Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének
a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletének
hatásvizsgálata
I.
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.
II.
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének a helyben nyújtandó szociális
ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet tervezetében
(továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A Tervezet társadalmi hatásai:
A tervezetben foglalt módosítások révén a lakosság alsóbb jövedelmi osztályba
tartozó kérelmezők előbb jutnak a temetési kiadásaikat megkönnyítő támogatáshoz

ab.) A Tervezet gazdasági hatásai:
A rendelet tervezet révén biztonságosabb, életszerűbb és kiterjedtebb szociális
támogatási rendszer alakítható ki a településen.
ac.) A Tervezet költségvetési hatásai:

A települési támogatás esetleges megnövekedett kiadására az állami normatíva
emelkedése és az önkormányzat saját költségvetése fedezetet nyújt.
ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő
környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezetben foglaltak a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban ellátott
adminisztratív feladatok terheit csökkenti, kevesebb kérelem kerül bizottsági
ügyszakba, az ügyintézési adminisztráció ideje csökken.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály alkotás szükséges a fenti célok érdekében.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
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