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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 2011. évi módosított költségvetésér l szóló rendelet tervezethez

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: településünk helyi társadalmi közösségére alapvet  és közvetlen befolyást gyakorol a
községi szint  költségvetés, annak bels  forrás összetétele, felhasználható ágazati
keretek nagysága, a fejlesztési, felhalmozási jelleg  célok kijelölése, az ilyen célra
elkülöníthet  forráskeretek mértéke, a kötelez  alapfeladatok zavartalan ellátása, a
kistérségi és regionális együttm ködés kereteinek szélesítése. A Képvisel -testület a
megalkotott rövid-közép- és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programjában
keresztül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az alapfeladatok m ködési biztonsága
mellett minden évben forrásokat különítsen el fejlesztési célok megvalósítására is,
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzet  kistérségben m köd  településünk
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát fokozatosan próbálja
felszámolni. A kit zött célkit zések hatékony megvalósítását segíti a helyi lakosság
bevonása (falugy lés, közmeghallgatás) a közösségi célok el készítésébe, annak
véleményezésébe. Mindemellett a Képvisel -testület folyamatos tájékoztatást nyújt
az egyes feladatok végrehajtásáról és a lakosságot közvetlenül és közvetetten érint
központi és helyi intézkedések hatásairól.

Gazdasági: az önkormányzat eredeti el irányzataiba még be nem tervezett beruházások
megvalósításához módosított el irányzathoz anyagi forrás biztosítása (pl.: ingatlan
vásárlások, út fejújítások, hivatal felújítása, stb.) gyakorol hatást a település gazdasági
életére;

Költségvetési: a település gazdaságára gyakorolt hatás az önkormányzat költségvetésében rögzített
anyagi források összetételét megváltoztatta, hiányt nem keletkeztetett, így a rendelet
módosítása el nyös feltételeket teremt az önkormányzat rövid-távú gazdasági
tervében foglaltak megvalósítására;

Környezeti: a település épített környezetére hatást akként gyakorol, hogy az épületek kivitelezése
környezettudatos, mivel környezetbe illeszked  módon zöldövezettel borított
területen helyezkedik el és környezetkímél  technológia mellett a beépített anyagok
is megfelelnek a legfejlettebb eljárásoknak;

Egészségi: a környezeti hatások érintik a település lakossága egészségi állapotát is, ezért is
fektettünk nagy hangsúlyt a beruházások tervezésekor a környezetszennyezés
elkerülésére (káros anyagok beépítése, kibocsátása, rezgés- zajvédelem, stb.);

Adminisztratív: a végrehajtó apparátusnak komoly megterhelést jelent egy- egy önkormányzati
beruházás eljárási (pályázati elszámolás) bonyolítási feladata.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Áht. és annak végrehajtására kiadott Ávr.-ben írt
kötelezettség teljesítése, konkrétan az önkormányzat 2011. évi költségvetési
gazdálkodása II. félévi teljesítését el készít  el irányzat módosítása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés
megvalósítása, tekintettel arra, hogy az Ávr. e feladat végrehajtására kötelezi a
jogalkotó döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése érdekében) a
Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthet , és az önkormányzat helyett
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általa megalkotható jogszabály szerint köteles a további feladata ellátására a
jogalkotó és a végrehajtó szerve.

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