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E L  Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T

Csanytelek Község Önkormányzata jelképeinek alkotásáról szóló
helyi 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 helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása azáltal mérhet , hogy egyre
többen mutatnak érdekl dést az Önkormányzat engedély nélkül alkalmazható
jelképei iránt, f leg a címer használata szaporodott el, ezért is indokolt a jelképek
használatának jogi, rendeleti szabályozása, amely a jogalkotásra felhatalmazó központi
jogszabályoknak megfelel  keretbe foglalt módon és mértékben valósítható meg.
Fontos a más településekt l való megkülönböztetés iránti igénynek való megfelelésen túl egy adott
közösséghez való tartozást kifejez  szimbólum megjelenítése, a kor szelleméhez való igazodás.

Gazdasági:                  a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást  is kifejt, hiszen aki vállalkozása
ködése során ajándéktárgyon díszít  elemként alkalmazza az önkormányzat

címerét, a település jó hírnevével fémjelzett tárgyon kívül olyan értéket közvetít, amelynek
forintosított hasznán kívül jelent s erkölcsi haszna is van, mind a kibocsátó vállalkozó, mind a
település szempontjából. Ennek tudható be, hogy a jelképek használata díjmentes, viszont
vannak engedély kiadásához kötött elemek, épp a fenti értékek védelme miatt.

Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést nem jelent a
jelképek alkalmazására fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, ez
akkor jelentkezik, amikor Falunapi rendezvényen olyan meghívott vendég
köszöntésére kerül sor, aki számára emléktárgyként kézzel hímzett zászló kicsinyített
mása formájában való átadására kerül sor, viszont a címer alkalmazása
számítástechnikai eszközök alkalmazása révén nem jelent pénzügyi kiadást az önkormányzat
számára.

Környezeti: e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés,
viszont a jelképek esztétikai megjelenítésével minden-napjainkban érvényesül.

Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek az  egészségi állapotra vonatkozó el írást nem
tartalmaznak.

Adminisztratív:        a  végrehajtó  apparátuson  belül   munkateher  növekedés  nem  vált  ki  a  rendeletben
foglaltak megvalósítása, mivel 20 éve ismert a jelképek ábrázolása és a jól bevált
alkalmazási rend szerint m ködtethet , küls  támogatás bevonása nélkül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvényben (Ötv.) a helyi jogalkotásra jogosított számára adott felhatalmazás teljesítése,
konkrétan az Alkotmányban és az Ötv.-ben lehet vé tett jelképek alkotására való jog
gyakorlása, a jelképek alkalmazásának jogszabályba foglalása.
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A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs jogi következménye a jogalkotás elmaradásának,
mivel nem kötelez, hanem jogot ad a központi jogalkotó a helyi képvisel -testület számára, tehát
ha nem él ezzel a lehet séggel a testület, akkor nem követ el mulasztásos jogsértést.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest személyi, tárgyi és pénzügyi  többlet igény nem szükséges.
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