
Előzetes Hatásvizsgálat 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2022. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv. (továbbikaban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint:  

„ A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a 
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz 
előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.” 

A  Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi 
tényezők vizsgálata szükséges az elfogadás előtt álló rendelet: 

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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat indokai 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Jelen költségvetési rendelet tervezete összeállításakor meghatározásra kerültek azok az 
alapvető célok, melyeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének tervezésekor, 
elfogadásakor, év közbeni módosításaikor figyelembe vettünk. Az államháztartási törvény 
valamennyi alapelvére tekintettel voltunk az éves költségvetési gazdálkodás során, különös 
tekintettel az éves költségvetés, a nyilvánosság, az egységesség, a teljesség, a valódiság, az 
univerzalitás (bruttó elszámolás), a részletezettség, a közbeszerzési kötelezettség, valamint az 
állami támogatások korlátozásának elvére. Tudatában vagyunk annak, hogy a közpénzzel 
átláthatóan és költséghatékonyan kell gazdálkodni.   
 

2. Környezeti és egészségi következményeit 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt 
hatása nincs, nem ismert. A jogszabályok által az önkormányzatok részére meghatározott 
kötelező- és önként vállalt feladatellátást a rendelet elfogadása nem veszélyezteti.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 
A költségvetési előirányzat módosításról szóló rendelet tervezet elkészítése további 
adminisztratív terheket nem keletkeztetett. A jogszabály szerinti előirányzat-módosítás az 
ASP gazdálkodási szakrendszerben került elkészítésre az Áht. szerint meghatározott 
szerkezeti rendben. A bizonylati elv érvényesült a módosításkor.   
 
 



4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

 
Az előirányzat módosítási rendelet megalkotásának kötelezettségét az Áht. 34. (4) bekezdése 
határozza meg feladatnak az önkormányzat számára.  
E jogalkotási folyamat esetleges elmaradása esetén az önkormányzat akár számviteli 
fegyelmet is sérthetne, illetve sorra kerülhetne fedezet nélküli kötelezettségvállalásra.  
Akár a központi költségvetési támogatások elmaradását is eredményezhetné a rendelet 
megalkotásának elmulasztása.  
 
5. Egyéb hatása 
 
Nincs, nem ismert. 
 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége 
 
Az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése állapítja meg. 
 
 
 
Piliscsév, 2022. július 2. 
 
 
 
 
 
        Balázs Márta sk. 
                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 

Az 1.§-hoz  
A költségvetési rendelet preambuluma változik. 
 

A 2. §-hoz 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi 
főösszegeit részletezi, közgazdaságtani tagolásban.  
 

A 3. §-hoz 

Az önkormányzat 2022. költségvetési évben keletkezett tartalékát mutatja be általános- és 
céltartalék bontásban.  

A 4. §-hoz 

Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg 
szerint, közgazdaságtani tagolásban.  

Az 5. §-hoz 

A közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi 
főösszeg szerint, közgazdaságtani tagolásban.  

A 6. §, 7. §-hoz 

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint a Piliscsévi Aranykapu Óvoda –bölcsőde 2022. évi költségvetését részletezi kiadási- 
és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdaságtani tagolásban.  

A 8. §-hoz 

8. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 



(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

A 9.§-hoz 

A rendelet hatálybalépését rendezi, majd az ezt követő hatályvesztését.  


