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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. októberi ülésére 
 

Tárgy: kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
(továbbiakban: Jat.) 22. § (2) bekezdése kötelez arra, hogy az önkormányzat hatályban lévő rendeleteit 
folyamatosan vizsgáljam felül és évente egy alkalommal tegyek javaslatot a szükséges intézkedés megtételére, melynek 
keretében fenti rendelet ue. § (1) bekezdését alkalmazva teszek javaslatot jogalkotásra, ill. adott feladat 
végrehajtására. 
A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, 29 hatályban lévő önkormányzati 
rendelet tartalmi és formai szempontból való  felülvizsgálata során, -  a szükséges intézkedések megtételét véve 
alapul – az alábbi csoportosítás szerint jártam el: 
 

a) változtatás nélküli hatályban tartás, 
b) hatályon kívül helyezetés, 
c) módosítás keretében változtatás, kiegészítés, 
d) új önkormányzati rendelet alkotása, 
e) lehetőség, de nem kötelezés jogalkotásra, 
 

melyek további bontása: 
 

f) az önkormányzat saját jogán alkotott rendeletei, 
g) díjat, pénzügyi támogatást megállapító rendeletei  

zárja a sort.  
 

a)  Változtatás nélküli hatályban tartás 
 
A fenti kategóriába sorolást az indokolja, hogy nincs szükség az adott jogszabályok módosítására, kiegészítésére, 
hatályon kívül helyezésére, mivel azt megalapozó központi jogszabály felhatalmazása, vagy a Képviselő-testület (mint 
jogalkotó) döntése ezt nem írja elő, ezért annak jogszabályként való megjelenítése jogalap nélküli jogalkotáshoz 
vezetne, ami jogsértő, mivel az, az Alaptörvénybe ütközik, és a Jogalkotásról szóló hatályos törvény 
(továbbiakban: Jat.) rendelkezéseinek is ellentmond. Az önkormányzati rendelet bevezető részében 
feltüntetett jogalkotásra felhatalmazó és arra jogosított által feladatkörében eljárva kiadott  központi 
jogszabályok olyan változtatásra okot adó módosítást nem tartalmaznak, amelynek lekövetése a helyi jogalkotó számára 
kötelezettséget róna. Ennek azért van jelentősége, mert az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes más 
jogszabállyal, ezért az önkormányzat helyi rendeleteinek folyamatosan igazodnia kell  a hatályos 
joganyaghoz, le kell követnie azt és nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyet más jogszabály már 
tartalmaz, ill. felhatalmazás nélkül nem hozhat olyan rendelkezést, amely más jogalkotótól von el 
hatáskört.  
E kategóriába javaslom: 
 - a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló               14/2012. (X. 26.) önkormányzati  rendelet; 
 - a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 
               kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 

  



               házasságkötéseknél közreműködő anyakönyv 
               vezetőt megillető díjakról szóló                              15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet; 

-     Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek 
      alkotásáról szóló                                                 17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet; 
- „Csanytelek Község Díszpolgára” cím  

alapításáról és adományozása rendjéről szóló     18/2012. X. 26.) önkormányzati rendelet; 
- a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és 

adományozás rendjéről szóló                             19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet; 
- az önkormányzat által nyújtott lakáscélú 

támogatásról szóló                                             21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a helyi közművelődési feladatok ellátásáról         22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása 
                   rendjéről szóló                                                    23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló      24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     az épített és természeti környezet védelméről 
                   szóló                                                                  25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a helyi iparűzési adóról szóló                              26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a magánszemélyek kommunális adójáról szóló   27/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     az építményadóról szóló                                     28/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet; 
 -     a köztemető használatának rendjéről,  
                   díjáról szóló                                                        35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet; 
 -     a közterület filmforgatás célú használatáról          7/2013. (VI.  28.) önkormányzati rendelet 
sorolni és  annak jövő évi felülvizsgálatáig változtatás nélkül hatályban tartani. 
 

