
Hegyesd község Onkormányzata Képviselőtestülete

4l2aÉ.QI.27") önkormányzati rendelete

He gyesd közsé g Önkormányz ata Szew ezeti és Műkö dési Szab á |yzatáről

sző|ő 9 |2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról



Hegyesd község Önkormrányzata Képviselőtesttilete
, 4/2015.(II.27 " ) önkormányzati iendelete

HegYesd kÖ^zlég Önko rmányzata Szewezáti és Működé si Szabályzatáről
szőlő 9 / 20 t4. (XII. 1 5.) önkormrányzati rendelet módo sításráról

HegYesd kÖzség ÖnkormánYzata Képviselő-teshilete Magyaro rszághelyi önkormányzatairólszőlő 2011" évi CLXXXIX törvénY 1423. § (4) bekezdéi'a) pon6Zban'tapo?reur atalmazása!7rján, az AlaPtÖrvénY 3] cikt< (t) uet ezais O p*uau* megltatározott feladatkörébeneljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hegyesd kÖzség Önkormrányz ata Szervezeti és Működési Szabál yzatáről szőlő
9/20|4,(XIL15,) ÖnkormánYzatirendelet 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

2.§

E rendelet 2015, március 1-én lép ltatályba,és a hatálybalepését követő napon hatáIyátveszti.
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1 melléklet a 4 l ZaI 5 .(Il.27.)önkonrr ényzati rendelethez

Polgármesterre átruházott

hatáskörök

a) települési támogatás megállapítása,

b) gyógyszersegély megállapítása,

c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése

d) köztemetéssel kapcsol atos feladatok ellátása

e) gyó gysz ertámo gatás rnegállapítása

f) önkormrin yzati j elkepek has znál atának en gedél yez és e,

g) ellátja az egyéb munkáltatói jogot a közfoglalkoztatottaktekintetében,

h) köztenil et basznáIat engedélyezése,

i) közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés

jővéhagyása,

j) közutkez elői hozzájátulás iránti kérelmek elbírálása,

k) közműépitéshez, illetve az azo|<ravaló rakötésekhez szükséges tulajdonosi

nyllatko zatok me gtétel e,

l)azÖnkormányzatalkalmazásábanállőmunkavállalókkalkapcsolatban

valamennyi munkáltatói j og gyakorlása.



/ ELőaETr,§ HATÁsvIzsGÁLAT

HegYesd kÖzség Önkeirmányzata Képviselő-testület ének, azönkormányzat szervezeti és
műkÖdési szabálYzatáről szóló 4l20I5.(II"27.) önkormányzatlrendelet módosításához.

A jogalkotásról szÓlÓ 2010" évi CXXX" törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkés zitése
során 

_előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezeit jo gszabáIy valamennyijelentősnek Ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat

megáIlapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1" Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának gazdasági, plusz költségvetési hatása nincs. A költségvetésbe
biztosított a települési támogatás fedezetc.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának körny ezeti, egészségugyr következménye nincs.

4" Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztrativ terhet befolyásoló hatása nincs.

5, A jogszabálY megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás elmaradásának várható
következményeí

Szervezeti és MŰkÖdési Szabályzat módosítását a szociális és gyermekvédelmi igazgaíásről
és ellátásokról szóló rendelet módosítása tette szükségessé. eá'atn*azott hatáskórbJn
nYujtható támogatások megállapítása, és kifizetése g}orsabban biztosítható polgármesteri
hatáskörben.

6, A j o gszab,álY alkalm azásához szüksé ges szem élyio szew ezeti,tárgyi és p énzü g;,,i
feltételek

A j o gszabál y alkalmazásához szüks éges
rendelkezésre állnak"

Monostorapáti,2al5" február 17 . J - -\ C--!_
Takác{ Lászlődé

jegyző ',l
Indoklás ' 

,.. '.,

l,-2. §-hoz

AzSZMSZ. l mellékletének módosítását, hatályba léptető rendelkezést, valaminthatályát
vesztő rendelkezé st szab ály ozza.


