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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: önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott
ivóvíz díjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálya Sz01/2708/2011. iktatószám alatt törvényességi észrevételt tett a képviselő-testület
által a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló 9/2010. (XII. 10.) önkormányzati
rendeletében foglaltakra, mivel az megítélésük szerint több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyet magasabb
szintű jogszabály már szabályozott, ill. az több esetben is eltér a magasabb szintű jogszabályi
rendelkezésektől. Erről tárgyra irányuló külön előterjesztésben számolok be, így itt nem ismétlem meg
részletesen az észrevételben foglaltakat, csak annyit említek meg, hogy nem mindenben értek egyet a
felvetésben foglaltakkal, mivel a hivatkozott Jat. 3. §-ába rögzített rendelkezés valóban kimondja, hogy: „az
azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy
többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány
alapján nem lehet ellentétes.” de arról nem tesz említést, hogy a Jat. 33. §-a átmeneti rendelkezései között úgy
szabályoz, hogy ezen rendelkezést a Jat. hatálybalépését követően kihirdetett jogszabályokra kell alkalmazni. A Jat.
2011. január 1. napján lépett hatályba, a  képviselő-testület rendeletét 2010. december 10. napján hirdette
ki, tehát a Jat. hatálybalépése előtt. Ettől függetlenül célszerű a tárgyi rendelet „igazítása” a már Jat. szerint
kihirdetett és hatályba lépett önkormányzati rendeletekhez, hiszen minden hatályos önkormányzati
rendelet tartalmát a Jat. 22. §-a értelmében felül kell vizsgálni  a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzata 22. § (8) bekezdése értelmében folyamatosan, az Ügyrendi Bizottság bevonásával évente
legalább egy alkalommal.
A jogszabály előkészítése során figyelembe vettem a vonatkozó hatályos joganyagot, így a Jat.-ban
foglaltakon túl a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltakat is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati rendelet tartalmának felülvizsgálati kötelezettségemnek is eleget-téve, a képviselő-
testület szmsz-e 22. § (1) bekezdésében biztosított rendelet alkotási jogomnál fogva kezdeményezem tárgyi rendelet,
ahhoz általam (a Jat. 18. § (1) bekezdésében írt kötelezettségem szerinti) jogszabályi indokolás és ezen előterjesztés
megvitatását, a bizottsági vélemények alapján annak változtatás nélküli elfogadását és a tárgyi rendelet
megalkotását.

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