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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 

 
Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról  szóló 34/2005.(XI. 29.) ÖKT rendelet  

módosításáról szóló  
…/2013. (… . .. .) önkormányzati rendelet-tervezet 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: a település helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása mind az épített, mind a 

természeti környezetre hatást gyakorol, amely a jogalkotásra felhatalmazó központi 
jogszabályoknak megfelelő keretbe foglalt módon és mértékben valósítható meg, 
hiszen a település arculata megjelenítését nagymértékben befolyásolja a település 
rendezési terve és a Helyi Építési Szabályzat a központi jogszabályokhoz való 
igazodással, a lakossági igények figyelembe vételével, amely az önkormányzat közép- 
és hosszú-távú fejlesztési tervei megvalósítását is behatárolja; 

Gazdasági: a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen a 
településen kialakítandó szennyvíz tisztító mű új  helyének meghatározása nem csak a 
közművel begyűjtött szennyvíz, hanem a nem közművel (szippantással) begyűjtött 
háztartási szennyvíz befogadására is alkalmas, amely anyagilag kevésbé terheli meg 
az érintett lakosságot, mint a szennyvíz tengelyen való szállítása;  

Költségvetési: az  önkormányzat  adott éves költségvetésében betervezett kiadásoknak megfelelően 
ez a rendelet módosítás kb. 1 millió Ft költséget jelent;   

Környezeti: e   rendelet  komoly   befolyással bír az érintettekre, mivel mind az épített, mind a 
természeti   környezetre hatást gyakorol a szennyvíz tisztító mű új helyének 
kijelölése, az egész település háztartási szennyvizének befogadására alkalmassá tétele 
által; 

Egészségi: e  rendeletben   rögzítettek   kihatással lehetnek a településen élők egészségi 
állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel nem közömbös a háztartási 
szennyvíz kezelésének módja (szippantás, vagy közművel való begyűjtés); 

Adminisztratív: a végrehajtó apparátuson belül   komoly munkateher növekedés nem várható; 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége:  a helyi jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás   

teljesítése, konkrétan az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata megalkotása óta eltelt 
idő (2005.) bekövetkezett változások, a központi jogszabályok módosulása, pl. az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
és annak végrehajtására kiadott ágazati jogszabályok változása elkerülhetetlenné teszi 
a pályázati eljárás keretében megvalósuló helyi szennyvíz tisztító mű kialakítását, 
melynek érdekében új tervek készítéséről kell gondoskodni.  

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

tekintettel arra, hogy az Étv. e feladat végrehajtására  kötelezi a jogalkotó 
döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése érdekében) a 
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 jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
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