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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a 2014. október 21-i
alakuló ülésén vizsgálta felül és módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályai szerint.
Az SZMSZ felülvizsgálata, illetve módosítása magában foglalta a bizottsági rendszer
megváltoztatását, kibővítését, valamint a bizottsági létszámok is módosításra kerültek.
A jelenlegi bizottságok az alábbiak:
Ügyrendi Bizottság, Humán Bizottság, Gazdasági Bizottság, Turisztikai és Gazdaságfejlesztési
Bizottság
A bizottságok feladatköreit a bizottsági elnökökkel egyeztettük, a feladatokat egymással
összehangoltuk, így az SZMSZ-ben ezek kerülnek megváltoztatásra.
A feladatkörök átvizsgálása során a bizottsági feladatokat áttekintve javaslom, hogy az újonnan
létrehozott Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság nevét Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottságra módosítsuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
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 ______/2014. (_______) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2014. november 10.
Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2014. ( ) 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. §
(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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai:
a) Ügyrendi Bizottság
(a Bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő)
b) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság (a Bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 fő)
c) Humán Bizottság
(a Bizottság létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő)
d) Gazdasági Bizottság
(a Bizottság létszáma 6 fő, melyből képviselő 4 fő)”
(2) Az SZMSZ 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bizottságok üléseiket a közös önkormányzati hivatal udvari tanácstermében, a rendes
testületi ülés napját megelőző kedden az alábbi időpontokban tartják:
a) Ügyrendi Bizottság: 8 óra
b) Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság: 9 óra
c) Humán Bizottság: 13 óra
d) Gazdasági Bizottság: 15 óra”
2. §
Az SZMSZ 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) A Gazdasági Bizottság megvitatja és véleményezi
a) a gazdasági programot,
b) a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-testületi
előterjesztéseket,
c) az önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére vonatkozó
javaslatokat, a gazdasági társaságokkal kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat,
d) a kötvénykibocsátást, részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot,
e) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati
biztos kirendelésére vonatkozó előterjesztést,
f) azon előterjesztéseket, amelyek a költségvetést érintik,
g) a parkolási díjak, valamint a jogosulatlan parkolásért fizetendő pótdíjak mértékét,
h) a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat,
i) a feladatkörét érintő fejlesztési koncepciókat, programokat.

(2) Ellenőrzi a költségvetés előkészítését és végrehajtását. A közös önkormányzati
hivatal közreműködésével ellenőrzi a költségvetési szervek pénzgazdálkodási
tevékenységét, a Képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását, a
bizottságok és a polgármester részére biztosított pénzeszközök felhasználását.”
3. §
Az SZMSZ 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) Az Ügyrendi Bizottság megvitatja és véleményezi
a) a közös önkormányzati hivatal belső szervezetének kialakítását, működésének
meghatározását, módosítását,
b) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú
előterjesztéseket,
c) az átruházott hatáskör gyakorlójának beszámolóját,
d) helyi népszavazás kiírását, helyi népi kezdeményezésről szóló előterjesztést,
e) személyes állásfoglalást igénylő előterjesztéseket
f) más önkormányzatokkal való együttműködésre, önkormányzati társulás
létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozásra
vonatkozó előterjesztéseket,
g) Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog gyakorlásáról szóló
előterjesztést,
h) a bíróságok népi ülnökeinek megválasztását,
i) a közterületek elnevezéséről szóló javaslatokat.
(2) Javaslatot tesz a Tapolca Város Díszpolgára és Tiszteletbeli Polgára cím, a Tapolca
Városért kitüntetés, valamint a Tapolcai Közszolgálatért Kitüntetés adományozására.
(3) Elvégzi a képviselői mandátumok vizsgálatát, a titkos szavazás lebonyolításával,
törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos tennivalókat, a szavazatszámlálás
feladatait.
(4) Ellenőrizheti a nemzetiségek jogainak érvényesítését.
(5) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló kezdeményezést.”
4. §
(1) Az SZMSZ 49/A. § (1) bekezdése a következő k)-n) alpontokkal egészül ki:
„k)
l)
m)
n)

a településrendezési terveket, azok jóváhagyását, módosítását,
a város kommunális ellátásának fejlesztésére vonatkozó javaslatokat,
közterület elnevezését, a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat
a belterületi határ megállapítását, módosítását.”

(2) Az SZMSZ 49/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Javaslatot tesz a Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért Kitüntetés
adományozására.”

5. §
Az SZMSZ 40. § (2) bekezdés d) pontjában, a 21/A. alcímben, és a 49/A. § (1) bekezdés
bevezető szövegrészében a „Gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési”
szöveg lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tapolca, 2014. november 28.
Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
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 az új bizottság feladatainak pontosítása, és a régi
bizottságok feladataival való összehangolása indokolják.
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.

