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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. október 6-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb 2017. február 17-i 
nyilvános ülésén módosította a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: SZMSZ). A rendeletmódosítást akkoriban jogszabályi változások, a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Gyulakeszi községgel történt 
bővítése, valamint a Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének megszűnése indokolta, 
mely szervezet korábban tanácskozási joggal vett részt a bizottsági üléseken. 
Jogszabályi változás folytán szűnt meg az önkormányzat működtetési joga az iskolák 
tekintetében, mely változást szintén indokolt volt átvezetni a rendeleten. 
 
Az SZMSZ mostani módosítását az indokolja, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke 
jelezte, hogy célszerűnek tartja bizottsága ülései kezdő időpontjának megváltoztatását. 
 
Az SZMSZ 40. § (3) bekezdése szerint a bizottságok üléseinek kezdő időpontjai: 

a) Ügyrendi Bizottság 8 óra 
b) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 9 óra 
c) Humán Bizottság 13 óra 
d) Gazdasági Bizottság 15 óra 

 
Az SZMSZ szerint tehát délelőtt két bizottsági ülés van, a két ülés között egy órás 
különbséggel. Délután szintén két bizottság ülésezik, itt azonban a két ülés közötti 
időkülönbség két óra. 



 
A Gazdasági Bizottság elnöke azt kezdeményezte, hogy bizottságának ülése a jelenlegi 
15.00 óra helyett 14.00 órakor kezdődjön, azaz a két délutáni bizottsági ülés között is 
egy óra különbség legyen, csakúgy, mint a délelőtti bizottsági ülések között. 
Kezdeményezését azzal indokolta, hogy vannak olyan bizottsági tagok, akik a Humán 
Bizottságnak és a Gazdasági Bizottságnak is tagjai. Esetükben célszerűbb a Gazdasági 
Bizottság ülését egy órával korábbra hozni, így a két ülés között nem kell több mint 
egy órát várakozniuk. 
 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy még viszonylag nagyszámú napirendi 
pontok mellett is általában egy óra elegendő a Humán Bizottság üléseinek 
lefolytatására. Ebből a szempontból tehát nincs akadálya annak, hogy a Gazdasági 
Bizottság már 14 órakor megkezdje munkáját. A Gazdasági Bizottság ülései általában 
a leghosszabbak, nemegyszer fordult már elő, hogy 15.00 órás kezdés mellett még 
17.00 óra után is dolgozott a Bizottság. Korábbi kezdés mellett a hosszúra nyúlt 
bizottsági ülés is ésszerű időben fejeződik be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja, és  
_/2017. (_._) számon rendeletei közé iktatja. 
 
 

Tapolca, 2017. szeptember 20. 
 
 
 
 
        Dobó Zoltán 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_/2017. (X. _) önkormányzati rendelete 

 
a 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 40. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„d) Gazdasági Bizottság 14 óra.” 
 
 

2. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2017. október 6. 
 
   
 
 Dobó Zoltán      dr. Németh Mária Anita 
 polgármester      jegyző 


