Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d.) pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat, arra, hogy rendeletben
állapítsa meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás,
továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeit.
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva vált szükségessé az önkormányzati rendelet megalkotása.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
előzetes hatásvizsgálata
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.

Csokvaomány Község Önkormányzatának, közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletben foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében
– az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A társadalmi hatásai: a rendelet megalkotásával enyhülnek a közösségre
háruló terhek, a lakosságnak lehetőségeihez mérten hozzá kell járulni a közösségi
feladatok ellátásához.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
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A rendelet a jelenlegi helyzethez viszonyított környezeti és egészségi
következményei, eltérései nincsenek.
ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet az adminisztratív terheket nem növeli.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabályok ütközésnek elkerülése, valamint a törvényi előírásoknak történő
megfelelőség biztosítása.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi feltételt és munkaerő ráfordítást nem igényel.

Csokvaomány, 2020. szeptember 24.
Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
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