TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 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) 1. § (6) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül ki:
„d) jegyző,
e) Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás.”
2. §
Az SZMSZ 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Írásos előterjesztést kell készíteni
az át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyekben.”
3. §
Az SZMSZ 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Névszerinti szavazást a polgármester, vagy az Mötv. 48. § (3) bekezdésében meghatározott
számú képviselő indítványozhat. Névszerinti szavazás során a jegyző egyenként olvassa a
képviselők nevét, akik „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak. A jegyző a névsoron feltünteti a
szavazatokat, azt összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az ülés
elnökének. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Ügyrendi kérdésben
névszerinti szavazást nem lehet tartani.”
4. §
Az SZMSZ 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Titkos szavazás rendelhető el azokban az ügyekben, melyeket a testület zárt ülésen tárgyal.
Titkos szavazást bármelyik képviselő indítványozhat, az indítvány felől a Képviselő-testület vita
nélkül dönt. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön szavazóhelyiség és urna
igénybevételével történik. A szavazólapon fel kell tüntetni a szavazás napját, tárgyát és
hivatalos bélyegző lenyomattal kell ellátni.”
5. §
Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület alakszerű határozattal dönt, és határozatot hoz minden olyan
kérdésben, amikor jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, feladatot határidő kitűzéssel
határoz meg. A határozat megjelölése évenként kezdődő sorszámmal és törtvonallal az ülés
idejének (év, hónap, nap) számával, valamint a határozatot hozó szerv nevének rövidítésével
történik (Pl: 17/2009. (X. 1.) Kt. határozat).”
6. §
Az SZMSZ 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az Mötv-ben
meghatározottakon túl tartalmazza:
a) az ülés jellegét (rendes, rendkívüli, zárt, nyilvános),
b) a távolmaradt képviselők névsorát, ezen belül az előre bejelentett távolmaradók
nevét,
c) a rendeletalkotással és határozathozatallal kapcsolatos döntésekről szóló szavazást,
annak számszerű eredményét, külön-külön az ülésen elhangzott javaslatokra és külön
az írásban előterjesztett javaslatokra,
d) az elhangzott kérdéseket, valamint interpellációkat, az azokra adott válaszokat és
hozott határozatokat.”
7. §
Az SZMSZ 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói munkaköröket hozhat létre a közös
önkormányzati hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban Kttv.) 239. §-ban foglaltak szerint.
(2) A betölthető önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát a Képviselő-testület egy
főben állapítja meg. Az önkormányzati főtanácsadó sajtóreferensi feladatokat lát el.”
8. §
Az SZMSZ 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és
ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A Képviselő-testület más
települések Képviselő-testületeivel alakíthat társulásokat. A társulásokban az Önkormányzatot
a polgármester képviseli.
(2) Az Önkormányzat tagja a Raposka Község Önkormányzatával létrehozott jogi személyiségű
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásnak, melyben az étkeztetés, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás,
hajléktalanok ellátása feladatokat látja el a társulásban fenntartott Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézeten keresztül.
(3) Az Önkormányzat a társulások működésének részletes szabályait a társulási
megállapodásban határozza meg.”
9. §
Az SZMSZ 62. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a második fordulóban a Képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelettervezetet.”
10. §
Az SZMSZ VII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII. Fejezet
Nemzetiségek, helyi népszavazás
65. § Az Önkormányzat együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének
elősegítése érdekében – a közvetlenül választott Tapolca Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatával.
66. § (1) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem része a helyi önkormányzat
költségvetésének, arról a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával dönt. A
nemzetiségi önkormányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá.
(2) Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
kötött megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat 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.
67. § A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha a település választójoggal
rendelkező polgárainak legalább 20 % -a kezdeményezte.”
11. §
Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 29/2004. (VI. 29.) Kt.
rendelet.
(3) Hatályát veszti az SZMSZ 27. § (2) bekezdés a), d), e), f) és g) pontja.
Tapolca, 2016. március 25.
Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 29.
Ughy Jenőné sk.
jegyző

