Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2009. (VI. 22.) Kt. rendelete
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosításáról
BEVEZETŐ
Tapolca várost a Magyar Köztársaság Alkotmányának a helyi önkormányzatokról szóló IX.
fejezete alapján az Ötv. keretei között megilleti a helyi önkormányzás joga, a
választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése. Ennek
érdekében Tapolca Önkormányzata felelősséggel testesíti meg a helyi közhatalmat a lakosság
javára, Tapolca város felemelkedése céljából.
Tapolca Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.18. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján működésének részletes szabályait az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A 19. § (5) és (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
„19. § (5)
A jegyző a kihirdetett rendeletet megküldi a Regionális Államigazgatási
Hivatal Megyei Kirendeltségén keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.“
(2)
„19. § (7)
A képviselő testületi előterjesztések, azok kiadmányozását követően,
valamint a nyilvános testületi ülések jegyzőkönyvei aláírást követően a www.tapolca.hu
honlapon elhelyezésre kerülnek.“
2. §
A 21. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, illetve új (4) bekezdéssel egészül
ki:
(1)
„21. §. (1)
A Képviselő-testület a (3) bekezdésben írt kivételekkel, alakszerű
határozattal dönt. Normatív határozatot hoz minden olyan kérdésben, amikor jogokat vagy
kötelezettségeket állapít meg, feladatot határidő kitűzéssel határoz meg. A normatív határozat
megjelölése évenként kezdődő sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva “N” betű
jelöléssel, törtvonallal az ülés idejének (év, hónap,nap) számával, valamint a határozatot hozó
szerv nevének rövídítésével történik (Pl: 17/N/2009. (X.01.) Kt. határozat). Ügyrendi
határozatot hoz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
működésével kapcsolatban. Az ügyrendi határozat megjelölése évenként kezdődő sorszámmal
és ehhez törtvonallal kapcsolódva “Ü” betű jelöléssel, törtvonallal az ülés idejének (év,
hónap,nap) számával, valamint a határozatot hozó szerv nevének rövídítésével történik (Pl:
17/Ü/2009. (X.01.) Kt. határozat.)“
(2)

„21. §. (4)

A Képviselő-testület a rendeletet megküldi
a) a képviselőknek
b) azoknak a szerveknek, melyeket a testület döntése érint, illetve
amelyekre rendelkezést tartalmaz
c) könyvtárnak

d) honlapszerkesztőnek“
3. §
A 26. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottság üléseit az elnök írásban az ülést megelőzően legalább három nappal hívja
össze. Abban az esetben, ha a bizottságot az elnök átruházott hatáskörben vagy saját
határskörben hívja össze, az elnök az összehívást írásban köteles megtenni és a meghívót a
bizottsági ülés előtt legalább 3 munaknappal köteles kiküldeni. A bizottság üléseinek a 2.
számú mellékletben meghatározott időpontjától a bizottság elnöke eltérhet.”
4. §
A 31.§ a következő új (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A polgármester szabadság tervéről minden tárgyév március 31-ig, valamit szabadság
kérelméről következő rendes ülésén az Ügyrendi Bizottság határozattal dönt. Amennyiben a
polgármester szabadságát az elfogadott szabadságolási terv alapján veszi ki az Ügyrendi
Bizottság külön döntése már nem szükséges. Amennyiben a szabadság tervtől eltérő
időpontban tudja a polgármester kivenni szabadságát az Ügyrendi Bizottság külön
határozattal dönt, ha a szabadság kivételéig a bizottság már összeülni nem tud, a bizottság
utólag dönt a szabadság kérelemről.“
5. §
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
A „Jogharmonizációs záradék” cím illetve az 50. § törlésre kerül.
6. §
E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.
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