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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 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) utoljára a 2015.
április 24-i ülésén módosította.
A 2015. április 12-i időközi országgyűlési képviselő választáson Rig Lajos alpolgármestert
országgyűlési képviselőnek megválasztották. A törvény szerint az összeférhetetlenség
feloldására a megválasztástól számított 30 nap áll rendelkezésre, ennek első lépéseként írásban
mondott le alpolgármesteri megbízatásáról 2015. május 6. napján.
Az SZMSZ tervezett módosítása szerint változik az alpolgármesterre vonatkozó szabályozás, e
szerint az egy főállású alpolgármester helyett egy főállású és egy társadalmi megbízatású
alpolgármester megválasztását javasolom.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal napokban megküldött tájékoztatójának megfelelően az
SZMSZ kiegészítésre kerül az állandó bizottságokba választott külső tagok vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével, figyelemmel arra, hogy a bizottságok feladatkörükben az
önkormányzat költségvetését érintően döntéshozó, vélemény-nyilvánító, javaslattevő,
ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontja alapján a külső tag vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában fel kell tüntetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Tapolca
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és
___/2015. (__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2015. május 5.
Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2015. ( ) 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
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 a Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester, akadályoztatása esetén a főállású
alpolgármester, mindkettejük akadályoztatása esetén a társadalmi megbízatású
alpolgármester vezeti. A képviselő-testületi ülést a polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Gazdasági
Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”
2. §
Az SZMSZ 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bizottság nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A bizottság nem
képviselő tagjait a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben megilletik a képviselői
jogok.”
3. §
Az SZMSZ 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A polgármester tisztsége megszűnése esetén munkakörét az új polgármesternek, ennek
hiányában a főállású alpolgármesternek, ezek együttes hiányában a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek adja át. Amennyiben valamennyi fenti tisztség betöltetlen, a munkakörét
a Gazdasági Bizottság elnökének adja át.”
4. §
Az SZMSZ 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.”
5. §
Az SZMSZ 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester és az alpolgármesterek minden hónapban kettő óra időtartamban tartanak
ügyfélfogadást.”
6. §
(1) Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés b) pontjában, a 39. § (2) bekezdésében, és a 42. § (2)
bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe az „alpolgármesterek” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 31. § (3) bekezdésében az „alpolgármesterhez” szövegrész helyébe az
„alpolgármesterekhez” szöveg lép.
7. §
Hatályát veszti az SZMSZ 49. § (7) bekezdése.
8. §
Ez a rendelet 2015. május 8. napján ………………….. órakor lép hatályba.
Tapolca, 2015. május 8.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
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”.
A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.
01.) önkormányzati rendeletének 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 nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét az alpolgármesteri tisztség betöltése módjának
változása indokolja.
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.

