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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s
A kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás  igénybevételér l szóló önkormányzati rendelet-

tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által a jelenleg is hatályos, a kötelez
kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló 24/2011. (XI. 18.) önkormányzati
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.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést
követne el, másrészt kitenné magát annak a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és
Felügyeleti F osztálya felügyeleti intézkedése következményeinek.
Meg kell változtatni a rendelet bevezet  részét, (az általam e tárgyban kiadott el terjesztésben írtak miatt), ezért a
Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet
hatályon kívül helyezése mellett.
Célszer ségi okok miatt kerül sor a közszolgáltató közszolgáltatói tevékenysége végzéséhez szükséges
mértékben való személyes adatok kezelésére az önkormányzati rendelet alkotására kapott felhatalmazás
szerint.
Célszer ségi okok miatt kerül a közszolgáltató közszolgáltatói tevékenysége végzéséhez szükséges
mértékben való személyes adatok kezelésére az önkormányzati rendelet alkotására kapott felhatalmazás
szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
szerint.

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) 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 kötelez  igénybevételér l 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

ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési, továbbá a Dél-alföldi Regionális
Fogyasztóvédelmi Egyesület - véleményének kikérését foglalja magába.

1. §-hoz

A Közszolgáltató kiválasztásának módját, a kiválasztott Közszolgáltató megnevezését, megbízását és
ködési területét foglalja magába akként, hogy a község egy kéménysepr -ipari körzetet alkotva, egész

területére ad megbízást a pályázaton elnyert szakvállalkozás számára a közszolgáltatás bonyolítására. A
pályáztatás feltételei egyértelm ek, könny  hozzáférést eredményez és hozzáférhet vé teszi a
közszolgáltatási szerz désben foglalt feltételek megismerését.

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


2. §-hoz

A közszolgáltatás rendjét, igénybevételének módját és a közszolgáltatási szerz dés létrejöttét tartalmazza
akként, hogy külön megrendelés nélkül, a Közszolgáltató rendelkezésre állásának biztosításával keletkezteti
a szerz déses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a Közszolgáltató között. Annak kezd  id pontját
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 és egyben
felhatalmazást ad a közszolgáltató számára a közszolgáltatás végzéséhez szükséges mértéig, a
közszolgáltatást igénybevev k személyes adatainak kezelésére.

4. §-hoz

Ezen szakaszban a közszolgáltatást igénybevev k jogait és kötelezettségeit rögzíti a jogalkotó azzal, hogy
szabályozza a szabályszer en 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 terhel  díj
fizetési kötelezettséget, mulasztása terheit, a kiegyenlítés formáját és az öner l való fizetés elmaradása
támogatással történ  kifizetésének lehet ségeit.

6. §-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: 2012.
június 1. 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 záró rendelkezések (2) bekezdése
rögzíti  a  rendelet  1.  melléklete  és  1.  függeléke  tartalmát.   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  (1) 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
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