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Hatásvizsgálat
1.
A 2011. január 1.-jetől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a
szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületet tájékoztatni kell […]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti es egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi feltételeket”.
2.
„A Helyi Építési Szabályzatról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai –
a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
I.
A végrehajtás és az alkalmazhatóság feltételei
A végrehajtás során szükséges az, hogy a köz-, illetve a szakigazgatás rugalmasan, gyorsan, szakszerűen
alkalmazza, teljesítse a tervben szereplő lehetőségek figyelembe vételével az elvárt és teljesíthető társadalmi,
közösségi igényeket. Rövidtávon célszerű a település szabályozási elemeinek teljes felülvizsgálata. Mindezen
célok megvalósításához az állami, az önkormányzati és a szolgáltató szereplők rugalmas, gyors együttdolgozása
szükséges.
II.
Társadalmi hatások összefoglalása
Elsődleges hatások:
Az elvárt eredmény az, hogy a természeti- és épített örökség gondozása, fenntartása mellett a turizmus –
elsősorban a kastélyturizmus – további fejlesztése megtörténjen, a területi kihatások megismerésre kerüljenek, a
a tulajdonos Magyar Állam, az Önkormányzat, a lakosság igénye és a civil szervezetek véleménye
maradéktalanuk kielégítésre kerüljenek.
Másodlagos hatások:
Az elvárt eredmény a területi fejlesztés révén, hogy a műemlék épület illetve a meglevő és tervezett
épületállomány elsődlegesen turisztikai, rekreációs célra, szálláshelyként, valamint kulturális célra használható,
ennek megfelelően felújítható, a kastély épület kivételével bővíthető is. A kastélykerten belül egyéb kutatási,
oktatási és bemutató tevékenység végezhető legyen.
III.
Társadalmi költségek
Nincs olyan konkrét társadalmi csoport, amelyekre nézve hátrányt okozna a szabályozás módosítása és a
tervezett terület-felhasználás módosítás. A tervezett változtatás intenzitásnövekedést okoz.
IV.
Költségvetési hatások
Nincs azonnal jelentkező kötelező költségvetési kiadás. Bevételek tekintetében a helyi IPA, építmény és egyéb
adóbevételek nőnek. A foglalkoztatás javításával javulnak a város gazdasági ellátó-szolgáltató szerepei,
átértékelődik a település településszerkezeti és kommunális-szolgáltató szükséglete.
V.
Egészségügyi hatások
A tervezett módosításoknak negatív egészségügyi hatásai nem jelentkeznek.
VI.
Környezeti hatások
Nincsenek káros környezeti hatások, mivel részben beépítésre szánt területként működő ingatlanokat érint a
módosítás, illetve a természeti védelemmel érintett ingatlanok, továbbra is beépítésre nem szánt területek
maradnak, és a fenntartható fejlődés környezetkímélő terület-felhasználása kerül kialakításra.
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