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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 
 

a településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet-tervezethez 
 

A mellékelt 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 tárgyi önkormányzati rendelet a „Településrendezési eszközök” közé tartozik,  

mely alkalmazásával jogszabályi lehetőség nyílik a településen élők által az épített 
környezet esztétikusabb alakítására. 
 

Gazdasági:   hatásai előnyösek, mivel az esztétikusabb környezet a község elismertségét növeli. 
 
Költségvetési: az önkormányzat és a hivatal költségvetésére közvetlen hatása nincs. 
 
Környezeti:  a településen az épített környezet az eddigiekhez képest  kedvezően alakul. 
 
Egészségi: nem releváns. 
 
Adminisztratív: a véleményezési eljárás rövid határidejű, ezért elenyésző többlet adminisztráció 

jelentkezik, ami nem  teszi szükségessé a rendelkezésre álló köztisztviselői létszám 
iránti igény megfogalmazását. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a településkép aktív alakítására csak a jogszabály 
megalkotásával van lehetőség, ennek elmaradása esetén az önkormányzat befolyásoló szerepe nem 
érvényesülhet. Ezen túl, ha nem alkotja meg tárgyi rendeletét a képviselő-testület, úgy  mulasztásban 
megnyilvánuló jogsértést valósít meg és jogbizonytalanságot kelt,  tekintettel arra, hogy e feladat végrehajtására  kötelezi a 
jogalkotó döntéshozókat, melynek elmaradása okán, (a károk elkerülése érdekében) a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal által kikényszeríthető,  annak elmaradása esetén az önkormányzat helyett általa megalkotható 
jogszabály szerint köteles a további feladata ellátására a jogalkotó és a végrehajtó szerve, a Jat. szabályainak 
figyelmen kívül hagyása esetleges bírósági eljárás lefolytatása, vagy törvényességi felügyeleti intézkedés 
keretében pénzbírság kiszabása, fegyelmi eljárás lefolytatása az Mötv. szabályai szerint. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, június 20. 
 
 
   Tisztelettel: 
 
        Kató Pálné 

  jegyző 
 
 

 
 


