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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 16.) önkormányzati 
rendelete 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) 
önkormányzati rendelet 17. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki: 

„40/A. § 

(1) A Képviselő-testület a Tapolca Kft. 2022. december 16-i nyilvános ülésén tárgyalt támogatási 
kérelme tartalmának kivizsgálására vizsgálóbizottságot hoz létre a Tapolca Kft. 2022. Decemberi 
Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel. A 
bizottság 6 fő önkormányzati képviselő tagból áll. 

(2) A Bizottság feladata a Tapolca Kft. ügyvezetője támogatási kérelmének és az általa külön 
képviselői kérésre megküldött excel táblázatban szereplő árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések 
és építési munkák megrendelése és kifizetése körülményeinek teljes körű kivizsgálása. 

(3) A Bizottság üléseinek összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére, 
határozathozatalára, a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv tartalmára az Mötv-nek és az Szmsz-
nek a képviselő-testületre és a bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi 
kiegészítésekkel. 

(4) A Bizottság a vizsgálat során a Tapolca Kft – és amennyiben a vizsgálat megállapításai szerint 
szükséges, az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, más szerv, gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó - tárgyban keletkezett iratait bekérheti, azokat megtekintheti, a bekért 
iratokról másolatot készíthet. A bekért iratokat a bizottság kizárólag célhoz kötötten, a vizsgálat 
lefolyásához, annak befejezéséig használja fel, figyelemmel a vonatkozó adatvédelmi előírásokra. Az 
ügyben érintetteket meghallgathatja, szükség szerint szakértőt vehet igénybe. A vizsgálat során a 
Bizottság felhívására a kötelezett köteles a kért iratokat a Bizottság rendelkezésére bocsátani vagy 
meghallgatás céljából a Bizottság ülésén megjelenni. 

(5) A Bizottság határozatait meg kell küldeni mindazoknak, akik a döntés végrehajtásában 
intézkedésre kötelezettek. 

(6) A Bizottság a tényállás teljes körű feltárását követően – szükség szerint intézkedési javaslatot is 
tartalmazó - jelentést készít. A vizsgálat eredményéről a Bizottság elnöke a jelentés elkészítését 
követő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő- testületnek és javaslatot tehet további 
intézkedések megtételére. 
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(7) Az ideiglenes bizottság működésének időtartama a tényállás teljes körű feltárásának és azt 
követően a jelentés elkészítésének időtartama. A jelentés Képviselő-testület általi megtárgyalásával a 
Bizottság megszűnik.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2023. január 13. 
 
 
 

dr. Iker Viktória sk.  Dobó Zoltán sk.  
jegyző polgármester 

 
 
 
Kihirdetve: 2023. január 16. 
 
 
 

 dr. Iker Viktória sk.  
         jegyző 

 


