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Á l t a l á n o s   i n d o k o l á s

 Csanytelek Község  Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek Község Önkormányzata
jelképeir l, annak használatáról  szóló 11/2009. (X. 30.) Ökt rendelete megalkotása óta eltelt id  alatt
kiadott központi és helyi jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg jogalkotási szempontból, ezért
elkerülhetetlen annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban:
Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el  a
jogszabály el készít je számára.
A tárgyi rendelet megalkotását fontossá teszi, hogy a helyi rendelet kiadásakor az még nem jogsért
módon készült el, de a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM  rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet)  írtaknak formailag való megfeleltetés  miatt  át kell hogy
szabja az eddigi hatályos rendelet arculatát, a benne szabályozható kifejezések, rövidítések alkalmazását
(pl. „illetve” „vagy/és” szavak elhagyásával, stb.) úgy, hogy az összetartozó, de külön bekezdésbe
szerepeltetett rendelkezések összevonásával, vagy ellenkez leg szétválasztásával ne befolyásolja a norma
szövegének mondanivalóját, ugyanakkor maradjon közérthet , világos  és egyszer  fogalmazású.
A tárgyi rendelet megalkotásának lehet ségét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit az általam tárgyban
kiadott el zetes hatásvizsgálat  tartalmazza.
A korábbi rendeletben szabályozott általános rendelkezések sorából kihagyásra javaslom:
- a rendelet területi hatályát, mivel a Jat. 6. § (3) bekezdése értelmében azt csak akkor kell szabályozni, ha a
rendeletben írt területt l eltér  körre terjedne ki a szabályozás, de err l itt nincs szó,
- az értelmez  rendelkezést, mivel annak tartalmát a 2. § magába foglalja, ezért az feleslegessé vált.
Az egész rendelet során nagy figyelmet szenteltem arra a jogszabályi el írásra, miszerint nem ismételhet  meg
sem bet -szerint, sem átfogalmazva a vonatkozó jogszabályokban már meghatározott fogalom, attól eltér en pedig azért nem
lehet rendelkezni, mert az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi képvisel -testület feladatkörében
rendeletet alkot, amely nem lehet ellentétes magasabb szint  jogszabállyal.
Megváltozik a rendelet bevezet  része, a hatályba léptet  rendelkezése,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel,
egy teljesen új rendelet alkotása indokolt.

R é s z l e t e s   i n d o k o l á s
Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az
önkormányzat képvisel -testülete számára a jogalkotás érvényességi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást
ad a rendelet megalkotására (a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)
bekezdésében), másrészt a jogalkotás módját jelen esetben, törvényekben foglalt felhatalmazáson alapuló
jogalkotás, de eredeti jogalkotói hatáskör feltüntetését, (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdésében írtakat alkalmazva, az önkormányzat feladatkörét meghatározó jogszabályi helyeket
az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontját belevéve, az eredeti hatáskör gyakorlására tekintettel a (2)
bekezdésében, az IRM rendelet 55. § (2) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, továbbá  az IRM
rendelet 58. § (1) bekezdése szerint eljárva) az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában
rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok (az Ügyrendi és a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési) véleményének kikérését foglalja magában.

1. §-hoz

Az általános rendelkezések között kapott helyet a rendelet alkotásának célja, amely eredeti jogalkotói hatáskör
gyakorlása miatt elengedhetetlen, hiszen nincs ilyen tárgyban kiadott központi szabályozás. A tárgyához híven az
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önkormányzat által alapítható jelképek, úgy mint a címer és a zászló alkalmazhatósága körének és közismerté tétele
szabályai jogi normába való foglalásával segíti el  a jelen és az utókor számára a  jelképek állításával annak tiszteletét, a
múlt átörökítését és szabályozza a jelképek alkalmazásának, használatának eljárási rendjét.

2. §-hoz

Az önkormányzati jelképek adományozása alcím alatt a részletes rendelkezések között a rendelet 1. és 2.
mellékletébe feltüntetett, 1991. évben alapított címer és zászló képezi az önkormányzat jelképeit.

   3. §-hoz

A község címerének történetét (annak ismertté válásától) foglalja magában.

4. §-hoz

Az eljárási szabályok között kapott helyet, a címer és a zászló alkalmazási és használati szabálya akként
csoportosítva, hogy melyek azok a területek, ahol engedély nélkül és melyik, ahol a polgármester engedélye szükséges az
önkormányzati jelképek használatakor, el segítve ezzel mind a hivatalos, mind a protokoll rendezvényeken
való alkalmazást, amely díjmentes. Ebben a szakaszban szabályozza a jelképek használata iránti kérelem  és
az engedély tartalmát és err l a nyilvántartás vezetésének kötelezettségét.

5. §-hoz

Az önkormányzat másik jelképének a zászlónak a hiteles  leírását tartalmazza.

   6. §-hoz

Az önkormányzat zászlajának használatára vonatkozó szabályok a polgármester által adott engedély tartalmára
és a zászló lobogóként való alkalmazására ad felhatalmazást és kötelezést az engedély kiadásáról
nyilvántartás vezetésére.

  7. §-hoz

A záró rendelkezések (az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint) a rendelet-tervezet még nem
tartalmazhatja a rendelet hatályba lépése id pontját, amelyet 2011. november 1. napjában javasolok
meghatározni. A rendelet az önkormányzat honlapjáról és a közadattárból elérhet , a községi könyvtárban
és a polgármesteri hivatalban papír alapon hozzáférhet , melyr l a település lakossága a helyi havi
kiadványban, a Csanyi Hírmondóban kap tájékoztatást.
A hatályon kívül helyez  rendelkezés (az  IRM  rendelet  119.  §  szerint) tartalmazza a tárgykörben hatályban lév
önkormányzati rendelet, mint hatályát veszt  jogszabályra való merev hivatkozást, annak id pontra való hivatkozása
nélkül, ezért ennek megfelelve szerepel a (2) bekezdésben írt formátumban a rendelkezés.
A záró rendelkezések között kapott helyet az önkormányzati rendelet aláírására jogosítottak neve és betöltött
tisztsége az Ötv. 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelve és a jegyz i záradék, amely igazodik az
SZMSZ 23. § (2) bekezdésében írtakhoz.

1. melléklet
Az önkormányzat címerét ábrázolja.

2. melléklet
Az önkormányzat zászlaját ábrázolja.
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