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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

az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról 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 élhet  lakókörnyezet megteremtéséhez nyújt anyagi
támogatást azoknak a családoknak, akik a településen akarnak letelepedni és lakás
építésében, lakás vásárlásában, vagy annak helyreállításában gondolkodnak. Ezzel a
támogatással a település lakónépessége számának a természetes fogyása
csökkenthet  és növelhet  az önkormányzat költségvetési bevétele.

Gazdasági:                 A  település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági hatást  is kifejt, hiszen a környezeti
elemek, az épített- és természeti környezet kialakításában is szerepet kap, azáltal,  hogy  a
településen rendelkezésre álló használt lakások korszer sítéséhez, helyreállításához
nyújt kedvez  támogatást a feltételeknek megfelel  családok számára, ezzel meg rzi
a településen kialakult szokásokat, hagyományokat. A támogatás el segíti az egyéni
vagyon-gyarapodáson túl a település egésze vagyonának növekedését, s nem
mindegy hogy milyen épületek állnak rendelkezésre, pl. a gazdálkodásra való
berendezkedés, vagy a falusi életmódra váltás okán.

Költségvetési: Az    önkormányzat  adott éves költségvetésében  külön tételként  jelenik meg, de a
támogatások között évek óta anyagi forrás hiánya miatt nem értékelhet .

Környezeti:              E rendelettel  az  épített  környezet  alakítása  is  befolyásolható,  hiszen a  most  romos,
elhanyagolt lakóházak támogatással való felújítása által változik a település képe, így
összbenyomás is kedvez en alakul.

Egészségi:     E  rendelet az   egészségi  állapotra  vonatkozó   el írást nem tartalmaz, de közvetett
úton érinti azáltal, hogy nem lehet közömbös a lakhatás feltételeként a lakóház
kialakítása során annak bels  elrendezése, az egészséges  környezete, mert egy
penészes, vizes lakás károsan hat az emberi egészségre, ezért csak olyan épület
felújítása támogatott, amely még gazdaságosan helyreállítható.

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 településtisztasági feladat, a Jat.-ban a helyi
jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára az eredeti felhatalmazás  teljesítése e
rendelet alkotására vonatkozó el írása betartása.
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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 . Nagyobb probléma, hogy a jogalkotás elmaradás jogbizonytalanságot
eredményezhet, amely a jogbiztonság követelményével szembe megy.

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