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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 vagyonáról 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 helyi társadalmi  közösségére  a közszolgáltatások és a közfeladat ellátását
biztosító önkormányzati tulajdonú törzsvagyon léte, vagy hiánya  hatást gyakorol, amely
tulajdonnal való gazdálkodás a jogalkotásra felhatalmazó központi jogszabályoknak
megfelel  keretbe foglalt módon jeleníthet  meg.

Gazdasági:                    a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki
igénybe veszi az önkormányzat tulajdonában lév , a nemzeti vagyon részét képez
korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket, vagy a törzsvagyon részét képez ,
kizárólag az önkormányzat tulajdonában lév  forgalomképtelen utakat, tereket,
parkolásra alkalmas közterületeket,  tudja értékelni annak mibenlétét, konkrétan nem
mindegy, hogy szilárdburkolattal ellátott, vagy földút mellett éli mindennapjait a
település lakossága, sem életszínvonalban, sem a közösségi vagyonhoz való
hozzájárulásként megjelen  adók befizetése által. Az önkormányzat éves
költségvetése szab határt a vagyongazdálkodás terén a középtávú tervek
megvalósíthatóságának, a központi támogatások, a pályázatokon való sikeres
részvétel jelenthet el relépést a település vagyonának gyarapodása  terén, kiegészülve
a takarékos gazdálkodással.

Költségvetési: az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést jelent a
településen a kizárólagos önkormányzati tulajdonba sorolt forgalomképtelen vagyontárgyak
fenntartására fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, mivel az
önkormányzati bevételek alakulása az adózók csökken  adófizetési képtelensége
okán, bevételi deficittel szembesül, romlik az adófizetési morál, így a szociális
biztonság megteremtése ett l a feladatottól is von el pénzügyi forrásokat. Ebb l
ered, hogy az önkormányzat éves költségvetésében szerény összeg áll ahhoz
rendelkezésre, hogy az önkormányzat az esetleges pályázaton saját anyagi forrást
tudjon hozzárendelni ahhoz, hogy a közösségi vagyon gyarapításával oldja a
társadalmi feszültségeket, a meglév  esélyegyenl tlenségeket tompítsa.

Környezeti:                    e rendeletben direkt módon  nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló
rendelkezés, viszont minden vagyonelem hordoz magában környezeti kockázatot,
mind az épített, mind a természeti környezet esetében egyaránt, mivel a fenntartható
fejl dés érdekében nem elhanyagolható szempont a jöv  generációja számára az
örökül hagyott vagyon milyensége.

Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a  település   lakossága   egészségi
állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel pl. a helyi orvosi rendel k, a
véd i szolgálat és a fogszakorvosi ellátásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú
épület folyamatos karbantartása, a fenntartási költségeinek viselése, nagyban függ az
önkormányzat hatékony vagyongazdálkodásától, a m ködési feltételek folyamatos
biztosításához szükséges takarékos megoldások alkalmazásától (energiatakarékosság,
küls - bels  szigetelés, nyílászárók, stb.).
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Adminisztratív:            a végrehajtó apparátuson belül   komoly munkateher növekedés várható azáltal, hogy
a megváltozott pénzügyi központi jogszabályok (Áht. Ávr. Stabilizációs törvény, az
új Ötv.) új pénzügyi rendet teremt, amely megduplázza az eddigi feladatokat, pl. két
házi pénztár, adatszolgáltatás, beszámolás, ellen rzés, finanszírozás, bankszámla és
egyéb feladatok terén, ami ugyanazon létszámmal és ezen felül még további feladat
növekedésével  komoly megterhelést fog eredeztetni az önkormányzati hivatal
apparátusa munkavégzése során.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az új Ötv.
a helyi jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás teljesítése, konkrétan az
önkormányzat tulajdonában lév  korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
elemeinek rendeletbe foglalása, annak értékesítése esetén értékhatárról való
rendelkezés és meghatározott feladatok végrehajtása, konkrétan vagyongazdálkodási
terv készítése, vagyonkataszter naprakész vezetése, a nyilvánosság biztosítása,
valamint kiemelt szempont a jogbiztonság elvének garantálása a központi
jogszabályban írt jogalkotási kötelezettség teljesítése által.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása,
tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény és a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló törvény e feladat végrehajtására  kötelezi a jogalkotó
döntéshozókat, melynek elmaradása esetén (a károk elkerülése érdekében) a
Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthet , ill. az önkormányzat helyett
általa megalkotható jogszabály szerint köteles a további feladata ellátására a
jogalkotó és a végrehajtó szerve, mert ennek hiányában jogbizonytalanság
keletkezne, valamint felügyeleti bírság kiszabására kerülhetne sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglév
feltételekhez képest a személyi többlet igény bels  átszervezéssel oldható meg.

C s a n y t e l e k, 2012. február 3.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyz


