
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2010. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. 
(IV. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 1. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép: 

“A Képviselő-testület polgármesterből és 11 települési képviselőből áll.” 

2. §

A Rendelet 2. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„Amennyiben az alakuló ülésen az Ügyrendi Bizottság megválasztására nem kerül sor, a
Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolításához 3 fős ideiglenes bizottságot hoz létre, 
mely feladatát a 17. § (6)-(7) bekezdése alapján látja el. Az ideiglenes bizottság megbízatása az
alakuló ülés végéig tart.”

3. §

A Rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület állandó bizottságai: 

a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő) 
b) Ügyrendi Bizottság( a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 
c) Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság (a Bizottság létszáma 9 fő, 

melyből képviselő 5 fő)” 

4. §

A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „A bizottság üléseit az elnök írásban az ülést megelőzően legalább három nappal hívja össze. 
Abban az esetben, ha a bizottságot az elnök átruházott hatáskörben vagy saját hatáskörben
hívja össze, az elnök az összehívást írásban köteles megtenni és a meghívót a bizottsági ülés
előtt legalább 3 munkanappal köteles kiküldeni.” 



5. §

A Rendelet 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“A szabályzat mellékletei:

2. sz. melléklet: Tapolca Város Önkormányzata tisztségviselőinek ügyfél-fogadása 
3. sz. melléklet: Tapolca Város Önkormányzata által vállalt helyi közügyek
4. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése
5. sz. melléklet: Önkormányzati főtanácsadói munkakör 
6. sz. melléklet: A tanácsnokok névsora és feladatköre
7. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal pályázat kiírása nélkül is betölthető 

munkakörei”

6. §

A Rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“A Szabályzat függelékei:

2. sz. függelék: Városismertető 
3. sz. függelék: Tapolca Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata (ügyrendje), mellékletei és függelékei
4. sz. függelék: Tapolca Város főbb adatai 
5. sz. függelék: Szabálysértési ügyek ügyiratkezelési szabályzata
6.sz. függelék: Önkormányzati rendeletek hatályos jegyzéke
7. sz. függelék: A Polgármester helyettesítésére vonatkozó polgármesteri utasítás”

7. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 25. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú függeléke.

8. §

Ez a rendelet 2010. október 4. napján lép hatályba és 2010. október 5. napján hatályát
veszti.

Tapolca, 2010. október 1.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
         polgármester               jegyző

Kihirdetve: 2010. október 1.
Dr. Imre László sk.

      jegyző 
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