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b)

rendkívüli települési támogatás megállapítása,
lakhatással kapcsolatos támogatás megáll apítása,

c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése
ellátás a
d) köztemetés sel kapcsol ato s feladatok
e) gyó gysz ertámo gatás megállapítása
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szervezeti és

az önkormányzat
Kapolcs község önkormány zata Képvíselő_testiiletének,
módosításához,
működési szabílyzatuot sÁto 3Dai5.(IL27.) önkormányzatirendelet

17,_§_a szerint a jogszabályok előkészitése
A jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény
ketrl felmérni a tervezett jo gszabáIY valamennYi
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
Az e|Őzetes hatásvizsgálat
jelentősnek ítélthatását ia srabilyÁzás várhatőkövetkezménYeit.
alábbiak:
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az

1.

Társadalmi hatások
AlakclsságtájékoztaIásaarendelet-tervezetalapjánbiztosított.

2.

Gazdasági, költségvetési hatások

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

biztosított a települési támogatás fedezete"

3.

Környezeti és egészségügyi következmények

következménye nincs,
A rendelet megalkotásának körny ezeti, egészségugyr

4. Adminisztratív terheket

befolyásotó hatások

hatása nincs,
A rendelet megalkotásának admini sztratív terhet befolyásoló

5.Ajogszabálymegalkotásánakszükségessége,,ajogalkotáselmaradásánakvárható
következményei
a szo.ciális. és gyermekvédelmi tgazgatásrőI
szervezeti és Működé si szabályzat módosítását
tette szükségessé. Az átruházott hatáskörben
és ellátásokról szóló rendelet módosítása
gyorsabbarr biztosítható polgármesteri
nyújtható támogatások megállapítása, és kifizetése

hatáskörben.
6"

szewezeti,tárgYi
A jogszabály alkalm azásáhozszükséges személyi,

és PénzÜgYi

feltételek

szewezeti,tárgyí és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmaz ásáhazszükséges személyi,
rendelkezésre állnak.
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