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Kapolcs község Önkormányzata Képviselő_testiilete Magyarországhelyi önkorm{nyzaturőI

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény r+:_ s (4) bekezdáa) pontjata1 kapott"felhatalmazás

a1apjín, a" eruptoáZ,y :i úr.t til t"r.-jéá d) pontjábán megbatátozott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kapol cs kö z sé g önkorm ány zata S zerv ezett és Műkö dé si S zab áIyzatítr őI szőIő

9DaA"(XL20.) önkorm iLí|yzarirendelet 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép,

2.§

E rendelet 2O|5"március 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését kÖvető naPon hatá|Yátveszti,
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/ 1 melléklet a 3 l 201 5 -(1l27,)önkorm ányzatt, rendelethez

Polgármesterre átruházott

hatáskörök

a) rendkívüli települési támogatás megállapítása,

b) lakhatással kapcsolatos támogatás megáll apítása,

c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése

d) köztemetés sel kapcsol ato s feladatok ellátás a

e) gyó gysz ertámo gatás megállapítása

fl önkormanyzati j elképek használatának enged éIyezése,

g)ellátjaazegyehmunkáltatóijogotaközfoglalkoztatottaktekintetében,

h) közterül el" hasznílat engedélyezése,

D közterület filmforgatási célú hasznílatához szükséges hatósági szerzőőés

jóváhagyása,

j) közutkez előihazzá$írúás iránti kérelmek elbírálása,

k) közműépítéshez, illetve az azowavaló rákötésekhez szükséges tulajdonosi

nyilatkozatok megtétele,

1) az önkorm ányzat alka|mazásáb an álló munkavál1 alókkal kap csol atb an

valamennyi munkáltatói j og gyakorlása,



/

ELÓZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kapolcs község önkormány zata Képvíselő_testiiletének, az önkormányzat szervezeti és

működési szabílyzatuot sÁto 3Dai5.(IL27.) önkormányzatirendelet módosításához,

A jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény 17,_§_a szerint a jogszabályok előkészitése

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével ketrl felmérni a tervezett jo gszabáIY valamennYi

jelentősnek ítélt hatását ia srabilyÁzás várhatőkövetkezménYeit. Az e|Őzetes hatásvizsgálat

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

AlakclsságtájékoztaIásaarendelet-tervezetalapjánbiztosított.

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 körny ezeti, egészségugyr következménye nincs,

4. Adminisztratív terheket befolyásotó hatások

A rendelet megalkotásának admini sztratív terhet befolyásoló hatása nincs,

5.Ajogszabálymegalkotásánakszükségessége,,ajogalkotáselmaradásánakvárható
következményei

szervezeti és Működé si szabályzat módosítását a szo.ciális. és gyermekvédelmi tgazgatásrőI

és ellátásokról szóló rendelet módosítása tette szükségessé. Az átruházott hatáskörben

nyújtható támogatások megállapítása, és kifizetése gyorsabbarr biztosítható polgármesteri

hatáskörben.

6" A jogszabály alkalm azásáhozszükséges személyi, szewezeti,tárgYi és PénzÜgYi

feltételek

A jogszabály alkalmaz ásáhazszükséges személyi, szewezeti,tárgyí és pénzügyi feltételek

rendelkezésre állnak.

Ivlonostorap áti, 201 5. februar 1 7, ]"- ",l--.
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1"-2. §-hoz

LzSZMSZ, 1 mellékletének módosítását ,batá|ybaléptető rendelkezést, valamint batályát

ves ztő rendelkez é st szab áIy azza


