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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hegyesd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése
alapján a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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3. melléklet a /2015. (……….) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciói
011130
013320
013350
016080
022010
045120
045160
061020
066010
066020
105020
107051
107055
106020
041231
041232
041233
064010
072111
072112
072311
082044
082092

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető-fenntartás és működés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóépület építése
Zöldterület kezelés
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Szociális étkeztetés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közvilágítás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló …./2015.(…….) önkormányzati rendelet módosításához.
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 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 fedezete.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény módosítása tette szükségessé. Kormányzati funkció megnevezése és száma változott.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2015. november 9.
Takács Lászlóné
jegyző
Indoklás
1.-2 §-hoz
Az SZMSZ. a módosítást, hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályát vesztő
rendelkezést szabályozza

