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Sáska község Onkormányzata Képviselő-testiilete Magyarország helyi önkormányzatairőI
szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 1423. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alaplán, az Alaptörvény 32 eikk (1) bekezdés d) pondában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket

rendeli el:

1.

§

Sáska község Önkormányz ata Szervezeti és Működési Szabál yzatárőI szőlő 8/2O|4.(XII.
önkormányzati rendelet 1 meliéklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.
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5.)

2.§
E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, és a hatálybalépésétkövető napon hatályát veszti.
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8.)önkorm ányzati rendelethez

Pol gárm

es

ter r e átruházott

hatáskörök
a)

rendkívüli települési támogatás megállapítása,

b) lakhatással kap csolato s támo gatás megáll apitása,
c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése
d) köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
e) gyó gysz ertérno gatás megállapítás a

f) önkormányzati

j

elkép ek használatának engedélyezése,

g) elláua az egyéb munkáltatói jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében,
h) közterül et használat engedélyezése,

i)

kÖzterület filmforgatási

célúhasználatáútoz szükséges hatósági

szerződés

jővéhagyása,
j

) kö zútkez elői hozzét1 árul ás iránti kérelm ek elb ír ál ása,

k) közműépitéshez, illetve ,azuzol<tavaló rákötésekhez szükséges tulajdonosi
nyll atko zatok me gtétel e,

l) az Önkorm ányzat alkalmazás ában állő munkavállalókkal kapcsolatbarr
valamennyi munkáltatói jog gyakorlása.

uLŐZr'Tr;S HATÁ§VIZS GÁLAT

/

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének, azönkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4DaI5.(IL28.) önkormányzati rendelet módosításához.
A jogalkotásról szóló \alű" évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészitése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésévelkell felmérni ate,rvezett jogszabály valamerrnyi
jelentősnek ítélthatását , a szabályozás várhatő következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megáll apítás ai a rendelet-tervezet esetéb en az alábbiak:

l.

Társadalmi hatások

A lakosság

2.

táqékaztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotásának gazdasági, plusz költségvetési hatása nincs. A költségvetésbe
biztositott a települési támogatás fedezete.

3" Környezeti

és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásanak körny

4. Adminisztratív terheket

ezett,

e gészsé gügyi

következménye nincs.

befotyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív

terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalktrtásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménvei

Szervezeti Ur rOOOOUsi Szabályzat módosítását a szociális és gyermekvédelmi igazgatásrőI
és ellátásokról szóló rendelet módosítása tette szükségessé.,Azátrllházott hatáskörben
nyújtható trámogatás<lk mogállapítása, és kifizetése gyorsabban biztosítható polgármesteri
hatáskörben.

A jogszabály alkalmazásához szülrséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
6.

A jogszabály alkalmazásáútoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Monostorap áti, 2al 5. február 1 7.
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léptető rendelkezést, valamint hatályát

