Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő–testületének
a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló önkormányzati rendeletének
hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. §.

(1)

A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit.

(2)

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő–testületének a 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: 2015. év folyamán az önkormányzati
feladat- és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás
szabályozási
feltételrendszere
alapvetően
nem
változott,
a
feladatfinanszírozás bevezetése, a helyben maradó adók mértékének jelentős
csökkenése a pénzügyi feltételek alakulására negatív hatással voltak.
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ab.) A Tervezet gazdasági hatásai:
Az önkormányzat a beszámolási időszakban nem rendelkezett hitellel.
ac.) A Tervezet költségvetési hatásai:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését az előző évekhez hasonlóan a
kiadások csökkentése és szigorú takarékosság jellemezte.
ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő
környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye:
törvényességi észrevétel lehet.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi feltételt nem igényel.
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