
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
14/2015. (V. 8.) 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 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 10 óra 50 perckor lép hatályba.

Tapolca, 2015. május 8.

 Dobó Zoltán sk.       Ughy Jenőné sk. 
polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2015. május 8. 10 óra 45 perckor

Ughy Jenőné sk. 
           jegyző 


