
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/360/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

Tárgy:               Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző    
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

                           dr. Rozgonyi Viktória irodavezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét 2011. március 31-i
ülésén fogadta el.

A jelenlegi módosításra több okból kerül sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) pontosan meghatározza, hogy az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata milyen kötelező tartalmi elemeket foglal magába. 

Ezen kötelező tartalmi elemek nagy része már az előző módosítás során bekerült a 
rendeletbe, azonban pár apróbb, a gyakorlatban kevésbé előforduló szabályozási 
tárgykört még nem tartalmaz az SZMSZ.

Ilyen például, hogy a polgármester két ülés közötti időszakban a Képviselő-testület 
utólagos tájékoztatása mellett milyen ügyekben dönthet. Erre még nem volt példa,
minden azonnali döntést igénylő esetben megoldható volt a rendkívüli ülés 
összehívása. A rendelet-tervezet szerint általános megfogalmazással az át nem
ruházható hatáskörökön túl az „önkormányzati ügyekben” való döntési jogosultság
kerülne be az SZMSZ-be.



Hasonlóan kötelező tartalmaznia az SZMSZ-nek, hogy a személyes érintettségét 
bejelenteni elmulasztó képviselőt milyen jogkövetkezmény éri. A tervezet erre az 
esetre a képviselői tiszteletdíj 10%-ának megvonását javasolja. 

Fontos változás, hogy az eddigi szabálytól eltérően, a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés bb) pontja és a 46. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a közút kezelője a képviselő-testület, ezért a napi munka elősegítése 
végett ezen hatáskört az eddig a hatáskört gyakorló jegyzőre célszerű átruházni, ez a 
melléklet módosításával történik meg. Az Mötv. 41. § (4) bekezdése értelmében a
képviselő-testület a hatáskörét már a jegyzőre is átruházhatja. Az átruházott hatáskör 
tovább nem ruházható.

Apróbb változások még a rendeletben, hogy a zárt ülésen való részvétel törvényi
szabályaihoz igazítva szabályozásra kerül, hogy ki vehet részt a zárt ülésen, mivel az
Mötv. pl. az előkészítésben részt vevők jelenlétét meghíváshoz köti.  

A járási rendszer kialakulása miatt felül kellett vizsgálni a mellékletben található,
szakfeladatrend szerinti alaptevékenységeket, ezeket a megmaradt feladatokhoz
hozzáigazítottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és …/2013. (……) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. március 28.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
/2013. (IV. .) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el: 

1. §

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. §-a helyébe
következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a 2. melléklet 
tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit az Mötv. tartalmazza. 
(3) A polgármester– a (2) bekezdésben meghatározott ügyek kivételével – a

Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti 
időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben.” 

2. §

Az SZMSZ 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a)  A zárt testületi üléseken a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, aljegyző, az 
érintett, a szakértő, továbbá a jegyző által kijelölt, az előkészítésben részt vett 
iroda vezetője és ügyintézője vehet részt.” 

3. §

Az SZMSZ 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6)  Az előterjesztő az előterjesztést az arról szóló szavazás megnyitásáig 
visszavonhatja.”

4. §

Az SZMSZ 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettség
bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztó települési képviselő havi 
tiszteletdíjának 10%-a megvonásra kerül.”



5. §

(1) Az SZMSZ 2. melléklete a következő 28. ponttal egészül ki: 

„28. közútkezelői hozzájárulások megadása.” 

(2) Az SZMSZ 3. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő első 
napon hatályát veszti.

Tapolca, 2013. április 5.

 Császár László   Ughy Jenőné   
 polgármester jegyző 



1. melléklet a /2013. (IV. .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenysége

1. 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
2. 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés 
3. 381101  Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített  
 begyűjtése, szállítása, átrakása 
4. 381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,  

átrakása
5. 421100 Út, autópálya építése
6. 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
8. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
9. 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
10. 562917 Munkahelyi étkeztetés
11. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
12. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
13. 750000 Állat-egészségügyi ellátás
14. 790000 Utazásszervezés
15. 813000 Zöldterület-kezelés
16. 841112 Önkormányzati jogalkotás
17. 841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
18. 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
19. 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek
20. 841117  Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  

tevékenységek
21. 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
22. 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
23. 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási

tevékenysége
24. 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
25. 841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
26. 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok
27. 841173 Statisztikai tevékenység
28. 841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
29. 841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
30. 841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
31. 841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
32. 841402 Közvilágítás
33. 841403 Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
34. 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
35. 841906  Finanszírozási műveletek 
36. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
37. 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
38. 842531 A polgári védelem ágazati feladatai
39. 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
40. 882111 Aktív korúak ellátása



41. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
42. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
43. 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
44. 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
45. 882119 Óvodáztatási támogatás
46. 882122 Átmeneti segély
47. 882123 Temetési segély
48. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
49. 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
50. 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
51. 882202 Közgyógyellátás
52. 882203 Köztemetés
53. 889921 Szociális étkeztetés
54. 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
55. 889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 
56. 890301  Civil szervezetek működési támogatása 
57. 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
58. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
59. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
 időtartamú közfoglalkoztatása  
60. 890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása
61. 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
62. 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
63. 960302  Köztemető-fenntartás és -működtetés 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –
az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a helyi önkormányzatokról szóló Mötv. kötelező 
szabályai, továbbá a szakfeladatokban bekövetkezett változások indokolják.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


