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2357-5/2011.
E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

a helyi önkormányzati képvisel k, a képvisel -testület bizottságainak elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
szóló önkormányzati rendelet el terjesztéséhez

A csatolt jogszabály tervezet el készít jeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható
hatások következményeir l alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe.

A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások:

Társadalmi: a  település   társadalmi közösségére gyakorolt hatása pontosan mérhet , els sorban
morális értékek alapján, nem elhanyagolható szempont az anyagi kihatása az
önkormányzat éves költségvetésére a magas munkanélküliség kihatása a jövedelmek
csökkenése okán el álló anyagi problémák miatt sem mellékes a tiszteletdíj
összegszer sége, amely a jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelel
keretbe foglalt módon és mértékben állapítható meg, illetve csökkenthet  annak
összege;

Gazdasági: a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást átvitt értelemben  fejt ki,  hiszen
aki képvisel ként, bizottsági elnökként, tagként a számára kiutalt tiszteletdíjat nem magán,
hanem közösségi célra ajánlja fel, azzal a település fejlesztési érdekeit szolgálja, amelyet minden
településünkön él  állampolgár érzékel.

Költségvetési: Az    önkormányzat   adott    éves    költségvetésében   az  alábbi  összehasonlítással
érzékeltethet  tiszteletdíj címén a képvisel knek, bizottságok elnökeinek, tagjainak
kifizetett összegek alakulása (amely nagyjából azonos az érintett kör által  (az
Európai Csanytelekért Közalapítvány számára közösségi célra való felajánlással):
- 2006.  évben: 6.017.000.- Ft
- 2007. évben: 2.619.000.- Ft
- 2008. évben: 2.645.000.- Ft,
- 2009. évben: 2.540.000.- Ft,
- 2010. évben: 2.828.000.- Ft,
- 2011. évben: 1.600.000.- Ft szeptember 20. napjáig.
Ezen a címén az érintettek számára megállapított tiszteletdíj összege lényegesen
alacsonyabb mint a környez  településen kifizetett tiszteletdíjak összege, így az
erkölcsi megítélésen túl, jelent s anyagi megtakarítást jelent az önkormányzat éves
költségvetése szempontjából, nem is szólva annak közösségformáló hatásáról;

Környezeti: e  rendeletben  nem  szerepel   az  érintettek környezetére hatást gyakorló
rendelkezés viszont az évek óta tartó, a település központi parkjában a tiszteletdíj
összege fásításra fordítása esztétikai élményen túl, jól szolgálja a település
környezetvédelmi érdekeit;

Egészségi: e   rendeletben    rögzítettek    kihatása   csak  közvetett  formában  mérhet ,  a
környezetvédelmi fenti írtak okán, a leveg tisztaság védelmét jelent  fásítása
hatásával;

Adminisztratív: a végrehajtó apparátuson belül nem okoz  munkateher növekedést.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 22. § (2)-(3)
bekezdésében el írt azon rendelkezés, miszerint a rendeletet annak elfogadása el tt az
érintett Bizottságok véleményezik, melyet alkalmazni kell a Jat. rendelkezései szerint, a 8.
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§ (2) bekezdése szellemében, ezért új rendelet alkotása a jogkövet  magatartás szerint
indokolt.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása,
tekintettel arra, hogy a Jat.  kötelezi a jogalkotókat, ill.  a rendelet el készít jét arra,
hogy a központi és a helyi jogszabályokban foglaltaknak megfeleltetett
jogszabályokat alkosson, melynek elmaradása okán az önkormányzati rendeletek
törvényességi felügyeletét ellátó Kormányhivatal illetékes F osztálya törvényességi
észrevétele által kényszeríti ki.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest plusz  személyi,  tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

C s a n y t e l e k, 2011. szeptember  21.
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