
Máriapócs Város Önkormányzata 2018. évi költségveté si rendeletének 
módosításáról szóló rendelet el őzetes hatásvizsgálata 

 
I. 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos 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. 
 
Máriapócs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításának 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelent ősnek ítélt hatása  
 
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségveté si hatásai  
 
 aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés 

módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi 
bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék  
átcsoportosítása miatt. 

   
  A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 
  A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és 

 kiadásai 46 050 394 Ft-tal növekednek. 
 
 ab.)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 
          A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő         

környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek. 
 
 
 



 ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
       A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem 

keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra 
jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás 
tartalmilag valójában módosításnak minősül. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a joga lkotás elmaradásának várható 

következményei: 
   
  A Előirányzat-tervezet  nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi 

szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. 
 
  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi 

indokolttá a jogszabály megalkotását. 
 
  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. 
 
 
  Máriapócs, 2018. november 23. 
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          polgármester   jegyz ő 


