
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete

9 / 20 l 5 .(XL 2 5. ) önkorm ány zati rendelete

Hegyesd község Önkormany zata szewezeti ésMűködési szabályzatáről

szőIő 9 / 20 14. (x[. 1 5. ) önkormányzati rendelet módo sításáról



He gye sd közsé g Önkormány zata Képviselőtestülete
9 l 20 1 5 .(XL 2 5 . ) önkorm ány zati rendelete

He gye s d kö z sé g Önkormány zata S zerv ezeti é s Műkö dé s i S zab áIy zatár ő|

szőlő 9 l 20 14. (XII. 1 5 . ) önkormanyzati rendelet módo sításaról

Hegyesd község ÖnkormányzaíaKépviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairŐI

szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében

eljarva a következőket rendeli el:

1. §

Hegyesd közsé g Önkormany zata Szerv ezeti és Működési SzabáIyzataról szóló
gl2014,(XL20.) önkormányzati rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.

2.§

(I) Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba.

(2) Eza rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CX)O(. törvény 12. § (2) bekezdése

alapján a hatálybalépését követő napon hatáIyát vesái.
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/ 3. melléklet a 9]20I5.(XI.25.) önkormányzatírendelethez

Az önko rm ány zat alaptevékenysé gének ko rmányzati funkciói

011130 Önkormányzatokés önkormányzatihivatalokjogalkotó és általanos igazgatási

tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és működés
013350 Az önkormányzativagyonnal valő gazdáIkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzatírcndezvények
O220I0 Polgari honvédelem ágazatí feladatai, a lakosság felkészítése

045I2O Út, autópálya építése
045160 Közutak,hidakalagutaküzemeltetése,fenntartása
061020 Lakóépület építése
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzósek és egyéb támogatások
107051 Szociális étkeztetés
107055 Falugondnoki,tanyagondnokiszolgáltatás
106020 Lakásfenntartással,lakhatássalösszefiiggőellátás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munkaprogram-téliközfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágitás
07211I Haziorvosi alapellátás
072II2 Háziorvosi ügyeleti ellátás
0]2311 Fogorvosi alapellátás
082044 Könyr,,tári szolgáItatás
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális



r,LŐZr.TES HATÁSVIZS G ÁLAT

Hegyesd község Önkormanyzata Képviselő-testületének, az önkormányzat szetvezeti és

működési szabályzatáról szóló 912015.(XL25.) önkorményzatirendelet módosításához.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabáIyok elŐkészítése

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi aíewezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélthatását, a szabá|yozás várhatő következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
me gál\apítás ai a rende 1 et -tervezet e setében az a|áhbiak:

1. Társadalmi hatások

A lakosság té4ékoztatása a rendelet-tervezet a|apján biztosított.

2. Gazdaságio költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának gazdasági, plusz költségvetési hatása nincs. A költségvetésbe

biztosított a települési támogatás fedezete.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet me galkotásanak körny ezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, ajogalkotás elmaradásának várható
következményei

Szervezeti és Működé siSzabáIyzat módosítá sát az áI?amháztartásról szóló 20II.évi CXCV.
törvény módosítása tette szükségessé. Kormányzati funkció megnevezése és száma változott.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szewezetirtárgyi ós pénzügyi
feltételek

A jogszabáIy alkalmazásához szükséges személyi, szewezeíi,térgyí és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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jegyző
Indoklás

1.-2 §-hoz

AzSZMSZ. a módosítást, hatáIyba léptető rendelkezést, valamint hatályát vesztő
rende lke zé st szab áIy o zza


