
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

30/2008. (XI. 21.) Kt. rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

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 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester és az önkormányzati képviselő a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. tv. 1.§ (7) 

bekezdése alapján esküt tesz és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét 1994.évi LXIV. tv. 

melléklete tartalmazza, amely a következő: 

„Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű 
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudo-
másomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladata-
imat a (megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesü-
lése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!” (1994.évi LXIV. tv. melléklete)

2. §

A rendelet 20.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A rendelet kihirdetéséről – az ülést követő 30 napon belül – a jegyző gondoskodik. A

Képviselő-testület rendelete az Önkormányzat www.tapolca.hu internetes honlapjára való

feltétel napjával kerül kihirdetésre. A lakosság széles körét érintő rendeletet a Polgármesteri

Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján is közzé kell  tenni.” 

3.§

A rendelet 38. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

(2) Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek: 

a) Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

http://www.tapolca.hu/


2

b) Városüzemeltetési és Műszaki Iroda 
ba) Építéshatósági Csoport

c) Pénzügyi Iroda
ca) Adócsoport

d) Általános Igazgatási Iroda
da) Hatósági Csoport

e) Okmányiroda
f) Főépítész 
g) Belső ellenőr 
h) Szakmai tanácsadó

4. §

A rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjából (Család-, Egészségügyi, Oktatási, Műve-
lődési és Sport Bizottság ) Dr. Flórián Csaba neve törlésre kerül. 

5.§

A rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

6. §

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. november 20.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2008. november 21.

Dr. Imre László sk.

jegyző 
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