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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 köztemet  használatának 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 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    jelent s    hatást    gyakorol     a    tárgyi
rendelet-tervezet azáltal, hogy rendeletben szabályozza a kegyelet gyakorlásának lehet ségé
és rendezett viszonyokat teremt közszolgáltatási szerz désben foglaltak betartatása által..

Gazdasági:               A   település     lakosságára     e   rendelet   gazdasági    hatást    is    kifejt,  hiszen a
köztemet ben elhelyezett sírboltok, sírhelyek kialakítása szabályozottsága által
befolyásolhatja azok kialakítását, pl. a díjszabások által.

Költségvetési: Az    önkormányzat   adott éves  költségvetésében   külön   tételként  jelenik meg a
dologi kiadások között a köztemet , amely az egyházi temet  része, évi 2 millió
forintot tesz ki parkosítási, gyommentesítési, a hulladékkezelési szolgáltatások, az
ivóvíz térítésmentes biztosítása, a parkoló díjmentes használatának engedélyezése, a
ravatalozó és annak berendezései átadása a vállalkozók számára, melynek a lakosság
számára kegyeleti szempontokat figyelembe véve nem mérhet  az értéke, de kötelez
feladaton túl, erkölcsi mérce.

Környezeti:           E    rendelettel    az   épített   környezet  és  természeti  környezetre  is  hat  azáltal,  hogy
szabályozza a köztemet  területén való parkosítást, gyommentesítést, a sírok
gondozását, és mindezt környezeti károkozás nélkül, mert ezen szabályok
megszeg ivel szemben szabálysértési bírság kiszabását teszi lehet vé.

Egészségi:    E  rendelet az   egészségi  állapotra  vonatkozó   el írást nem tartalmaz.

Adminisztratív:      Az   apparátuson  belül   munkateher  növekedést  nem  vált  ki  e  rendeletben  foglaltak
megvalósítása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
törvényben (Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti köztemet  fenntartása önkormányzati feladat, a
Jat.-ban a helyi jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a származékos
felhatalmazás  teljesítése e rendelet alkotására vonatkozó el írása betartása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló
jogsértés azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal
illetékes f osztálya törvényességi észrevételt tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a helyi
jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képvisel -testület a törvényességi
észrevételben foglaltakat, úgy az abban foglaltak végrehajtása bírósági úton lesz kikényszeríthet .
Ennél is nagyobb probléma, hogy a jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot
eredményezhet, amely a jogbiztonság követelményét sérti.
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges.
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