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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

A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l 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   helyi    közösségen    belül  nagy   jelent séggel   bír   az   általános  iskolás,  középiskolás  és  a
fels oktatásban résztvev k körében a cím, amely els sorban erkölcsi elismerést nyújt az arra
érdemesek számára, ezért fontos a cím adományozása és annak rendeleti szabályozása, amely
a jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelel  keretbe foglalt
módon és mértékben valósítható meg.  Nagy felel sséget ró a jelöltek kiválasztása,
mind a címre érdemes, mind a közösség szempontjából, hogy megbecsülést jelképezzen a cím,
érdemeket ismerjen el és az arra érdemtelenné válók miatt ne devalválódjon. Ennek tudható be,
hogy már több ízben is el fordult, hogy a Képvisel -testület nem adományozott az adott
évben „Tehetséges Fiatal” címet.  Az adományozás rendje és az eljárási szabályok
jelentenek garanciát arra, hogy az ünnepi keretek és a „Tehetséges Fiatalt” megillet
jogok biztosítása nem öncélú, hanem közösség formáló erej , a példa követésére
ösztönöz  és az ezekt l való eltérés esetét következetesen szabályozza e normában a
következményeket, a „Tehetséges Fiatal” cím visszavonása eljárási rendjét.

Gazdasági: a  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást  nem fejt ki.

Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést nem jelent a
„Tehetséges Fiatal” cím adományozására  fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás
biztosítása, amely több évet is összevetve kb. 30.000.- forint összeget tesz ki
kitüntetettként, amely a  Falunapi rendezvényen a „Tehetséges Fiatal” köszöntésére
tiszteletadásként rendezett, állófogadás,  díszoklevél készítés, az önkormányzat címerével
díszített ajándéktárgy és virágcsokor költségeib l áll.

Környezeti: e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés.

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  évr l- évre jól bevált alkalmazási rend szerint

ködtethet , - küls  támogatás bevonása nélkül - a protokolláris rendezvény
szervezés az érintettek  igényeihez alkalmazkodva.

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 helyi kitüntetések alapítása
jogának gyakorlása, az eljárási szabályok 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, viszont kihagy
egy olyan lehet séget, amely a településen él k erkölcsi megbecsülése szempontjából közösség formáló
er .

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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