b) Hatályon kívül helyezés 
 

Egy adott jogszabály hatályon kívül helyezése több okra is visszavezethető, így pl. ha  
-     a jogalkotásra felhatalmazó jogalkotó elrendeli azt, vagy  
-     egy adott rendelkezés módosulása vonja maga után, de  

 előfordulhat automatikus hatályvesztés is (így pl. megadott határidő eltelte, vagy esemény    
bekövetkezése, stb.) de ritkán megeshet az is, hogy  

- oka-fogyottá vált a jogszabály, mert azt senki nem alkalmazta, idejét múlt szabályozás áll a 
háttérben, elavult, szükségtelen, tartalmilag kiüresedett, vagy 

- párhuzamos szabályozást valósít meg, vagy  
- más jogszabállyal nem harmonizál és nem utolsó sorban  
- a törvényességi felügyeleti intézkedés hatására, valamint  
- az AB vagy Kúria önkormányzati rendeletet megsemmisítő határozata szerint eljárva kerül 

arra sor.   
Az adott esemény bekövetkezése, végrehajtottság okán,  hivatkozva javasolom hatályon kívül helyezni: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzata jogharmonizációjáról szóló 
28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét; (az új HÉSZ záró rendelkezésében), 

- az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 01.) önkormányzati   
rendeletét; (az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében), 

- az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 4/2013. (IV. 26.) 
önkormányzati rendeletét (az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelete záró rendelkezésében). 

Az adott feladat végrehajtására a jogszabályi felhatalmazás címzettjének változása miatt kezdeményezem: 
- a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezését, mivel a terv készítésére nem az önkormányzat, hanem a közszolgáltató 
köteles, így az önkormányzat rendelete a hulladékról szóló hatályos törvényben foglaltakkal 
nem harmonizál. A hatályon kívül helyezésre a hatályos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet – tulajdonosi döntés miatti közszolgáltató 
személyében bekövetkezett változás miatti - esedékes módosítása záró rendelkezései között 
kerülhet sor. 

  
c) Módosítás keretében változtatás, kiegészítés 



 
A jogalkotó által meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítésében bekövetkezett szabályozási 
változásra  

-     a meglévő előírás átalakítása, helyébe új rendelkezés beemelése, vagy 
-     a meglévő szabályok új előírásokkal való kiegészítése, elhagyása, esetleg 
-     jogsértő szabályozás miatt törvényességi felügyeleti intézkedés miatt 

kerülhet  sor. 
A meglévő szabályok új előírásokkal való kiegészítése, elhagyása keretében kezdeményezem módosítani: 

-   Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletet;  
(vonatkozó központi jogszabályok változása miatt) 

-   a helyi önkormányzati képviselők, a helyi képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 
tiszteletdíjáról szóló 20/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; (Mötv. vonatkozó 
előírásának átvezetése 2014. évi) 

-  az  önkormányzat  szervezeti  és működési szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletét; (az Mötv. aktuális és 2014. évi változásai átvezetése érdekében) 

-   az  önkormányzat   vagyonáról   szóló 30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét; 
(vagyonban bekövetkezett változás miatt) 

-     az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 31/2012. (XII. 14.) önkormányzati 
rendeletét; (az Szt. módosítása miatt) 

-  az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásokról szóló 32/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletét; (a Gyvt. módosítása okán) 

-  a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 34/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletét; (a vonatkozó BM rendelet módosulása miatt) 

-    az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről szóló 
5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét; (közszolgáltató személye változása okán) 

-   a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét, (felülvizsgálat 
során 2014. évben) továbbá  

-  az  önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló 8/2013. (VIII. 23.) 
önkormányzati rendeletét (előirányzat módosítások kényszerítik ki).  

 
d) Új önkormányzati rendelet alkotása 

 
Új önkormányzati rendelet alkotására elsősorban akkor kerülhet sor, ha  

- az eddig még nem szabályozott élethelyzetekre, az adott társadalmi csoportokra vonatkoztatva 
magatartási szabályokat állapít, vagy állapíttat meg a központi, ill. helyi jogalkotó, vagy 

- olyan normaszövegi változtatásokra van szükség, amely a jogszabály többszöri módosításai 
miatt már értelmezhetetlenné válna a jogalkalmazók számára, így az már nem felelne meg a 
Jat. követelményeinek. 

