
3. NAPIREND                                                                                                     Ügyiratszám: 1/663/2014. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére 

               
Tárgy:                Egyes bizottsági neveket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása 
 
Előterjesztő:     Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
                           dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság  

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
Humán Bizottság 
Gazdasági Bizottság 

                         
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a 2014. október 21-i 
alakuló ülésén vizsgálta felül és módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályai szerint. 
 
Az SZMSZ felülvizsgálata, illetve módosítása magában foglalta a bizottsági rendszer 
megváltoztatását, kibővítését. 
 
A feladatkörök átvizsgálása során a bizottsági feladatokat áttekintve az újonnan létrehozott 
Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság nevét Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságra 
módosítottuk. 
 
A jelenlegi bizottságok az alábbiak: 
Ügyrendi Bizottság, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság, Humán Bizottság, Gazdasági 
Bizottság 
 
A jelenleg hatályos rendeletek a bizottsági struktúra változása, valamint a bizottsági nevek 
megváltozása miatt átvizsgálásra kerültek, és a bizottsági hivatkozást tartalmazó rendeletek 
javítása, aktualizálása történik meg az előterjesztés mellékletében található 
„saláta”rendeletben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete az 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet–tervezetet elfogadja, és ____/2014. (_____) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 

Tapolca, 2014. december 9. 
       Dobó Zoltán  
      polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
   /2014. (     ) önkormányzati rendelete 

 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  

(tervezet) 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az épített és természeti környezet 
helyi védelméről szóló 11/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének 7. § (2) bekezdésében, 
a 21. § (3)-(5) bekezdéseiben, a 2. melléklet 1/b) pontjában és a 3. mellékletben a „Pénzügyi 
és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Turisztikai és Városfejlesztési” szöveg lép. 
 

2. § 
 

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a 
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-
ában a „Pénzügyi és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Gazdasági” szöveg lép. 
 
(2) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a 
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 15. § 
(3) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Turisztikai és 
Városfejlesztési” szöveg lép. 
 

3. § 
 
(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elismerő címek és helyi 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 18.) 
önkormányzati rendelete 16. § (3) bekezdésében a „Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport” szövegrész helyébe a „Humán” szövegrész lép. 
 
(2) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az elismerő címek és helyi 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 18.) 
önkormányzati rendelete 16. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési” 
szövegrész helyébe a „Turisztikai és Városfejlesztési” szöveg lép. 
 

4. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól 
22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 14/B. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi és 
Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Gazdasági” szöveg lép. 
 

5. § 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási intézményekben 
tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII. 12.) 



önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésében a „Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport” szövegrész helyébe a „Humán” szövegrész lép. 
 

6. § 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
10/2012. (V.  2.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdésében és a 21. § (1) 
bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Turisztikai és 
Városfejlesztési” szöveg lép. 
 

7. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzatának 
Közbiztonsági Alapjáról szóló 13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) 
bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Gazdasági” szöveg 
lép. 

 
8. § 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 
32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § Tapolca Város köztemetői az ún. „Régi” temető (helyrajzi száma: 1578/3.), az „Új” 
temető (helyrajzi száma: 3600/1.) és a „Diszeli városrészi” temető (helyrajzi száma: 0565.)” 

 
9. § 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 
33/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi és 
Településfejlesztési” szövegrész helyébe a „Gazdasági” szöveg lép. 
 

10. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 
39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (4) és (5) bekezdésében, és a 7. § (1) 
bekezdésében a „Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport” szövegrész helyébe a 
„Humán” szövegrész lép. 
 

11. § 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatokról és kötelezettségekről szóló 40/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) 
bekezdésében, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 8. § (3) bekezdésében a „Család-, 
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport” szövegrész helyébe a „Humán” szövegrész lép. 
 

12. § 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-ában és a 



25. § (2) bekezdés a) pontjában a „Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport” 
szövegrész helyébe a „Humán” szövegrész lép. 
 

13. § 
 
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzatának az önkormányzati biztos kirendelésének 
szabályairól szóló 47/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete. 
(3) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzatának az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 17/2005. (V. 26.) Kt. 
rendelete. 
(4) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról és a 
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete. 
(5) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzatának a 2012. évi szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díjáról szóló 23/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Tapolca, 2014. december 19. 
 
 
 
 Dobó Zoltán       Ughy Jenőné    
  polgármester jegyző 



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”. 
 
Az egyes rendeletek 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 adminisztratív terheket kis mértékben keletkeztet, hiszen valamennyi rendeletet 
egységes szerkezetbe kell foglalni. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a bizottságok neveinek változása indokolja. A 
rendeletmódosítások elmaradása esetén a hatályos rendeletek nem felelnek meg a 
tényleges állapotnak. 
 
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.  
 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S