1. melléklet az 5/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei
1.1. a lakosság, a civil szervezetek tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítése esetén e
szervezetek bevonását szolgáló fórumok rendjének meghatározása,
1.2. a mindenkori nemzeti értékhatár alatti értékű önkormányzati beszerzésekről, a
közbeszerzési eljárások megindításáról és eredményéről való döntés;
1.3. tulajdonosi jogok gyakorlása az ingó vagyon, a maximum 25 Millió Ft ellenérték fejében
hasznosítandó tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok, üzletrészek értékesítése és
vásárlása tekintetében, továbbá nettó 25 Millió Ft ellenértékig az ingatlanok
bérbeadásáról, értékesítéséről és annak módjáról való döntés;
1.4. sírhely eladásával, megváltásával, sírhelytáblák megosztásával, átalakításával kapcsolatos
ügyekben eljárás, továbbá a síremlékek felállításához, felújításához, történő hozzájárulás
megadása;
1.5. az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása, törlése a
helyi támogatási ügyekben;
1.6. tulajdonosi képviselet az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági
társaságokban, az Önkormányzat által a gazdasági társaságokba delegált tisztségviselők
visszahívásának kezdeményezése, valamint új tagok delegálása;
1.7. szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokon;
1.8. tulajdonosi jogok képviselete az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, lakás és nem
lakás céljára szolgáló helyiségekkel, valamint az osztatlan közös ingatlanban és a
társasházakban lévő helyiségekkel kapcsolatban;
1.9. elővásárlási jog gyakorlása;
1.10. a kötvénykibocsátásból eredő devizaügyletek lebonyolításával kapcsolatos döntési jogok
gyakorlása;
1.11. a város jelképei használatának engedélyezése;
1.12. önkormányzati közút forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata;
1.13. települési támogatások, a köztemetés ügyek és az idősek átmeneti elhelyezésére irányuló
kérelmek elbírálása;
1.14. közterület használatának engedélyezése;
1.15. lakás- és helyiségbérlet esetén: bérleti szerződés megkötése, módosítása, bérleti
szerződés felmondása az Ltv. 24-25. §-ok alapján, bérbeadói jogok gyakorlása az
önkormányzat hivatala, intézményei, valamint közérdekű feladatot ellátó szervek
szakember ellátottsága biztosítása érdekében, bérbeadói hozzájárulás megadása vagy
megtagadása, nyilatkozat kiadása a bérleti jogviszony folytatásának fennállásáról, illetve
a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jog elismerésének megtagadása, a bérleti
jogviszony közös megegyezéssel vagy bérbeadói felmondással történő megszüntetéséről
megállapodás kötése, lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
pályázat kiírása, bérleti jogviszonyról történő lemondás elfogadása, a bérbeadás
jogcímének meghatározása üres vagy megüresedő lakás esetén, döntéshozatal a szociális
alapon kiírt pályázat nyertesének személyéről;
1.16. középületek és közterületek teljes vagy részleges zászlózásának elrendelése;
1.17. közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés üzemeltetésének,
élőzene, műsor szolgáltatásának, valamint mozgó zajforrás üzemeltetésének
engedélyezése.

2. A Képviselő-testület Humán Bizottságra átruházott hatáskörei
2.1. a költségvetésben évente biztosított keretösszeg felosztása a sportszervezetek
támogatására;
2.2. közművelődési támogatásokra a költségvetésben biztosított összeg elosztása;
2.3. kiváló sportolói, edzői és testnevelő tanári címek odaítélése;
2.4. felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatása, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása;
3. A Képviselő-testület Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

a Környezetvédelmi Alap felhasználásának ellenőrzése;
a piaci helyhasználati díjak megállapítása;
a Közbiztonsági Alap felhasználásának ellenőrzése;
részletfizetés és halasztás engedélyezése lakásbérlet esetén;
bérlői kezdeményezésre irányuló komfortfokozat emelését célzó munka engedélyezése;
a jogos lakásigény minimális mértékétől való eltérés engedélyezése;
bérbeadói hozzájárulás megadása vagy megtagadása átalakítás, korszerűsítés elvégzése
esetén, lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség cseréje esetén, helyiségek más célú
hasznosítása esetén.

4. A Képviselő-testület Turisztikai és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörei
4.1. a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartására,
felújítási és építészeti megjelenésének biztosítására kiírt pályázatok elbírálása;
4.2. közutaktól elkülönített parkolók férőhelyének a kizárólagos használatot biztosító lezárás
lehetőségének elbírálása;
4.3. pavilon létesítéséhez a helykijelölési dokumentáció elfogadása.
5. A Képviselő-testület jegyzőre átruházott hatáskörei
5.1. közútkezelői hozzájárulások megadása

