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Minden Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Általános indoklás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésének értelmében a képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti
működési szabályzatáról szóló rendeletben (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az
SZMSZ-t a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra.
A szervezeti működési szabályzat karbantartása, a jogszabályoknak való megfelelőségének
biztosítása folyamatos munkát jelent.
Részletes indoklás
1.§-hoz
Az Alkotmánybíróság 14/2008.(II.26.) AB határozatában megállapította, hogy alkotmányellenes helyzet áll fenn a vonatkozásban, hogy az Országgyűlés nem szabályozta törvényben a
helyi önkormányzati képviselő és a polgármester esküjének szövegét. Az Alkotmánybíróság
2008. június 30. napjáig adott határidőt az Országgyűlés számára jogalkotási feladatának elvégzésére. Az Országgyűlés ezen kötelezettségének az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről
és fogadalmáról szóló 2008.évi XXVII. tv. megalkotásával tett eleget. A hivatkozott tv. 2.§
(1) bekezdése határozza meg a polgármester eskütételére/fogadalmára vonatkozó szabályokat.
A 2006. évi helyhatósági választást követően az SZMSZ felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság által is megállapított alkotmányellenes helyzeten kívántunk változtatni akkor, amikor
az SZMSZ 2.§ (2) bekezdésében helyi szinten szabályozva lett a polgármesteri és az önkor-
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mányzati képviselői eskü szövege. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendelet-alkotási
joga egyrészről a felsőbb jogszabályok felhatalmazására, másrészről a felsőbb jogszabályok
által nem szabályozott viszonyokra terjed ki az akkori döntés szabályos volt, azonban azzal,
hogy az Országgyűlés eleget tett jogalkotási kötelezettségének, most már a helyi rendeletünk
azzal ellentétes nem lehet. Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
2008.évi XXVII. tv. 3.§ (4) bekezdése módosítja a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI. tv 1.§(2) és 11.§ (1) bekezdéseit is, mely módosítások lényege, hogy a helyi önkormányzati képviselők a polgármesterre irányadó szabályok
szerint kell esküt tenniük.
Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008.évi XXVII. tv. melléklete tartalmazza az eskü/fogadalom szövegét. A meghivatkozott törvény 2008. július hó 01.
napján lépett hatályba, ettől az időponttól kezdődően csak az eskü/fogadalom törvényi szövegének alkalmazása váltja ki a hozzá fűzött jogkövetkezményeket, másként fogalmazva, az eskü/fogadalom akkor lesz érvényes, ha a törvényben meghatározott formában teszik le és arról
okmányt ír alá az eskü tevője.
Tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlat során a tisztségviselők esküt tettek le és nem fogadalmat, javaslom, hogy a jövőben is ezt az elnevezést alkalmazza a Képviselő-testület.
Erre való figyelemmel szükséges az SZMSZ 2 §.(2) bekezdésének módosítása.
2.§-hoz
A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal ez évben elvégzett komplex vizsgálatát
lezáró Összefoglaló jelentésében javaslatot tett a Képviselő-testület számára, hogy fontolja
meg a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a
szabályozás egyértelmű legyen. Javasolom, hogy a jövőben a rendeletek a www.tapolca.hu
honlapunkon kerüljenek kihirdetésre úgy, hogy a kihirdetés dátumának a honlapon való megjelenés napját kelljen tekinteni. Természetesen a rendeleteinket a lehető legszélesebb körben a
lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni, ezért a honlapon való kihirdetés mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve esetenként a helyi sajtóban is meg lehet jelentetni.
3.§-hoz
Az SZMSZ a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire vonatkozó jelenlegi megoldása bebizonyította, hogy a Képviselő-testület döntéseinek előkészítését hatékonyabban tudja szolgálni azáltal, hogy a vagyongazdálkodás során a közbeszerzési eljárás, pályázati eljárás, valamint a költségvetési rendelet szabályai között összhangot tudtunk teremteni.
A kialakult gyakorlat azonban arra is rámutatott, hogy a városüzemeltetési, valamint lakás-
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gazdálkodási feladatok olyan szervezési, vezetési kihívásokat támasztanak, hogy a hatékony
feladatellátás érdekében célszerű a jelenlegi Városüzemeltetési Csoportot iroda rangra emelni
úgy, hogy a klasszikus városüzemeltetési feladatok mellé a lakásgazdálkodási feladatokat is
ehhez az irodához rendeljük.
Ezen megoldás bevezetésének lehetőségét azon körülmény is elősegítette, hogy az utóbbi időben sikerült az iroda személyi állományát úgy kialakítani, hogy a megfelelő szaktudású, képzett szakemberek rendelkezésre állnak. Amennyiben a Képviselő-testület ezen szervezeti változást elfogadja, abban az esetben a Szervezeti és Működési Szabályzaton, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjén szükséges egyéb módosításokat is elő kell készíteni. Az ezzel
kapcsolatos folyamatok átgondolása alapos tervezést igényel, erre való tekintettel a költségvetési rendelet elfogadásáig javaslom, hogy adjunk határidőt ezen feladatok elvégzésére.
4. §-hoz
A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságban betöltött tagságáról dr.
Flórián Csaba 2008. június 30. dátumú levelében lemondott. A levél az önkormányzathoz
2008. augusztus hó 27. napján érkezett meg. Mivel az SZMSZ több módosítása is kilátásba
került, ezek egy előterjesztésben kerülnek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Azzal, hogy a bizottság létszáma eggyel kevesebb lett, a bizottság munkája nem került veszélybe. Az Ötv.
24.§-a csupán azt a követelményt határozza meg a létszám vonatkozásában, hogy a bizottság
elnökét és annak több mint felét a települési képviselők közül kell választani, ezt az arányt a
lemondás nem befolyásolja.
Jelen előterjesztés 1.§-hoz fűzött indokolásból kitűnik, hogy 2008. július 1. után csak a törvényi szabályozással bevezetett esküt lehet alkalmazni. Így először a mostani módosítás indokolt, majd azt követően lehet betölteni a megüresedett bizottsági helyet. Erre való tekintettel a
következő testületi ülésre megteszem javaslatomat a megüresedett bizottsági tagság betöltésére.

