
1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/354/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 4-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosítása és bizottsági
tagok megválasztása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

Megtárgyalja: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A képviselő–testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg
a szervei közötti munkamegosztást. Az Mötv. értelmében a képviselő-testület a 
polgármester előterjesztése alapján az alakuló vagy az azt követő ülésen választja meg a 
szervezeti és működési szabályzat szerinti bizottságokat.  

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) alapján a képviselő-testület négy 
bizottságot hozott létre az alábbi létszámokkal:
- Ügyrendi Bizottság                  (a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 
- Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 fő) 
- Humán Bizottság                             (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő) 
- Gazdasági Bizottság                 (a Bizottság létszáma 6 fő, melyből képviselő 4 fő) 

Az ismert körülményekre tekintettel (Rig Lajos alpolgármesterünket országgyűlési 
képviselővé választották, az alpolgármesteri tisztségéről lemondott) szükségessé vált új 
alpolgármester választása.

A Képviselő-testület 2015. május 8. napján egy főállású alpolgármestert választott Lévai 
József személyében, illetve egy társadalmi megbízatású alpolgármestert Kozma Henrik
személyében.

A Képviselő-testület még az alakuló ülésen Kozma Henrik képviselő-társunkat a Humán, a 
Turisztikai és Városfejlesztési, valamint a Gazdasági Bizottságba tagként megválasztotta.
Lévai József képviselő tagja lett a Humán és a Gazdasági Bizottságnak, az utóbbinak elnöke is. 

Az Mötv 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és az elnökkel együtt számolt
tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester 
és az alpolgármesterek nem lehetnek a bizottság elnöke vagy tagjai.



Lévai József és Kozma Henrik alpolgármesterek a fentiekre figyelemmel bizottsági
tagságukról 2015. május 15. napjával írásban lemondtak.

Az Mötv 58. § (3) bekezdése értelmében a bizottság tagja e megbízatásáról lemondhat a
polgármesterhez intézett nyilatkozatával. A megbízatás a lemondásban megjelölt
időpontban szűnik meg. A lemondás nem visszavonható, annak érvényességéhez nem kell a 
képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.  

2015. augusztus 30. napján időközi helyi önkormányzati képviselő választás volt két 
képviselői hely betöltetlensége miatt, melyen Décsey Sándor és Pass Sándor kerültek 
megválasztásra.

A bizottságok működőképességének megtartása végett Kozma Henrik helyére bizottsági 
tagként a Humán és a Gazdasági Bizottságba Décsey Sándor képviselőt, a Turisztikai és 
Városfejlesztési Bizottságba pedig Vajda Attila képviselőt javaslom. 

A Humán Bizottságba Lévai József helyére bizottsági tagként Pass Sándor képviselőt 
javaslom. A Gazdasági Bizottság elnökének, és így tagjának is Buzás Gyula képviselőt 
javaslom.

Tekintettel arra, hogy a most képviselőnek megválasztott Pass Sándor a Humán Bizottság 
nem önkormányzati képviselő tagja volt, helyére „külsős” bizottsági tagnak Rohály Jánost, a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola igazgatóját javaslom.

A város fejlődésének fontosságát és kiemelt szerepét figyelembe véve javaslom a Turisztikai 
és Városfejlesztési Bizottság létszámának 7 főre való emelését, így ezen bizottság 4 
képviselőből és 3 „külsős” tagból állna. Ehhez újabb személyek megválasztására van szükség, 
ezért képviselő tagnak Bakos György képviselőt, nem önkormányzati képviselő tagnak pedig 
Minorics Tamás, Tourinform irodavezetőt, mint turisztikai szakembert javaslom.  

A bizottság létszámának változása egyetlen alpont módosításával jár a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendeletben, így ez a rendelet-tervezet a jelen előterjesztés 
mellékletét képezi.

Mindkét új nem önkormányzati képviselő bizottsági tag az előterjesztés elfogadása után 
esküt tesz.

Fentiekre való figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint támogatni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Tapolca 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és
______/2015. (_______) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.



II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjává

Décsey Sándor

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 

III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjává

Pass Sándor

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 

IV.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjává  

Rohály János

személyét 2015. szeptember 4. napjával megválasztja.

V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagjává

Vajda Attila

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 

VI.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság tagjává

Bakos György

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 



VII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság nem önkormányzati
képviselő tagjává  

Minorics Tamás

személyét 2015. szeptember 4. napjával megválasztja.

VIII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Gazdasági Bizottság tagjának és elnökének

Buzás Gyula

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 

IX.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Gazdasági Bizottság tagjává

Décsey Sándor

képviselőt 2015. szeptember 4. napjával megválasztja. 

Tapolca, 2015. szeptember 1.

Dobó Zoltán
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
/2015. ( .) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

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) 40. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 
fő)” 

2. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 4. napján 8 óra …….. perckor lép hatályba.

Tapolca, 2015. szeptember 4.

 Dobó Zoltán       Ughy Jenőné   
polgármester jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –
az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
létszámának változása indokolja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


