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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s
A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló

önkormányzati rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló
20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete annak megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott központi jogszabályokban
foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszer  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 készítésére kötelezett jegyz  számára.
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény már szabályoz, viszont ennek az
önkormányzati rendeletben való megismétlését a Jat. 3. §-a tiltja: „jogszabályban nem ismételhet  meg olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”, ezért sem szó-szerint,
sem átfogalmazva nem jelenhet meg magasabb szint  jogszabályban már rögzített rendelkezés. A Jat.
végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésér l 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 szint  jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szint  jogszabállyal.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-részt mulasztásban megnyilvánuló jogsértést követne
el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és
Felügyeleti F osztálya törvényességi észrevételt terjesztene el .
A fent írtak értelmében a régi rendeletb l törlésre javaslom:
- a rendelet céljában megfogalmazott 1. §-ban foglaltakat, mivel a szaktörvény szabályozza a jogszabály alkotásának

célját,
- 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,

- értelmez  rendelkezések között (hatályos rendelet 3. §-ában) rögzített fogalmak definiálását feleslegessé teszi, hogy
az a)-b) pontban rögzített közigazgatási terület, közterület fogalmát magasabb szint  jogszabály (pl. az Étv.) már
meghatározta, a c)-e) pontokban írtak a tárgyi szaktörvény, a többi pontban írtakat is  szabályozza törvény,
ezért el bb már írtakra visszautalva, nem szabályozható önkormányzati rendeletben azért sem, mert annak
alkotására törvény nem ad felhatalmazást a helyi jogalkotó számára értelmez  rendelkezés meghatározására, így
az jogalkotás szempontjából túlterjeszkedést jelentene.

A rendelet megalkotása leginkább azokhoz az életterekhez köt dik, amelyet közterületnek nevesítünk, amely sok
érintkezési felület ad úgy a közlekedés, mint a tulajdoni viszonyok eltér sége miatt.  A helyi társadalomra
gyakorolt hatását tekintve nagyon fontos a lakókörnyezetünkben lév  épületek, azok tartozékai és természeti értékek, fás szárú
növények, zöldterületek, zöldfelületek ápolása, kezelése szempontjából a jöv  nemzedékének való átörökítés, a fenntartható fejl dés
miatt, a környezeti kultúra fejlesztését hivatott szolgálni a plakátok elhelyezésére, illetve annak tilalmára vonatkozó rendelkezés
beépítése e rendeletbe, megakadályozva ezzel a nemcsak a szemnek bántó, hanem anyagi kárt is okozó rongálásokat. A
gazdasági és költségvetési hatása a lakosság által környezetkímél  technikák alkalmazásával költségtakarékosan

ködtethet  alternatív f tés megoldások a leveg  tisztaságát védik, akár-csak a nyílt téren való avar és kerti hulladék égetésének
szabályozásával, amely az égetés melléktermékeivel szintén befolyással bír a leveg  tisztaságára, a talaj szennyez désére, a
közterületek tisztántartására.. Jogi szempontból plakátok elhelyezésének szabályai rendeletbe foglalása garanciát jelent az
épített és természeti környezet védelmének biztosítására, amely szabályok megszeg ivel szemben szigorú
büntetési tételként 50.000.- forint összeg  szabálysértési bírság kiszabását rendeli el.
Meg kell változtatni a rendelet bevezet  részét, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy teljesen új
rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.
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R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -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) a származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, (az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja
szerint), továbbá (a szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint)
az önkormányzat feladatkörét meghatározó (az Ötv. 8. § (1) bekezdése – épített és természeti környezet védelme)
feladatkörében eljárva-, az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva,
továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított
Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési - véleményének
kikérését, továbbá az illetékes szakhatóság - Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel ség - véleményét foglalja magába.

1. §-hoz

A településen belül lév  ingatlanok és a közterületek tisztán tartására irányadó rendelkezéseket foglalja magában, mind
az ingatlan tulajdonosára, mind annak használójára vonatkozó kötelezettségek taglalásával, konkrét feladatokat
meghatározva (id szaki munkálatok, pl. hó eltakarítása, heti egyszeri járda seprése, gyommentesítés, stb.).

2. §-hoz

A közterületek tisztán tartása érdekében elkerülhetetlen az önkormányzat tulajdonában lév  épületeinek, azok
tartozékainak védelme akként, hogy e rendeletbe szabályozott módon tiltja a plakát elhelyezését
(gy jt fogalomként definiálva), kiemelve a fás szárú növények védelme érdekében tett tilalmat. Ezen rendelkezés
bevezetését az indokolja, hogy a település közterületén felállított hirdet táblákon bárki elhelyezhet plakátot,
viszont az önkormányzat tulajdonát képez  ingatlanokon a plakát ragasztása és a fás szárú növényekre
rajzszeggel, más módon való kihelyezése elszaporodott, melynek megakadályozására szankció bevezetésével
tesz kísérletet a jogalkotó.

3. §-hoz

A plakátok közterületen, a tiltás ellenére való elhelyezésének jogkövetkezményekként  50.000.- forintig terjed
szabálysértési bírság kiszabhatósága  kilátásba helyezésével  tiltja plakát ragasztását közterületen.

4. §-hoz

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az
érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való
közzétételével biztosított volt, iránta érdekl dés nem mutatkozott, így ezért a javasolt id pontja: 2011. december
31. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a
hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapban, a Csanyi Hírmondóban kap
jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l. A rendelet hatályon kívül helyez rendelkezése a
jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben
hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra való merev hivatkozást, annak
id pontjára 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 id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban
tartalmazza.

C s a n y t e l e k, 2011. december 7.
        Kató Pálné jegyz