Ebbe a kategóriába javaslom sorolni: 
- Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló; 
- az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló; 
- az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

önkormányzati rendeleteit a központi jogszabályok gyökeres változása miatt. 
 

e) Lehetőség, de nem kötelezés jogalkotásra 
 

Abban az esetben, ha a központi jogalkotó 
- felhatalmazó rendelkezése nem kijelentő módban, hanem feltételes módban fogalmazza meg a   

jogalkotás kérdéskörét, a helyi jogalkotóra bízza annak eldöntését, hogy alkot, vagy nem 
normát a helyi társadalom tagjai vonatkoztatva. 

Jelenleg 2 ilyen érintett önkormányzati rendelet alkotására van felhatalmazás, amely beilleszthető  
- az épített és természeti környezet védelméről szóló és 
- a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló  

önkormányzati rendeletbe, jelesül olyan frekventált közterületek meghatározása, ahol hajléktalanok 
életvitelszerűen nem tartózkodhatnak. A településen nem élnek hajléktalanok és az AB eddigi 



joggyakorlatát tekintve félő, hogy Alaptörvény ellenes lehet a Képviselő-testület által jogalappal meghozott 
jogszabálya előírása,  annak alkalmazása során.  
 

f) Az önkormányzat saját jogán alkotott rendeletei 
 

Az Alaptörvény ad jogosítványt arra a Képviselő-testületnek, hogy központi jogszabály által nem 
szabályozott körben önkormányzati rendeletet alkothasson, mellyel élt is a jogalkotó és 3 olyan, a 
tevékenységükkel a településnek érdemeket szerzett személyek elismerésére nyújt lehetőséget, több 
korosztályban is, amely erősíti a lokálpatriotizmust, egyben helyben született döntésekkel az 
önrendelkezési jogosultság érvényesítését is. 
 

g) Díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek 
 

Több olyan központi intézkedés történt az elmúlt években, amely a Képviselő-testület ár- díjmegállapító 
jogosultságát megvonta, emlékeztetek 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, továbbá 
- az ivóvíz közszolgáltatás 

díjának saját jogú megállapítása teljes eltörlésére, valamint 
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételének központi díjtételhez való igazítása kötelezése 

végrehajtására, amely már nem teszi lehetővé a helyi viszonyok teljes érvényesítését. 
Vannak olyan önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát központi 
jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 

-    a  köztemető  használatának  rendjéről,  díjáról szóló rendelet,  amelyben  a   díj  összege 
másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem. 

-     A közterület   filmforgatás    célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben behatárolt 
összeg változtatása sem indokolt, hiszen soha még nem került sor ilyen címen közterület 
igénybevételére, ezért a kereslet-kínálat törvényének érvényesítése sem érzékelhető. 

-    A    hivatali  helyiségen  és  hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak  a helyi viszonyokhoz 
igazodó, változatása, az összeg emelése nem indokolt. 

A Képviselő-testület által a 2014. évi önkormányzati költségvetés pénzügyi fedezetének ismeretében 
javaslom a díjak és pénzügyi támogatásokra irányadó: 

-  a helyi önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 
tiszteletdíjáról, 

-     az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló, 
-     a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló, 
-   a  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló, valamint 
-     címek adományozásáról szóló, továbbá  
-     az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletek 2014. évben való felülvizsgálatát, melyet az idei évben nem tartok indokoltnak. 
 
A rendeletek felülvizsgálata során, illeszkedve a Jat. előírásaihoz, a jogszabályok előkészítése keretében 
vizsgáltam az előzetes hatásvizsgálat, az indokolási kötelezettség teljesítésének meglétét, valamint a jogszabálytervezetek 
(egyrészt az önkormányzat SZMSZ-e, másrészt a Jat szerinti) véleményezését, egyrészt az Ügyrendi Bizottság, 
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, másrészt az eljáró 
hatóságok számára lehetővé tett körben, s megállapítottam, hogy az, minden esetben megtörtént. 
Ugyancsak jogszabályban foglaltaknak megfelelően történt a  lakosság többségét érintő 
jogszabálytervezetek hirdető táblán való közzétételéről szóló tájékoztatás Csanyi Hírmondóban való 
megjelenítése is. 
 
