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Vigántpetend község Önkorman yzata Szervezeti és Működési Szabályzatéről
szőlő 1 0 l 20 1 4. (XI. 3 0. ) önkormányzati rendelet módo sításáról

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzataíről szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhata|mazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljrárva a következőket rendeli el:

1.

§

Vigantpetend község ÖnkormányzataSzervezeti
I0|20I4.(XI.30.) önkormányzati

és Működési Szabályzatánő| szőlő

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 CX)O(. törvény 12. § (2) bekezdése
alapján ahatályba|épésétkövető napon hatályát veszti.
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önko rm ányzat alaptevékenys égének kormányzati

funkciói

ÖnkormánYzatokés Önkormány zatihivatalok jogalkot ő és áItalános
igazgatási
tevékenysége
köztemető-fenntartás és működés
Az önkorm ány zati vagyo nnal v a!ő gazdálko dás s al kap c s o l ato s fe l adatok
Kiemeltállamiésönkormtányzatirendezvények
honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
|.olgári
Ut, autópálya építése
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
Lakóépület építése
zöldterület kezelés
Váro s, közsé ggazdálkodási egyéb szo l gáltatások
Foglalkoztatást elősegítő képzésekés egyéb támogatások
szociális étkeztetés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Lakásfenntartás sal, lakhatás sal ö s szefi,ig gó ellátás
Rövid időtartamú közfoglalk oztatás
Start-munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalk ortatás
Közvilágítás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Könyr,tári szolgáltatás
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
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VigántPetend kÖzség Ónk9rmányzata Képviselő-testület ének, azönkormány zat
szewezeti
és műkÖdési szabáIYzatáről szőlő 9l20t5.(XII.1.) önkormányzatirend,elet

módosítá sához.

A jogalkotásról szÓlÓ 2010. évi C)O(X. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok
előkés zítése
sortín előzetes hatásvizsgálat elvégzésévelkell felmérni atervezeit|ogszab|ly
valamennyi
jelentősnek Ítélthatását, a szabályozás várhatő következményeit.
Az élőzeteshatásvizsgálat
me gállapításai a rendelet-tervezet e s etéb en az alábbiak:

1. Társadalmi
A lakosság

2.

hatások
tájékoztatása a rendelet-tewezet alapján biztosított.

Gazdasági, költségvetési hatások

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

bizto sított a települési ttímo gatás fedezete.

3.
A

Környezeti

és egészségüsyikövetkezmények

rendelet megalkotásának kömy ezeti, 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 állarnhaztartásról
szóló 2OII.évi CXCV.
tÖrvénY módosítása tette sztikségessé. Kormiányzati funkció megnevezése
és száma változott.
6, A jogszabálY alkalmazásához szükséges személyio szewezeti,
tárgyiés pénzügyi
feltételek

A j o g szab ály a|kalmazás áho z szüks
rendelkezésre állnak.
Monostorap áti, 20I 5. november
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hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályátvesztő

