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E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálya Sz01/2708/2011. iktatószám alatt törvényességi észrevételt bocsátott ki a képviselő-
testület által a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló 9/2010. (XII. 10.)
önkormányzati rendeletében és a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010. (XII. 10.)
önkormányzati rendeletben szabályozottakra vonatkozóan, melyben foglaltakat azért nem ismételem meg,
mivel ezen előterjesztéshez csatolva  rendelkezésre áll.
A 9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet esetében az Ötv. és az Alkotmánybíróság 12/1992. (III. 25.) AB
határozatában, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltakra való
hivatkozással tett észrevételben foglaltakkal egyetértek, annak  elfogadását javaslom, viszont a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 3. §-ára való hivatkozással nem értek egyet, mivel a Jat. 2011. január 1. napján
lépett hatályba és annak 33. §-a úgy rendelkezik, hogy „E törvény II-IV. Fejezetét, VI. Fejezetét, valamint
25-28. §-át az e törvény hatálybalépését követően kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi
szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.” A képviselő-testület mindkét önkormányzati
rendeletét 2010. december 10. napján hirdette ki, tehát nem a Jat. hatályba lépését követően, hanem azt megelőzően, így
annak rendelkezését ezen rendeletekre még nem kell alkalmazni.
A  8/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet esetében
-a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) rendelkezéseivel való összevetés során
érzékelt eltérést a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv nevében eljáró ügyintéző a 2/a) és a 2/e)
pontban részletezettek szerint,
-a 2/b) pontban: az önkormányzati rendelet kihirdetése után és egyazon időben 2011. január 1. napján lépett
hatályba az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) közterület
fogalmát szabályozó rendelkezése, amelytől eltér az önkormányzat rendeletében foglalt szöveg, ill. maga az
Étv. által már szabályozott a fogalom, ezért az nem ismételhető meg,
-a 2/c)-d) pontban: a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.. (III. 28.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésétől  és a (3) bekezdésében
írtaktól eltér, ezért az ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, így az Alkotmány azon rendelkezésével is,
hogy az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabályban foglaltakkal,
-a 2/f) pontban: az önkormányzati rendeleten belüli (elírásból eredő) téves visszahivatkozás miatti
ellentmondás okoz problémát a jogalkalmazás során,
-a  2/g)  pontban:  az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.  28.)  Kormányrendelet  7.  §  (2)
bekezdése szabályozza azon szabálysértési tényállást, amelyet a helyi önkormányzati rendelet szankcionálni
rendel, így a fenti már hivatkozottak miatt az nem szerepelhet az önkormányzati rendeletben,
-a 2/h) pontban: a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése rendelkezik azon kötelezettségek
végrehajtásának elmulasztása miatti eljárási rendről, így az önkormányzati rendelet a fent már idézett
jogszabályhelyek alkalmazására tekintettel, továbbá az Alkotmánybíróság 19/1998. (V. 22.) AB határozata
értelmében: az önkormányzat rendeletében nem nyilváníthat szabálysértéssé olyan jogellenes
magatartásokat, amelyek jogkövetkezményeit magasabb szintű jogszabály már szabályozta.
A törvényességi észrevétel 2/a)-2/h) pontig terjedően írtak elfogadását javasolom azzal a kitétellel, hogy a Jat.
3. §-ára való hivatkozás jogalapjával nem értek egyet, mivel ezen rendelet kihirdetése is a Jat. hatályba
lépése előtt került kihirdetésre, így az adott szakaszra való kiterjesztése nem érvényes.



A törvényességi észrevételben foglaltakra tett intézkedés határidejére tekintettel, külön előterjesztésben
készítem elő az önkormányzati rendelet-tervezetet és terjesztem azt a képviselő-testület 2011. április 29.
napján tartandó ülésén elő.

Tisztelt Képviselő-testület!

Indítványozom a Tisztelt képviselő-testületnek  a törvényességi észrevételben foglaltak és az alábbi
határozat javaslat változtatás nélküli elfogadását az önkormányzati rendelet előkészítőjeként akként, hogy a
képviselő-testület
- a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló 9/2010. (XII. 10.)

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése mellett tárgyban új önkormányzati rendelet alkotásával
feleljen meg a hatályos jogszabályokban foglaltaknak,

- a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010. (XII. 10.) önkormányzati
rendeletben kifogásolt szakaszok, bekezdések és pontok hatályon kívül helyezését az új önkormányzati
rendelet záró rendelkezésein belül, a hatályon kívül helyező rendelkezések  között  szerepeltesse.

C s a n y t e l e k, 2011. április 20.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző

…./2011. (IV. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadása

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya által Sz01/2708/2011. iktatószám alatt kiadott
törvényességi észrevételében foglaltakat, melyet elfogad és az alábbi intézkedések megtételét rendeli el.
1.) A képviselő-testület által megalkotott, a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről

szóló 9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése mellett új (a hatályos
jogszabályoknak megfelelő) jogszabály tervezet elő- és elkészítését, majd bizottsági vélemények kialakítása után a
képviselő-testület elé terjesztését rendeli el a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatában foglaltak
szerint.

2.) A képviselő-testült az általa alkotott, a kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló
8/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben kifogásolt szakaszok, bekezdések és pontok hatályon kívül
helyezését és az új önkormányzati rendelet záró rendelkezésein belül, a hatályon kívül helyező rendelkezések  között
szerepeltesse a jogszabály előkészítője.

Végrehajtás határideje:  azonnal
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:   az önkormányzati rendelet előterjesztésekor

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya Vezetője (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár




