
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 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) 32. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(4) A jegyző a jegyzőkönyvet és mellékleteit elektronikus úton megküldi a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak.”

2. §

Az SZMSZ 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 
második napon hatályát veszti.

(2) A 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül 
ki:

  "(4a) A temetőben a síremlék felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkát végző vállalkozó a munkavégzés 
céljából történő feltételek biztosítására (villamos energia, víz, tárolás) 1.000.- Ft+Áfa/nap 
díjat köteles fizetni."

(3) Hatályát veszti a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 3. pontja.

Tapolca, 2014. február 14.

 Császár László sk.     Ughy Jenőné sk. 
 polgármester           jegyző 

Kihirdetve: 2014. február 17.

                                                                     Ughy Jenőné sk. 
                                                                           jegyző



1. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenysége

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
5. 013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés 
6. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
7. 016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek
8. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
9. 016030 Állampolgársági ügyek
10. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
11. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
12. 041140 Területfejlesztés igazgatása
13. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
14. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
15. 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
16. 042180 Állat-egészségügy
17. 045120 Út, autópálya építése
18. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
19. 047310 Turizmus igazgatása és támogatása
20. 051020  Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása
21. 051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása
22. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
23. 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
24. 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
25. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
26. 064010 Közvilágítás
27. 066010 Zöldterület-kezelés
28. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
29. 081010 Sportügyek igazgatása
30. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
31. 082010 Kultúra igazgatása
32. 086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
33. 091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
34. 091250  Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
35. 092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
36. 092260  Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
37. 092270  Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok
38. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
39. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
40. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
41. 098022  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
42. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
43. 106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
44. 107051 Szociális étkeztetés
45. 107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 


