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Meghívott: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét 2011. március 31-i
ülésén fogadta el.

A jelenlegi módosításra két okból kerül sor. Elsődlegesen a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) bekezdésében
foglalt előírás miatt kell a rendeletet módosítani. A törvény kötelezővé teszi, hogy a 
helyi önkormányzatnak biztosítani kell a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit. 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenti kötelezettségének teljesítése
érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű 
helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására
és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi
önkormányzattal.

Az (5) bekezdés szerint önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a 
közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői 
megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló 
rendezvények megtartása is.



A fenti tárgykörökben a jogszabálynak megfelelő, a két nemzetiségi önkormányzat 
által elfogadott megállapodások elkészültek, és a jelen testületi ülésen már a Tisztelt
Képviselő-testület elé kerültek. 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdés utolsó mondata alapján a helyi önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a 
megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 
módosítását követő harminc napon belül. 

Ezért tehát az SZMSZ kiegészül a nemzetiségi önkormányzatok részére a
működéshez biztosított feltételekkel. 

A módosítás másik oka, hogy a jelenleg hatályos szabályozás (SZMSZ. 28. §) szerint a
Képviselő-testület jegyzőkönyvben a szavazati arányok rögzítésével alakszerű 
határozathozatal nélkül dönt

a) a napirend elfogadásáról,
b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról – ha 

újabb határidő, vagy feladat nem került megállapításra, 
c) a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, 
d) tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról, tudomásul vételéről, 
e) interpellációra adott válasz elfogadásáról.

Ez a gyakorlatban megnehezíti a munkát, mivel a nem alakszerű határozattal 
rögzített döntések nehezen visszakereshetők. Az alakszerű határozat meghozatalával 
egyszerűbbé válna a fent felsorolt tárgykörökben hozott döntések nyomon követése, 
feldolgozása, nyilvántartása, ezért javaslom az SZMSZ 28. §-ának § hatályon kívül
helyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

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 …/2012. (……) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. június 7.

Császár László
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
____/2012. (________) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. §

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester és az önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján esküt tesz és erről 
okmányt ír alá.”

2. §

Az SZMSZ) VII. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„VII. Fejezet Nemzetiségek, helyi népszavazás és népi kezdeményezés”

3. §

Az SZMSZ 65. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai 
érvényesülésének elősegítése érdekében – a közvetlenül választott Tapolca Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával.

(2) 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.



(3) 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 Polgármesteri Hivatal udvari
tanácsterem hivatalos helyiségében;

b) helyiséghasználat az ülések lebonyolításához, illetve közmeghallgatásokhoz,
fórumokhoz szükséges a Polgármesteri 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.”

4. §

Hatályát veszti az SZMSZ 28. §-a.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 
második napon hatályát veszti.

Tapolca, 2012. június 15.

 Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 



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 az adminisztratív terheket nagy mértékben megkönnyíti, figyelemmel
arra, hogy könnyebb lesz az eddig nem alakszerű (számmal és dátummal ellátott) 
döntések nyilvántartása, visszakeresése.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény kötelező előírása indokolja.  
A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a megyei kormányhivatal
kezdeményezhet intézkedéseket.

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, a nemzetiségek eddig
is ezen szabályok mentén működtek, az önkormányzat a felsorolt működéshez 
szükséges feltételeket eddig is biztosította.