A felülvizsgálat során vizsgáltam a kiadott jogszabályok kihirdetésének, az aláírások, és a jogszabályok  
közzétételének jogszerűségét, s rögzíthetem, hogy az mindenben megfelel a Jat előírásainak, mivel a 
jogszabályok kihirdetést követően léptek hatályba, miután azt a polgármester és a jegyző kézjegyével 
ellátta.  
A Jat alapján engedélyezett jogszabály helyesbítésére egy ízben sem került sor. 



Az önkormányzati rendeletek nyilvántartásának vezetése naprakész. 
 
A felülvizsgálati eljárásom során a hatályos jogszabályokat formai szempontból is átnéztem és az alábbi 
megállapításokat teszem közzé: 
 
- a jogszabályok jelölése, címe, jogszabályokra való hivatkozása  (rugalmas vagy merev),  
- logikai sorrend szerinti tagolása, 
- a jogszabályok mellékletei (táblázatok) megjelenítése, 
- függelékek csatolása 
mindenben megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: Jszr.) 
foglaltaknak. 
Vizsgáltam a rendeletek felterjesztése kötelezettségének teljesítése rendjét és megállapítottam, hogy az minden esetben a 
megadott határidőn belül (15 nap) a törvényességi feladatot ellátó szerv felé - mind a rendelet tervezet, mind a 
kihirdetett rendelet – megküldése megtörtént.  
Ugyancsak sor került a kihirdetett rendeletek önkormányzat honlapján való megjelenítése, valamint papír alapon a 
nyilvános könyvtárban való elhelyezésére. Továbbra is biztosított a rendeletek Polgármesteri Hivatalban való 
megtekintése, akár egyedi, akár bekötött, gyűjteményes  formában.  
 
Közismert Önök előtt, hogy az önkormányzat rendeletei közül a köztemető használatának rendjéről, 
díjáról szóló önkormányzati rendelet  kihirdetése jogszerűen megtörtént, de - köztemető hiánya miatt - 
eddig nem lépett hatályba, mivel arra  csak a rendelet záró rendelkezései szerinti eljárások lezajlását 
követően kerülhet sor.  
 
Felhívom a Képviselő-testület figyelmét annak a központi jogalkotói elvárásnak való megfelelés 
fontosságára, - amely több ciklus óta fennálló rendezetlen viszonyokból eredő probléma - a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantásos módszerrel való) begyűjtésének  megszervezése kötelezettségének teljesítésére, 
amely viszont - közismert okok miatt - a Képviselő-testület számára vállalhatatlan jogalkotási feladatot 
jelent. A közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére alkalmas rendszer 2014. évben helyben 
való kiépítésével megvalósuló szennyvíztisztító-mű üzemszerű működésével egy-időben ki kell adnia az 
akkor hatályos központi jogszabályba rögzített felhatalmazás szerint megalkotott önkormányzati 
rendeletét.   

    
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékozatom Önöket arról is, hogy a Képviselő-testület mulasztásos jogsértést nem követett el, minden, számára 
előírt kötelezésnek határidőn belül eleget tett, illetve 2013. december 31. napjáig eleget fog tenni, így  nem 
volt szükség arra, hogy a Képviselő-testület helyett törvényességi felügyeleti intézkedés keretében kényszer által kerüljön sor 
(kormánymegbízott vagy az illetékes Bíróság közreműködésével) a helyi jogalkotás pótlására. Ebből eredően semmilyen 
szankció (bírság) kiszabására  sem került sor, elmarasztaló, intézkedésre okot adó körülmény nem fordult 
elő.  
Indítványozom tárgyi előterjesztés megtárgyalását, az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételét 
és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. október 14. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Kató Pálné  
            jegyző 
 
 



 
……/2013. (X. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: kihirdetett és hatályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a jegyző által - a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (8) bekezdésében 
rögzített, a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése keretében - benyújtott  
előterjesztésében és az Ügyrendi Bizottság támogató javaslatát tartalmazó előterjesztésében 
foglaltakat és az alábbi döntést hozta. 

