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

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  szóló önkormányzati 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 csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: településünk helyi társadalmi közösségére alapvető és közvetlen befolyást gyakorol a 

községi szintű költségvetés, annak belső forrás összetétele, felhasználható ágazati 
keretek nagysága, a fejlesztési, felhalmozási jellegű célok kijelölése, az ilyen célra 
elkülöníthető forráskeretek mértéke, a kötelező közfeladatok zavartalan ellátása, a 
kistérségi és regionális együttműködés kereteinek szélesítése. A Képviselő-testület a 
megalkotott rövid-közép- és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programjában 
keresztül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az közfeladatok működési biztonsága 
mellett minden évben forrásokat különítsen el fejlesztési célok megvalósítására is, 
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű kistérségben működő településünk 
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát fokozatosan próbálja 
felszámolni. A kitűzött célkitűzések hatékony megvalósítását segíti a helyi lakosság 
bevonása (falugyűlés, közmeghallgatás) a közösségi célok előkészítésébe, annak 
véleményezésébe. Mindemellett a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást nyújt 
az egyes feladatok végrehajtásáról és a lakosságot közvetlenül és közvetetten érintő 
központi és helyi intézkedések hatásairól (Hírmondó megjelentetésével). 

Gazdasági: a  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen a 
település állandó lakosainak túlnyomó többsége folyamatosan igénybe veszi az 
önkormányzat által biztosított alapvető közszolgáltatásokat és az alaptevékenység 
keretében ellátott kötelező közfeladatok mellett az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat 
is. Az önkormányzat komoly feladatokat lát el a gazdasági válság következtében 
egyre súlyosbodó munkanélküliség, szociális létbiztonság különböző negatív 
hatásainak részleges kiszűrésében és lehetőségeihez mérten, annak kezelésében (Start 
mintaprogram). 

Költségvetési: Az önkormányzat Képviselő-testülete által a működési és fejlesztési célok 
megvalósításához szükséges forráselemek szempontjából a központi támogatások 
mellett nélkülözhetetlen a helyben képződő működési, sajátos működési bevételek 
realizálása (helyi adók, intézményi térítési díjak, bérleti díjak, lakbérek stb). Az 
önkormányzati hatáskörű egyes adótételek, egyéb díjtételek megállapítása, azok köre, 
mértéke, nagyságrendje közvetlen befolyást gyakorol a helyi lakosság 
életkörülményeire, egészségügyi, szociális, kulturális körülményeinek, lehetőségeinek 
színvonalára. A Képviselő-testület a fentiekből adódóan különös figyelmet fordít 
arra, hogy koordinálja a működési és fejlesztési célok helyi sajátosságokra épülő 
végrehajtását és a lakosság teherbíró képességének összhangját.  

Környezeti:  a költségvetési rendelet közvetetten tartalmaz olyan forráselemeket, amelyek a 
költségvetés végrehajtása során segítik a helyi környezetterhelő hatások 
csökkentését. Az elfogadott helyi környezetvédelmi program és a kistérségi szinten 
koordinált hulladékgazdálkodási terv folyamatos végrehajtása mellett tárgyévben 
elkezdődik településünk szennyvíz kezelési, tisztítási projektjének előkészítése, 

  



valamint az egészséges ivóvízminőség biztosítás feltételeinek maradéktalan 
megvalósítása, fejlesztési projektek által, melyhez jelentős támogatást nyert 
településünk.  

Egészségi:  e  rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a  település   lakossága   egészségi 
állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel pl. a helyi orvosi rendelők, a 
védőnői szolgálat és a fogszakorvosi ellátásnak helyet adó önkormányzati tulajdonú 
épület folyamatos karbantartása, a fenntartási költségeinek viselése, nagyban függ az 
önkormányzat aktuális költségvetési koncepciójától, a működési feltételek 
folyamatos biztosításától, szükséges takarékos megoldások alkalmazásától 
(energiatakarékosság, külső- belső szigetelés, nyílászárók, stb.). 

Adminisztratív: a végrehajtó apparátuson belül  komoly munkateher növekedés várható azáltal, hogy 
a megváltozott pénzügyi központi jogszabályok (Áht. Ávr. Stabilizációs törvény, az  
Mötv. új  pénzügyi rendet teremt, amely megduplázza az eddigi feladatokat, pl. két 
házi pénztár, adatszolgáltatás, beszámolás, ellenőrzés, 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 költségvetési rendelet megalkotása egy átfogó jogszabályi 

hierarchián át érvényesül. Az alapvető tartalmi és formai elemek meghatározásánál 
figyelembe vételre kerülnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az Alaptörvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására 
kiadott  368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági 
Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, a közszolgálati tisztségviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény költségvetésre vonatkozó fejezetei, valamint helyi szabályzatok 
tárgykörre vonatkozó rendelkezései. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 
tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet és az Mötv. e feladat végrehajtására  kötelezi a jogalkotó 
döntéshozókat, melynek elmaradása okán (a károk elkerülése érdekében) a rendelet 
alkotása Csongrád Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthető, ill. az 
önkormányzat helyett általa megalkotható jogszabály szerint köteles a további 
feladata ellátására a jogalkotó és a végrehajtó szerve. A rendelet alkotás, az 
adatszolgáltatás elmaradása a feladat finanszírozás felfüggesztését vonhatja maga 
után, valamint törvényességi felügyeleti eljárást és akár bírság kiszabását is vonhatja 
maga után. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest a személyi többlet igény belső átszervezéssel oldható meg.  
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. február 8. 
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