Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Rábapatona Község Önkormányzata képviselő-testületének
....../2017 (II. ...) a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete
tervezetéhez
1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
-

társadalmi hatása: jelentős, mivel a benne foglalt útfejlesztés minden lakos
számára élhetőbbé és biztonságosabbá teszi a helyi közlekedést, továbbá a lakosság és a közösség számára is vagyonnövekedést jelent

-

gazdasági hatása: közepesen jelentős, a rendelet a benne foglalt hitel összegének betervezésével egy kiszámítható fejlesztési keretrendszert határoz meg az
elkövetkezendő 15 évre.

-

költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2017. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:
-

csökken a károsanyag-kibocsátás az esetlegesen megvalósuló útberuházás révén, és tisztább lesz a levegő is

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
-

a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási
feladatokat, valamint az előzetes hitelfelvételi kérelem beadásával kapcsolatos
feladatokat.

-

könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni
előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

1

A rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotása elmaradásának következménye a
jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
-

a személyi feltétel: rendelkezésre áll: a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó
köztisztviselők a feladatot el tudják látni

-

szervezeti feltétel: rendelkezésre áll

-

tárgyi feltétel: rendelkezésre áll

-

pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll

2. Indokolás

A 2017. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:
-

az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,

-

meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának keretei.

-

Az önkormányzati úthálózat fejlesztését megvalósító hitelfelvétel törvényi keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.
3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli.
A tervezetet a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság véleményezte.
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