 
2.) A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében biztosított jogalkotásra 

jogosítottként eljárva, a feladatkörébe tartozóan megalkotott, kihirdetett és hatályban lévő 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó  jegyzői előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül 
fogadta el az alábbiak szerint: 
a) változtatás nélkül hatályban tartja az alábbi általa kiadott önkormányzati rendeleteket: 

aa) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló         14/2012. (X. 26.) önkormányzati  rendeletet; 
 ab) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn 

      kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
                   házasságkötéseknél közreműködő anyakönyv- 
                   vezetőt megillető díjakról szóló                            15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 

ac)  Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek 
      alkotásáról szóló                                                   17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ad) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím  

alapításáról és adományozása rendjéről szóló       18/2012. X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
ae)  a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és 

adományozás rendjéről szóló                               19/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletet; 
af)  az önkormányzat által nyújtott lakáscélú 

támogatásról szóló                                              21/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ag)  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról          22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ah)  a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása 
                   rendjéről szóló                                                    23/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ai)   a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló      24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 aj)   az épített és természeti környezet védelméről 
                   szóló                                                                   25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 ak)  a helyi iparűzési adóról szóló                              26/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 al)   a magánszemélyek kommunális adójáról szóló   27/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 am) az építményadóról szóló                                     28/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletet; 
 an)  a köztemető használatának rendjéről,  
                   díjáról szóló                                                        35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet; 
 ao) a közterület filmforgatás célú használatáról           7/2013. (VI.  28.) önkormányzati rendeletet, 

 
b)  az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését rendeli el: 

ba) Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Építési 
      Szabályzata jogharmonizációjáról szóló               28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét; 

                                                                                                             (az új HÉSZ záró rendelkezésében); 
bb) az önkormányzat 2012. évi  

módosított költségvetéséről szóló                         1/2013. (II. 01.) önkormányzati   rendeletét;                    
(az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletében); 

bc) az  önkormányzat 2012. évi költségvetése 
      végrehajtásáról szóló                                            4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét;   

(az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete záró 
rendelkezésében); 



 
      bd) a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló     16/2012. (X. 26.) önkormányzati rendeletét,   

                (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításakor), 
 
c)  az általa alkotott alábbi önkormányzati rendeletek módosítását, kiegészítését rendeli el: 

ca) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló                                                            34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletet;              
(vonatkozó központi jogszabályok változása miatt) 

cb) a helyi önkormányzati képviselők, a helyi képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai  
tiszteletdíjáról szóló                                        20/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét;              
(Mötv. vonatkozó előírásának 2014. évi változása átvezetése miatt) 

cc) az önkormányzat szervezeti és működési 
 szabályzatáról szóló                                          29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;  

                                                      (az Mötv. aktuális és 2014. évi változásai átvezetése érdekében) 
cd) az  önkormányzat   vagyonáról   szóló         30/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;    

(vagyonban bekövetkezett változás átvezetése miatt) 
ce)  az önkormányzat által nyújtott szociális  

ellátásokról szóló                                            31/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;   
(az Szt. módosítása miatt) 

cf) az önkormányzat által nyújtott   
     gyermekjóléti alapellátásokról szóló                   32/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét;    

(a Gyvt. módosítása okán) 
cg) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

   igénybevételéről szóló                                     34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét;        
(vonatkozó BM rendelet módosulása miatt) 

ch) az önkormányzat hulladékgazdálkodási  
   közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről    5/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét; 

(közszolgáltató személye változása okán) 
ci) a személyes gondoskodást nyújtó szociális  
    ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a  
    fizetendő térítési díjakról szóló                             6/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét,   

