
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

18/2019. (X.22.) 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 

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. § 

 

(1) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. 

(VI.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 34. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Amennyiben a képviselő, illetve a bizottsági tag a képviselő-testületi és a bizottsági 

ülésen való részvételében akadályoztatva van, köteles erről a tényről legkésőbb a képviselő-

testületi vagy a bizottsági ülést megelőző napon 16.00 óráig a jegyzőt vagy a távolléttel 

érintett bizottság elnökét – a távolmaradást igazoló alapos ok megjelölésével – szóban vagy 

írásban értesíteni. A bizottság elnöke – amennyiben a távollétet az érintett képviselő vagy 

bizottsági tag nála jelezte – köteles haladéktalanul értesíteni a jegyzőt. Amennyiben a 

képviselő és a bizottsági tag bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

távolmaradása igazolatlannak minősül.” 

 

(2) Az SZMSZ 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Alapos oknak minősül különösen a betegség, külföldi kiküldetés, közeli hozzátartozó 

halála, igazolt munkahelyi elfoglaltság, külföldön tartózkodás. Az alapos okot igazoló 

dokumentumot legkésőbb az ülést követő 8. napig kell benyújtani a jegyzőnek.” 

 

(3) Az SZMSZ. 34. §-a a következő, (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan 

akadályba ütközött, s a képviselő, külsős bizottsági tag a távolmaradás okát az ülés napjától 

számított 3 napon belül bejelenti. Az elmulasztott ülés napjától számított 8 napon túl nem 

lehet igazolást előterjeszteni.” 

 

 

2.§ 

 

Az SZMSZ a következő 34/A. §-sal egészül ki: 

„34/A. § (1) Ha az önkormányzati képviselő vagy bizottsági tag igazolatlanul vagy előzetes 

bejelentés nélkül nem vesz részt a bizottság vagy képviselő-testület munkájában, tiszteletdíja 

az alábbiakban meghatározott mértékben és módon csökkentésre kerül: 

a) amennyiben a képviselő vagy a bizottsági tag a munkaterv szerinti képviselő-testületi, illetve 

bizottsági ülésről második alkalommal marad igazolatlanul távol, a következő havi tiszteletdíját 

25%-kal kell csökkenteni. A második alkalmat követően az igazolatlan mulasztások 

mindegyike esetében alkalmazni kell e rendeletnek a tiszteletdíj csökkentésére, illetve 

megvonására vonatkozó rendelkezéseit. 

b) amennyiben a képviselő vagy a bizottsági tag mind a bizottsági, mind pedig a képviselő-

testületi ülésről igazolatlanul marad távol, a következő két havi tiszteletdíját kell 25%-kal 

csökkenteni. 

c) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. 
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(2) Ha a képviselő vagy bizottsági tag hat hónapon belül a képviselő-testületi vagy a bizottsági 

ülések több, mint a feléről igazolatlanul hiányzik, a tiszteletdíja a következő hat hónapra 

megvonásra kerül. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek, illetve az 

ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik. 

(4) A tiszteletdíj csökkentéséről a polgármester javaslata alapján egyedi határozattal a 

képviselő-testület dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és 

azt meg kell indokolni.” 

 

(1) Az SZMSZ 36. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) Gazdasági Bizottság (a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő)” 

 

(2) Az SZMSZ 36. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„d) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 9 fő, melyből képviselő 

5 fő)” 

 

(3) Az SZMSZ 36. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A bizottságok üléseiket a közös önkormányzati hivatal udvari tanácstermében, a rendes 

testületi ülés napját megelőző szerdán az alábbi időpontokban tartják: 

a)  Ügyrendi Bizottság: 8 óra 

b)  Gazdasági Bizottság: 9 óra  

c)  Humán Bizottság: 13 óra  

d) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság: 14 óra” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ. 47. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c) közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért felelős” 

 

4. § 

 

(1) Az SZMSZ 61. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének elősegítése érdekében 

együttműködik Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával. 

 

(2) Az SZMSZ 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

és Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás alapján 

biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak 

szerint: 

a)  az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

udvari tanácsterem hivatalos helyiségében;  

b)  helyiséghasználat az ülések lebonyolításához, illetve közmeghallgatásokhoz, 

fórumokhoz szükséges a közös önkormányzati hivatal udvari tanácstermében; 

c)  a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket biztosítása; 

d)  a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 

előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

e)  a testületi döntések előkészítése, a testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó 

nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat ellátása.” 

 

5. § 
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A rendelet 2019. október 22. napján 18.50  órakor lép hatályba. 

 

 

 

Tapolca, 2019. október 22. 

 

 

     Dobó Zoltán sk.     dr. Németh Mária Anita sk. 

       polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2019. október 22. 18.40 óra 

 

 

 

dr. Németh Mária Anita sk. 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


