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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző

Megtárgyalja: Minden Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) be-

kezdésének értelmében a Képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti

működési szabályzatáról szóló rendeletben határozza meg. Az SzMSz-t a jegyző készíti elő és

a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. A szervezeti működési szabályzat

karbantartása, a jogszabályoknak való megfelelősségének biztosítása folyamatos munkát je-

lent.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 2008. január

01. napján lépett hatályba, mely alapján az első vagyonnyilatkozat megtételére a kötelezettek

2008. június 30-ig kell eleget tenniük. A törvény hatályon kívül helyezte, illetve módosította a

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 22/A és 22/B szakaszokat, amelyek a

Ktv. vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó részei voltak. Az új jogszabály a vagyonnyilatko-

zat tételére kötelezettek körét szélesebben határozza meg.

A megváltozott szabályozás új eleme az – többek között –, hogy az egyes kötelezettek va-

gyonnyilatkozat-tételét eltérő határidőkkel állapította meg. Így például a közigazgatási ható-

sági, vagy szabálysértési ügyben eljáró köztisztviselő 5 évente; a közbeszerzési eljárásban ja-

vaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult évenként; az a köztisztviselő aki feladatai

ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszköz felett javaslattételre, döntésre vagy ellen-

őrzésre jogosult, vagy egyedi állami-önkormányzati döntés előkészítésében vesz részt, vagy

önkormányzati támogatás felhasználásának vizsgálatában, illetve annak elszámoltatásában

vesz részt 2 évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Megváltozott a vagyonnyilatkozat be-

nyújtásának a határideje is. 2008. évtől kezdődően a vagyonnyilatkozat esedékességének évé-
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ben június hó 30-ig kell azt teljesíteni.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 4.§ a/ pontja

alapján azon munkaköröket, melyek esetén a vagyonnyilatkozat-tétele kötelező az SZMSZ-

ben fel kell tüntetni. A korábbi szabályozás alapján az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmaz-

za ezen munkaköröket, erre való tekintettel az 4. számú melléklet módosítása szükséges.

Változtak a vagyonnyilatkozatok őrzésére, kezelésére vonatkozó szabályok is. A vagyonnyi-

latkozatok központi kezelése megszűnt, annak jövőbeni őrzése a munkáltató feladata lesz. A

jogalkotó erre vonatkozóan eljárási szabályokat végrehajtási rendeletben nem határozott meg,

így minden szervezet feladata ezen kérdések rendezése. Ezen munkát Tapolca Város Jegyzője

elvégezte, felülvizsgálta az Egységes Közszolgálati Szabályzatot, melynek módosítása 2008.

április hó 01. napján lép hatályba.

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvi-

tatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ön-

kormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott ren-

delet-tervezetet elfogadja és …./2008. (…..) Kt. rendeletei

közé iktatja.

T a p o l c a, 2008. március 19.

Ács János sk.

polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

/2008.(IV. ) Kt. rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosításáról

( T E R V E Z E T )

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A helyi önkormányzatokról szóló

1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján 8/2007. (IV.16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet a „Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése” című 4.

számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A rendelet 2008. április 15-én lép hatályba,

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

3. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás

létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykör-

ében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Kö-

zösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2008. március 19.

Ács János Dr. Imre László

polgármester jegyző
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1. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése

1. Jegyző

2. Aljegyző

3. Önkormányzati főtanácsadó

4. Szakmai tanácsadó

Pénzügyi Iroda:

1. Irodavezető

2. Csoportvezető

3. Főkönyvi könyvelő

4. Kontírozó könyvelő

5. Analitikus könyvelő

6. Pénzügyi ügyintéző I.

7. Adóügyi ügyintéző

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda:

1. Irodavezető

2. Csoportvezető

3. Település- és térségfejlesztő ügyintéző

4. Vagyongazdálkodási ügyintéző

5. Városüzemeltetési ügyintéző

6. Építéshatósági ügyintéző

7. Gondnok

8. Számítástechnikai és kommunikációs munkatárs

Általános Igazgatási Iroda:

1. Irodavezető

2. Csoportvezető

3. Anyakönyvvezető

4. Szociális ügyintéző

5. Hatósági ügyintéző

Okmányiroda:

1. Irodavezető
2. Nyilvántartási és Okmányügyintéző


