Előzetes hatásvizsgálat
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő – testületének a 2014. évi zárszámadásról szóló
szóló ____/2015.(IV.__) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben bemutatott adtatok a település működésének, gazdálkodásának
2014 évi megvalósulását tartalmazza. A 2014. év folyamán az önkormányzati gazdálkodás
szabályozási feltételrendszere alapvetően nem változott. Az intézmények zavartalan
működtetéséhez biztosította a forrást, a fejlesztések bár szerények voltak, de, mindenképpen
az itt élő embereket szolgálja
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen
tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletnek közvetlen környezetre káros hatása nincs. A rendelet megalkotása azonban
közvetetten- a források biztosításával- kedvezően hat a természetes és épített környezet
védelmére, környezetszennyezés megakadályozására, a környezet- illetve a talaj terhelésére, a
talajvizekre és ez által az emberi egészség védelmére. A települési szilárd hulladékkezelés,
mint az egyik fő környezeti veszélyeztető forrás, a rendeletben meghatározott pénzügyi
források biztosításával megoldott volt és a jövőre nézve is ez a cél. Az ideköltöző háziorvos
részére az önkormányzat lakást vásárolt így a háziorvosi ellátás minden körzetben 2014.
évben megoldott volt.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendelet végrehajtása a megváltozott számviteli előírásokból adódóan
többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek szakemberei számára. A rendelet
megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása fentiekből adódóan az adminisztratív
állomány önkormányzatra összesítve túlórával rendelkezésre állt.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai,
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
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A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Indokolás:
Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási
beszámolót és a rendelet tervezetet a jegyző által készített rendelet tervezettel együtt, a
polgármester a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának utolsó napjáig terjeszti a
képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, amelyben be
kell mutatni a mérleget, az előirányzat felhasználási terv alapján a pénzeszközök változását, a
vagyonkimutatást a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségeket, a részesedéseket, valamint a helyi önkormányzat
adósságállományát lejárata szerint, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
A fenti jogszabályok, valamint egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével került
előterjesztésre az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló
zárszámadási beszámoló és rendelet tervezet.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!
Dévaványa, 2015. április 10.
Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető
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