglaltakra vonatkozik.
A 3.) pontban írt jogtechnikai kifogás az SZMSZ formai hibájára irányul a jogszabályhelyek alkalmazása
okán.
1.) pontban tett törvényességi észrevételre javasolt intézkedés: az alpolgármester úr tiszteletdíjára irányuló
nyilatkozata az alakuló ülés  napirendje mellékleteként való fénymásolása elmaradt és így  az  1  eredeti  példány  a
hivatal irattári jegyz könyve mellé bekerült, míg a törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek papíralapon küldött
másodpéldányú jegyz könyve mellé nem került be. Ez a figyelmetlenségre visszavezethet  hiba akként
orvosolható, hogy a hiányzó irat fénymásolása után a Polgármester úr kísér  levele mellékleteként
megküldjük a Kormányhivatallá alakult illetékes F osztály Vezet jének 2011. január 31. napjáig.
A 2.) pontban tett törvényességi észrevételre javasolt intézkedés: annak hosszabb határideje és a téma
összetettsége okán javaslom az SZMSZ 2011. március havában esedékes felülvizsgálata keretében való megvitatását
azzal, hogy a könyvtár ismét önálló intézménnyé való alakítását, a hivatal szervezeti felépítéséb l való kiszervezését az
Ügyrendi Bizottság a vonatkozó jogszabályok ismételt átnézését követ en a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság pénzügyi, költségvetési kihatásai mérlegelése után vitassa meg a képvisel -testület az
Országos Széchenyi Könyvtár szakmai véleménye ismeretében a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Igazgatósága bevonásával. Határid : 2011.  03. 10.

A 3.) pontban tett törvényességi észrevételre javasolt intézkedés: az SZMSZ-t  módosító  rendelet  2.  §  (5)
bekezdése jogalkotói technikai helytelen alkalmazása okán indítványozom a képvisel -testület és szervei szervezeti
és m ködési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (XI. 12.)
önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezését az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete
módosításáról szóló új rendelet záró rendelkezései között. Határid : 2011. január 31.
A (4) bekezdés elírása gépírási hiba, amelyet saját hatáskörben (1) bekezdésre kijavítok, mivel az a
jogszabály tartalmi részét nem érinti, ezért az AB ide vonatkozó határozata szerint járok el.
A 4.)-6.) pontban tett törvényességi észrevételre javasolt intézkedés: a helyi önkormányzati képvisel k és a
képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet tartalmára irányuló észrevétel
jogos, mivel a képvisel -testület által elfogadott és kihirdetett helyi rendelet helyett a munkaanyag került mind papíralapú,
mind az elektronikus feldolgozás okán a Közigazgatási Hivatalhoz, és a helyi nyilvántartásba. Ennek az a prózai oka,
hogy a számítógépes rögzítés utáni adatátvitel során a mentett anyagok felcserél dését a FEUVE során nem érzékeltem.
Állításom helytállóságát a rendelet-tervezet el terjesztésében írtak hibátlansága igazolja.
A fentiekre tekintettel a már korábban elkészült „eredeti” tárgyi rendelet-tervezetet – új egységes rendelet formájában
jegyz i indokolással - az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság támogató
véleménye birtokában terjesztem be tárgyalásra és változtatás nélküli elfogadásra a tárgyi rendelet hatályon kívül
helyezésével.. Határid : 2011. január 31.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Sajnálatomat fejezem ki a nagyobb odafigyeléssel elkerülhet  hibákért, melyeknek jöv beni el fordulása
akkor sem zárható ki, ha minden er feszítés arra irányul, hogy hibamentes legyen minden el terjesztés és
helyi rendelet-tervezet.. Ezt nemcsak a megnövekedett feladatok, az egyre nehezebb munkavégzési
feltételek, körülmények (létszám, bér) megbecsülés és elismerés hiánya befolyásolja, hanem ebben benne
van a nem egységes jogalkalmazásokból ered  jogértelmezés sokfélesége, a naponta változó mérhetetlen
mennyiség  joganyag koherencia zavara és a sokrét  feladatoknak való hibamentes megfelelés okozta idegi
terhelés is. A fentiek okán nem zárható ki, hogy a visszaállt törvényességi felügyelet segít , jobbító
szándéka rendszeressé teszi tárgyi el terjesztések Bizottságok el tti megvitatását és abban a képvisel -
testület általi bizottsági vélemények, illetve testületi döntések meghozatalát.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom az el terjesztésben foglaltak megvitatását és annak határozati javaslattal együtt való
változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2011. január 11.

Tisztelettel:

Kató Pálné
   Jegyz



……/2011. (I. 20.) Ökt határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadása

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal
Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya Sz01/4437/2010. iktatószám alatt kiadott törvényességi
észrevételében foglaltakat és az alábbi intézkedések megtételét rendeli el.
1.) A törvényességi észrevétel 1.)  pontjában kifogásolt okirat pótlását rendeli  el  akként,  hogy a Mucsi István Tibor

alpolgármester úr által tiszteletdíjára vonatkozó általa megtett eredeti nyilatkozat fénymásolatát Polgármester úr
kísér levele mellékleteként postai küldeményként juttassa el a törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez.

Végrehajtás határideje: 2011. 01. 31.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  2011. februári képvisel -testületi ülés

2.) A törvényességi észrevétel 2.) pontjában írtak véleményezéséhez szükséges az Ügyrendi Bizottság, a  Pénzügyi,
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság el zetes vizsgálata és a megváltozott szakmai
háttér ismerete. Felkéri a Polgármester urat az Országos Széchenyi Könyvtártól és a Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatóságától szakmai állásfoglalás beszerzésére, azok összevezetésére és a képvisel -testület
elé terjesztésére.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
2011. 03. 10.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje:  2011. 03. 31., illetve SZMSZ el terjesztésekor

3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a törvényességi észrevétel 3.) pontjában írtak szerint
gondoskodjon az SZMSZ-t módosító 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül
helyezésér l szóló rendelkezés az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló rendelet-tervezete záró
rendelkezései közé való beépítésér l és az elírásból ered  (4) bekezdése (1) bekezdésre való javításáról.

Végrehajtás határideje:  2011. 01. 31.
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  rendelet el terjesztésekor

4.) A képvisel -testület a törvényességi észrevétel 4.)-6.) pontjában írtakat elfogadva új egységes rendeletet alkot a
helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és tagjai
tiszteletdíjáról,  a 7/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett, melyet a jegyz  csatol
az ülés jegyz könyve mellékleteként annak törvényességi felülvizsgálata céljából az Ötv. 17. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
2011. 01. 31.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje:  2011. februári képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya Vezet je (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Bori Sándorné jegyz i irodavezet
- Irattár












