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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló önkormányzati rendelet-

tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a jelenleg is hatályos, a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 11/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete, annak megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás 
szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszerű 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 elő a jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet olyan rendelkezést tartalmaz, 
amelyet az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény  már 
szabályoz, viszont ennek az önkormányzati rendeletben való megismétlését a Jat. 3. §-a tiltja: 
„jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány 
alapján nem lehet ellentétes”, ezért sem szó-szerint, sem átfogalmazva nem jelenhet meg magasabb szintű 
jogszabályban már rögzített rendelkezés. A Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet) írtak betartása  formailag is átszabja az 
eddigi hatályos rendelet arculatát, a benne szabályozható kifejezések alkalmazását.  Nem hagyható 
figyelmen kívül az Alkotmány azon rendelkezése sem, miszerint alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet 
ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.  
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képviselő-testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést 
követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya törvényességi észrevételt terjesztene elő.  
A fent írtak értelmében a régi rendeletből törlésre javaslom:  
- a rendelet céljában megfogalmazott 1. §-ban foglaltakat, mivel az központilag szabályozott,  
- a rendelet személyi hatálya alcím alatt, a hatályos rendelet 2. §-ában írtakat, mivel a Jat. 6. § (2) bekezdése b) 

pontja kimondja az önkormányzati rendeletre vonatkoztatott személyi kör kiterjesztését, így a fent írtak 
okán ez nem szerepelhet tárgyi rendelet-tervezetben, akárcsak a tárgyi és a területi hatály, 

- értelmező rendelkezések között (hatályos rendelet 3. §-ában) rögzített fogalmak definiálását feleslegessé teszi, 
hogy  magasabb szintű jogszabály már meghatározta az adott fogalmakat,  ezért az előbb már írtakra 
visszautalva, nem szabályozható önkormányzati rendeletben azért sem, mert a törvény nem ad 
felhatalmazást a helyi jogalkotó számára értelmező rendelkezés meghatározására, így az jogalkotás 
szempontjából túlterjeszkedést jelentene.     

Meg kell változtatni a rendelet bevezető részét,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy 
teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   
  

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására,  (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § 
(1) bekezdésén írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, az önkormányzat feladatát 
meghatározó feladatköröket (az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja, az Ötv. 8. § (1) bekezdése -
településtisztasági feladat-), az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi 
XLII. törvény 5. § (4) bekezdése mint véleményeztetésre utaló jogszabály, az IRM rendelet 55. § (5) 

  



bekezdésében  és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési - véleményének kikérését  foglalja magába. 

 
1. §-hoz 

 
A Közszolgáltató kiválasztásának módját, a kiválasztott Közszolgáltató megnevezését, megbízását és 
működési területét foglalja magába akként, hogy a község egy kéményseprő-ipari körzetet alkotva, egész 
területére ad megbízást a pályázaton elnyert szakvállalkozás számára a közszolgáltatás bonyolítására. A 
pályáztatás feltételei egyértelműek, könnyű hozzáférést eredményez és hozzáférhetővé teszi a 
közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek megismerését. 
 

2. §-hoz 
 

A közszolgáltatás rendjét, igénybevételének módját és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét tartalmazza 
akként, hogy külön megrendelés nélkül, a Közszolgáltató rendelkezésre állásának biztosításával keletkezteti 
a szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a Közszolgáltató között. Annak kezdő időpontját 
konkrétumhoz köti, a felhívás helyben szokásos módjának meghatározásával. 
 

3. §-hoz 
 

A Közszolgáltató feladataként határozza meg, hogy miként kell a helyben szokásos módon eljárnia és 
értesítést küldenie a tulajdonosok számára a közszolgáltatási tevékenység folytatásáról.  
 

4. §-hoz 
 

Ezen szakaszban a közszolgáltatást igénybevevők jogait és kötelezettségeit rögzíti a jogalkotó azzal, hogy 
szabályozza a szabályszerűen elvégzett közszolgáltatás leigazolása és a közszolgáltatás végzésére vonatkozó 
panasz-tételi jog gyakorlásának módját. 

5. §-hoz 
 

A közszolgáltatás díjfizetésének, beszedésének szabályait tartalmazza, ezen belül a Közszolgáltató 
díjjegyzék készítési kötelezettségét, számla kibocsátása és érvényesítése szabályait, a tulajdonost terhelő díj 
fizetési kötelezettséget, mulasztása terheit, a kiegyenlítés formáját és az önerőből való fizetés elmaradása 
támogatással történő kifizetésének lehetőségeit. 

6. §-hoz 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel 
az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való 
közzétételével biztosított volt,  iránta érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2011. 
december 1. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi 
könyvtárban és a hivatalban megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a 
Csanyi Hírmondóban kap jegyzői tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések (2) 
bekezdése rögzíti a rendelet 1. melléklete és 1. függeléke tartalmát.  A rendelet  hatályon kívül helyező 
rendelkezése a jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy 
tartalmazza a tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra 
való merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt formátumban. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza 
 
C s a n y t e l e k, 2011. november 11. 
 
 
          Kató Pálné jegyző 



     
 
 
 
       


