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3/2015.(n.27.) önkormányzati rendelete

VigántPetend kÖzség ÖnkormányzataSzervezeti és Működési Szabályz atárőt

szőIő Ia Dal 4. (xI.30") ö nko rmányzati ren delet mód os ításár őt



Vigántpetend község Önkormányzata Kepviselőtestülete
3 l 20 1 5 .(II.27. ) önkorm ányzati rendel ete

Vigántpetend község Önkormányz ata Szerv ezeti és Működési Szabályzatáről
szőlő I 0 l 2a 1 4. (XI. 3 0. ) önkormányzati rendelet módo sításáról

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testtilete Magyarország helyi
önkormányzatairól szőIő 2011. óvi CLXXXX" törvény 1423. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás a|aplán, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában megfiatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Vigántpetend község ÖnkormányzataSzervezeti és Működési SzabályzatárőI szőtő
I0|2014.(XI.30") önkorrnányzati rendelet 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

2.§

E rendelet 2aI5, március 1-én lép hatáLyba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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/ 1 melléklet a 3 l20I5.Ql.27.)önkorminyzati rendelethez

Polgármesterre átruházott

hatáskörök

a) rendkívüli települési támogatás megállapítása,

b) l akhatással kap csolato s támo gatás me gá11 apítása,

c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése

d) köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

e) gyógyszertámogatás megállapítása

f) ö nko rmányz ati j elkép ek basznáIatának en ged ély ezés e,

g) ellátja az egyéb munkáltatói jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében,

h) közterül et használat engedélyezése,

i) közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés

jóváhagyása,

j) közútkez elői hozzájárulás irránti kérelmek elbírálása,

k) közműépitéshez, illetve az uzokra való rákötésekhez szükséges fulajdonosi

nyilatkozatok megtótele,

l)azÖnkormányzatalkalmazásábanállőmunkavállalókkalkapcsolatban

valamennyi munkáltatói j og gyakorlása.



ELŐZETrs HATÁSVIZSGÁLAT

VigántPetend község Önkormányzata Képviselő-testtiletének, azönkormányz at szewezeti
és működési szabályzatáről szőIő 3I20I5.(II"27.) önkormányzati rendelet módosításához.

A jogalkotásról szóló 2aI0. évi CXXX. törvény l7.-§-a szerint a jogszabályok előkészitése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmémi atervezett jogszabély valamennyi
jelentősnek Ítélt hatását, a szabáIyazás várhatő következményeit. Az e|őzetes hatásvizsgálat
me gállapítás ai a rend el et- tervez et e s et éb en az aléhbi ak

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alaplán biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának gazdasági, plusz költségvetósi hatása nincs. A költségvetésbe
biztosított a települési támogatás fedezete.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségugyi következménye nincs.

4, Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztrativ terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségess ége, ajogalkotás elmaradásának várhatő
következményei

Szervezeti és MŰködési Szabályzat módosításíú. a szociális és gyermekvédelmi igazgatásről
és ellátásokról szóló rendelet módosítása tette szükségessé. Az átrubázott hatáskörben
nYujtható támogatások megállapítása, és kifizetése gyorsabban biztosítható polgármesteri
hatáskörben.

6. A jogszabály alkalmazásáhaz szükséges személyi, szewezeti,tárgyi és pénzügyi
feltételek

A jagszabály alkalnrazásához szükséges személyi, szetvezeti, tárgyi és pénzúgy feltételek
rendelkezésre állnak"

Monostorap áti, zal 5. február 12. i.i -+ ._]i
Takác§ Lászlóflé)
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1.-2. §-hoz

Az SZMSZ" 1 mellÓkletének módosítását,hatályba léptető rendelkezést, valamint hatá|yát
vesztő rendetrkezé st szab áIv ozza "