(felülvizsgálat során 2014. évben)  
cj) az önkormányzat 2013. évi módosított  

                  költségvetéséről szóló                                           8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletét    
(előirányzat módosítások kényszerítik ki), 

d) egységes szerkezetbe foglalt új önkormányzati rendelet kiadása előkészítését rendeli el: 
da)  Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról; 
db)  az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról; 
dc)  az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti alapellátásokról  
szólóan, 

e) felhatalmazás jogosítottjaként nem él önkormányzati rendelet alkotása lehetőségével és 
      ea)  az épített és természeti környezet védelméről szóló és 

eb)  a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
önkormányzati rendeletében nem jelöl ki olyan  frekventált közterületeket, ahol hajléktalanok 
életvitelszerűen nem tartózkodhatnak, mivel a településen nem élnek hajléktalanok és az AB 
eddigi joggyakorlatát tekintve félő, hogy Alaptörvény ellenes lehet a Képviselő-testület által 
jogalappal meghozott jogszabály ezen előírása,  annak alkalmazása során, 

f)  az általa díjat, pénzügyi támogatást megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során a  díjtételek 
változtatás nélküli hatályban tartását  azért   tartja indokoltnak, mivel    
fa)  a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételének központi díjtételhez való igazítása kötelezése   

végrehajtására (amely már nem teszi lehetővé a helyi viszonyok teljes érvényesítését) központi 
jogalkotói akarat érvényesítése szerinti,  így változtatása nem indokolt, 

 fb) vannak   olyan  önkormányzati rendeletek, melyek díjtételeinek rendszeres időszakonkénti 
felülvizsgálatát központi jogszabály írja elő, ilyen pl. a kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a  
köztemető  használatának  rendjéről,  díjáról szóló önkormányzati rendelet,  amelyben  a   díj  
összege másodlagos, hiszen köztemető hiányában nincs értelme még az infláció követésének sem; 



fc) a közterület   filmforgatás    célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletében behatárolt 
összeg változtatása sem indokolt,  mivel még nem került sor ilyen címen közterület 
igénybevételére, ezért a kereslet-kínálat törvényének érvényesítése sem értékelhető reálisan; 

fd) a   hivatali  helyiségen  és  hivatalban munkaidőn kívül házasságkötés esetén fizetendő és a 
házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjak  a helyi viszonyokhoz 
igazodik, annak változatása, az összeg emelése ezért nem indokolt,  

fe)  az  önkormányzat  által  nyújtott  gyermekvédelmi  alapellátásokról   szóló önkormányzati 
rendelete mellékletében  óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetése díjtételei összegének 
emelése azért nem indokolt, mert egyrészt magas azon gyermekek aránya, akik szociális 
rászorultságuk okán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményük által térítési díj fizetésére nem 
kötelezettek, helyettük az önkormányzat kötelező feladata keretében egyenlíti ki (a központi 
forrásból teljes mértékben nem fedezhető) térítési díj összegét az éves költségvetéséből, 
másrészt a Start- mintaprogram során előállított zöldségfélék térítésmentes átadásával 
csökkenti az étkeztetést végző Szolgáltató áraiban megjelenő ez-irányú költségeit, 
harmadrészt, a szülők anyagi helyzete nem teszi lehetővé a díjtételek emelését,    

ff) az önkormányzat 2014. évi költségvetése pénzügyi fedezetének ismeretében a díjak és    
pénzügyi támogatásokra irányadó: 
-  a helyi önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai 

tiszteletdíjáról, 
-     az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló, 
-     a  helyi civil szervezetek támogatásáról szóló, 
-    a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a   

fizetendő térítési díjakról szóló, valamint 
-     címek adományozásáról szóló, továbbá  
-     az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletek 2014. évben való felülvizsgálatát azok aktuálissá válása időpontjára 
rendeli el, ezért az idei évben való változtatást nem tart indokoltnak. 

 
Végrehajtás határideje:    a) pontra:   folyamatos, változás esetén a megadott határidő szerint, 

b) pontra:   a vonatkozó alaprendelet beterjesztésekor, 
c) pontra:   ca)-cd) és ci)-cj) 2013. december 31. ce)-ch) 2014. év aktualizálásakor 
d) pontra:   da) 2014. I. félév, db)-dc) 2013. november/december 
f) pontra:  folyamatos, az önkormányzat 2014. évi költségvetése ismeretében, 

külön erre irányuló szándék kinyilvánítása szerint 
Végrehajtásért felelős:      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:    a végrehajtási határidőt követő soros testületi ülés időpontja 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Ügyrendi Bizottság külsős tagjai (Helyben) 
- Civil szervezetek vezetői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Irodavezetői 
- Irattár 
 


