
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
  18/2014. (X. 21.) 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 (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 az alpolgármester 
vezeti. A képviselő-testületi ülést a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű 
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Gazdasági Bizottság elnöke hívja 
össze és vezeti.”   
 

2. § 
 
Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A jegyzőkönyvet egy eredeti és két másolati példányban kell elkészíteni, melyet a 
polgármester és a jegyző ír alá. A jegyzőkönyvek egyes példányait össze kell fűzni oly módon, 
hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható. Az összefűzött jegyzőkönyvet 
zárócédulával kell ellátni, melyet az önkormányzat bélyegzőjével kell lepecsételni.” 
 

3. § 
 

(1) Az SZMSZ 38. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A testületi vagy bizottsági ülésen való részvétel akadályoztatása esetén a képviselő, 

illetve a bizottsági tag – az ok megjelölésével – köteles a polgármesternél, a jegyzőnél, a 
bizottság elnökénél, vagy a közös önkormányzati hivatal Önkormányzati és Igazgatási 
Irodáján a távolmaradását szóban vagy írásban bejelenteni.” 

 
(2) Az SZMSZ 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2a) A képviselő-testület a jogszabályon alapuló kötelezettségeit megszegő képviselő 

megállapított tiszteletdíját maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, vagy teljesen 
megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra 
megállapítható. A tiszteletdíj-csökkentésről bármely képviselő, bizottsági elnök, vagy a 
polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.” 

 
4. § 

 
Az SZMSZ 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai: 



a) Ügyrendi Bizottság    (a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 
b) Humán Bizottság         (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő) 
c) Gazdasági Bizottság         (a Bizottság létszáma 6 fő, melyből képviselő 4 fő) 
d) Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 

fő)” 
 

5. § 
 

Az SZMSZ 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1)  A Gazdasági Bizottság megvitatja és véleményezi  
a) a gazdasági programot,  
b) a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-testületi 

előterjesztéseket,  
c) az önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére vonatkozó 

javaslatokat,  
d) a kötvénykibocsátást, részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot,  
e) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati 

biztos kirendelésére vonatkozó előterjesztést,  
f) azon előterjesztéseket, amelyek a költségvetést érintik,   
g) a településrendezési terveket, azok jóváhagyását, módosítását,  
h) a város kommunális ellátásának fejlesztésére vonatkozó javaslatokat,  
i) közterület elnevezését, a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat  
j)  emlékmű, emléktábla, művészeti alkotás felállítását, épületek, épületrészek és 

területek védetté nyilvánítását, illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére 
vonatkozó előterjesztést,  

k) a parkolási díjak, valamint a jogosulatlan parkolásért fizetendő pótdíjak mértékét,  
l) a belterületi határ megállapítását, módosítását,  
m) tájvédelmi, városképi, műemlék jellegű épületek hasznosítására vonatkozó 

javaslatokat, 
n) a feladatkörét érintő fejlesztési koncepciókat, programokat.  

 
6. § 

 
Az SZMSZ 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1)  A Humán Bizottság megvitatja és véleményezi  

a) a feladatkörét érintő a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, 
megbízási tárgyú előterjesztéseket,  

b) az orvosi körzethatárok megállapítását, módosítását,  
c) a város közművelődési helyzetéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat, 
d) a feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztéseket,  
e) a város oktatási helyzetéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat,  
f) a város sportéletéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat, a város éves 

sportrendezvény tervét.” 
 

7. § 
 

Az SZMSZ 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására 
irányuló kezdeményezést.” 



 
8. § 

 
Az SZMSZ 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők és a bizottságok nem képviselő 
tagjainak vagyonnyilatkozatát.” 
 

9. § 
 

Az SZMSZ a következő 21/A. alcímmel egészül ki: 
 
„21/A. Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
49/A. § (1) A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság megvitatja és véleményezi 

a) a feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztéseket,  
b)  az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve hozzájárulásával felújítandó műemléki 

és műemlék jellegű épületek, a helyi tájképi szabályokra vonatkozó 
előterjesztéseket,  

c) tájvédelmi, városképi, műemlék jellegű épületek hasznosítására vonatkozó 
javaslatokat, 

d)  a város idegenforgalmára, az idegenforgalmat érintő fejlesztésekre vonatkozó 
előterjesztéseket,  

e) emlékmű, emléktábla, művészeti alkotás felállítását, épületek, épületrészek és 
területek védetté nyilvánítását, illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére 
vonatkozó előterjesztést, 

f) a város arculatára kiható terveket, előterjesztéseket,  
g)  a város éves kulturális rendezvénytervét, 
h)  a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok éves feladattervét, 
i) a településfejlesztési koncepciókra és településrendezési tervekre irányuló 

javaslatokat, 
j) a helyi közutak és közterületek fenntartásával és fejlesztésével, a köztemető 

fenntartásával és fejlesztésével, a helyi energiaellátással, az ivóvízellátással 
kapcsolatos előterjesztéseket. 

 
„(2) Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, 
különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel, az önkormányzati 
intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben. Kapcsolatot tart fenn 
a Térségi és Regionális TDM szervezettel, a kistérségi önkormányzatokkal. 
 
(3) Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedő civil 
szervezetekkel, különösen a vendéglátás, a szállásadás, a szőlőművelés, és a 
borgasztronómia területén.” 
 

10. § 
 

Az SZMSZ 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A polgármester tisztsége megszűnése esetén munkakörét az új polgármesternek, ennek 
hiányában az alpolgármesternek, ezek együttes hiányában a Gazdasági Bizottság elnökének 
adja át.” 

 
 



11. § 
 

Az SZMSZ 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ.” 
 

12. § 
 

(1) Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés b) pontjában, a 39. § (2) bekezdésében, a 42. § (2) 
bekezdésében és az 54. §-ában az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az 
„alpolgármester” szöveg lép. 
 
(2) Az SZMSZ 31. § (3) bekezdésében az „alpolgármesterekhez” szövegrész helyébe az 
„alpolgármesterhez” szöveg lép. 

 
13. § 

 
Az SZMSZ 15. § (3) bekezdés c) pontjában, a 41. § (1) bekezdés d) pontjában, a 19. alcímben, 
és a 63. § (3) és (4) bekezdésben a „Pénzügyi és Településfejlesztési” szövegrész helyébe a 
„Gazdasági” szöveg lép. 

 
14. § 

 
Az SZMSZ 20. alcímében a „Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport” szövegrész 
helyébe a „Humán” szöveg lép. 

 
15. § 

 
(1) Hatályát veszti az SZMSZ 15. § (4) bekezdése, a 20. § (1) bekezdés e) pontja, a 24. § (2) 
bekezdése, a 34. § (8) bekezdése, a 41. § (1) bekezdés g) és i) pontja, a 41. § (2) bekezdés h) 
pontja, a 45. § (2) bekezdése, a 47. § (1) bekezdés b) pontja, az 52. § (3) bekezdése és az 57. 
§ (2) bekezdése. 
 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 20. § (1) bekezdés d) pontjában a „továbbá” szövegrész. 
 
(3) Hatályát veszti az SZMSZ 52. § (2) bekezdésében az „illetményét, jutalmát a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság előterjesztése alapján állapítja meg” szövegrész. 

 
16. § 

 
Ez a rendelet 2014. október 21. napján 18.55 órakor lép hatályba. 
 
Tapolca, 2014. október 21. 
 
 
 Dobó Zoltán sk.       Ughy Jenőné  sk. 
  polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2014. október 21. 18.45 órakor 
 
      Ughy Jenőné sk. 
           jegyző 


