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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének az önkormányzat 
2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló .../2 019. (V. 29.) rendeletéhez 

 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a 
következők: 

 
 

a.)  a tervezett jogszabály valamennyi jelent ősnek ítélt hatása 
 

     aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatá sai: 
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 
elfogadásával számol el a helyi önkormányzati törvényben meghatározott 
kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2018. 
évben történő eredményes végrehajtásáról. A kötelező és a helyben 
önként vállalt feladatok végrehajtására az önkormányzat évről-évre - az 
anyagi források szűkülése, a helyben képződő jövedelemtermelés 
csökkenése miatt - nehezebben tud gondoskodni.  2018. évben a  források 
finanszírozásával az önkormányzat biztosítani tudta az intézmények 
megfelelő működését.  

      ab.) környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben meghatározott pénzeszközök felhasználása biztosította a 
településen működő egészségügyi szolgáltatások ellátását a lakosság 
egészségügyi állapotának romlása nélkül. A rendeletnek környezetre káros 
hatása nincs. A települési szilárdhulladék kezelés, mint az egyik fő 
környezeti veszélyeztető forrás a rendeletben meghatározott pénzügyi 
források biztosításával megoldott volt.  
 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A költségvetés végrehajtásához szükséges adminisztratív állomány a 

Képviselő-testület hivatalában  egy álláshely nem volt betöltve, a Kulturális 
Központ és Város Könyvtár intézményben a tervnek megfelelően alakult.  
A végrehajtás során jelentkezett adminisztratív terhek elsősorban az 
állandó munkaterhen felül jelentkező pályázati és kiegészítő források 
elnyerése során jelentkezik. Az állandó munkaterhen felüli feladatok 



ellátására, elismerésére a Képviselő-testület az anyagi források 
szűkössége miatt nem tudott pótforrásokat biztosítani. 

 
 
b.) a jogszabály  megalkotásának  szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabályok, az 
önkormányzati törvény, az ország költségvetési törvénye, az államháztartási 
törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a zárszámadási rendelet 
megalkotása nélkül nem juthatna hozzá a normatív támogatásokhoz, nem 
tudják biztosítani intézményeik megfelelő működtetését, fejlesztési és egyéb 
pályázati forrásokhoz nem juthatnak.  

 
c.)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi , szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételei: 
A zárszámadási rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő 
intézményrendszerrel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan 
működő és gazdálkodó szervezeti egység biztosítja az intézmények 
működéséhez szükséges pénzügyi finanszírozást, a számlavezetést, a 
pénztárkezelést.  
 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 

Tisztelt Képvisel ő-testületet! 

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg 
döntését. 

 

 
 
 

M á r i a p ó c s, 2019. április 21. 
 
 
 

  P a p p  Bertalan s.k.   
        polgármester  

 
 
 
 



 
 
 

 