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és …./2008. (…..) Kt. rendeletei
közé iktatja.
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II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda szervezeti egység létrehozásával kapcsolatos szervezetfejlesztési feladatokat, valamint az ezzel kapcsolatos szükséges rendeletmódosításokat a költségvetési rendelet elfogadásáig készítsék elő.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Polgármester, Jegyző

T a p o l c a, 2008. november 13.

Ács János s.k.
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……../2008.(XI. …… ) Kt. rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosításáról

(TERVEZET)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján 8/2007. (IV.16.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármester és az önkormányzati képviselő a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. tv. 1.§ (7)
bekezdése alapján esküt tesz és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét 1994.évi LXIV. tv.
melléklete tartalmazza, amely a következő:
„Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!” (1994.évi LXIV. tv. melléklete)

2. §
A rendelet 20.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rendelet kihirdetéséről – az ülést követő 30 napon belül – a jegyző gondoskodik. A
Képviselő-testület rendelete az Önkormányzat www.tapolca.hu internetes honlapjára való
feltétel napjával kerül kihirdetésre. A lakosság széles körét érintő rendeletet a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján is közzé kell tenni.”
3.§

A rendelet 38. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek:
a) Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
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b) Városüzemeltetési és Műszaki Iroda
ba) Építéshatósági Csoport
c) Pénzügyi Iroda
ca) Adócsoport
d) Általános Igazgatási Iroda
da) Hatósági Csoport
e) Okmányiroda
f) Főépítész
g) Belső ellenőr
h) Szakmai tanácsadó

4. §
A rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjából (Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság ) Dr. Flórián Csaba neve törlésre kerül.
5.§

A rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
6. §
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tapolca, 2008. november 10.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

