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2668-2/2012. 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 
helyi rendelet előterjesztéséhez 

 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: a    település    társadalmi   közösségére    jelentős    hatást    gyakorol     a    tárgyi  

rendelet-tervezet a hatályos jogszabályok szempontjain alapuló követelményeknek 
eleget tevő norma szövege azáltal, hogy a környezet minőségének, a természeti értékeknek a 
megóvása érdekében tesz lépéseket a helyi közterületek tisztántartása érdekében, amely nagy 
tömegeket érint, hatása időben elhúzódó, befolyással bír az emberek 
mindennapjaira, a jólétére, egészségére egyaránt, nem is szólva a községen átmentő 
forgalom során a településről alkotott kép, mint információ hatásáról. A településen 
rendelkezésre állnak  a plakátok  megjelenítésére alkalmas hirdetőtáblák, így a 
plakátok más helyütt való elhelyezésének tilalma nem okoz érdeksérelmet, viszont 
ezzel biztosítható a szabad információáramlás, a lakosság széles rétegeinek aktuális 
tájékoztatása lehetőségnek biztosítása. 

 
Gazdasági: A  település  lakosságára   e   rendelet   gazdasági hatást  is kifejt, hiszen a környezeti 

elemek, az épített- és természeti környezet tisztaságának védelme nagyban befolyásolhatja a helyi 
gazdaság hatékonyságát azáltal, hogy a megrongált épületek, azok tartozékai anyagi 
erőforrást vonnak el úgy a magánszemélyek vagyonából, mint az önkormányzat 
költségvetéséből akkor, amikor a felelőtlen személyek által plakátok ragasztásával 
rongálást okoznak, vagy az élőszervezetekben, fás szárú növényekben azáltal tesznek 
kárt, hogy a legkülönbözőbb módszerekkel rongálják plakátok kitűzésével azt. A 
megrongált épületekben és a fás szárú növényekben okozott kár enyhítésére anyagi 
forrást kell fordítani, amelynek hasznosulása felesleges kiadást jelent.  

  
Költségvetési:  Az    önkormányzat  adott éves költségvetésében azért nem forintosítható az anyagi 

kár, mert az épületek időszakos karbantartási, meszelési, festési munkálatainak 
végzésekor megtörténik a „kármentesítés” a plakátok eltávolítása, amely így együtt és 
nem elkülönítetten jelenik meg. Azonban a településről másokban kialakult kép, 
alkalmas annak rombolására, amely  helyrehozhatatlan eszmei kárt okoz, befolyással 
bírhat egy- egy pályázat elbírálásakor, sajnos negatív irányba, amely a 
költségvetésben megjelenik, mint elvont beruházási érték, így összességében 
pénzügyileg kimutatható a település anyagi vesztesége. 

 
Környezeti:              E rendelet-tervezet  minden településen belül élőre, a lakosságra ugyanúgy mint az 

élővilág más egyedére, a  környezetre befolyással bír, mivel a fás szárú növények védelme 
érdekében a rongálásukat megelőzendőn tiltott bármely eszközzel plakát elhelyezése, ugyanúgy a 
közterületeken, zöldterületeken, mint az önkormányzat épületein, tartozékain 
egyaránt.  

  



Egészségi:                  E  rendelet  az  egészségi  állapotra  vonatkozó előírást nem tartalmaz, de közvetett 
módon érint azáltal, hogy a közterületen előforduló gyomok mentesítésére kötelez, 
így az allergiát okozó növények eltávolítására és az időjárási viszonyokhoz igazodó 
közterületek takarítására irányuló  kötelezés betegségek és balesetek megelőzése 
szempontjából sem elhanyagolható.  

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

megvalósítása.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti köztisztasági feladat, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében írtak, a Jat.-ban a helyi jogalkotásra felhatalmazott 
(tehát kötelezett) számára a  származékos felhatalmazás  teljesítése, a Hgt. rendelet 
alkotására vonatkozó előírása betartása. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 

jogsértés azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal 
illetékes főosztálya törvényességi felhívást bocsát ki, melynek elfogadásával kényszeríti ki a helyi 
jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a 
törvényességi észrevételben foglaltakat, úgy az abban foglaltak végrehajtása bírósági úton lesz 
kikényszeríthető. 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 meglévő 

feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 9. 
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