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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 17.) önkormányzati 
rendelete 

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az 55. 
§ (9) bekezdés vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. 
§-ában, a 63. § vonatkozásában a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
42. § 2. pontjában és 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) 
önkormányzati rendelet 45. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselői 
vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a nem képviselő bizottsági tag, valamint a hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatot lezárt – a közös önkormányzati hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
személyügyi ügyintézője (a továbbiakban: személyügyi ügyintéző) által az átvételkor lepecsételt, a 
nyilatkozatot tevő és a személyügyi ügyintéző által a boríték lezárására szolgáló felületen aláírással 
ellátott borítékban kell - a jogszabályban előírt határidőn belül - leadni, illetve átvenni. A Bizottság 
elnöke az átvételről a vagyonnyilatkozat-tételi határidő lejártát követő 3 munkanapon belül igazolást 
állít ki. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén a Bizottság elnöke a kötelezettet 
köteles írásban felszólítani arra, hogy kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül teljesítse. 

(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a közös önkormányzati hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda kizárólag erre a célra használt lemezszekrényében kell elhelyezni, 
biztosítva ezáltal a vagyonnyilatkozatok egyéb iratoktól elkülönítetten történő, adatvédelmi 
szabályoknak megfelelő őrzését, kezelését, valamint azt, hogy az abban foglaltakat - a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével - más ne ismerhesse meg. ” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tapolca, 2022. augusztus 17. 
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