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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A képviselő–testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 2 bekezdése szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik szervezetének kialakítása, működésének meghatározása, valamint a hatáskörébe tartozó 
választás, kinevezés, felmentés. 
 
Az Mötv. 34. § a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a 
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választ. A tanácsnok felügyeli a 
képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 47. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület 4 
fő tanácsnokot választhat az alábbi területek szerint: 

a) közoktatási és közművelődési feladatokért felelős 
b) Európai Uniós és gazdasági kapcsolatokért felelős 
c) közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért felelős 
d) sport-, és ifjúsági kapcsolatokért felelős. 

 
A Képviselő-testület 2019. október 22-i alakuló ülésén határozta meg pontosan az SZMSZ 47. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti – közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért 
felelős – tanácsnok megnevezését, feladatkörét. Az előző ciklusban megjelölt feladatokhoz képest 
kibővített feladatkörű tanácsnoki teendők ellátására Tölgyes Zsolt képviselőtársunkat javaslom, akit 
eddig pályafutása, szakmai tapasztalata és a helyi Polgárőrségben végzett tevékenysége alapján 
alkalmasnak tartok a tisztség ellátására. A sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnoki 
tisztségre Takács Gábort javaslom megválasztani, akit szakmai múltja, személyisége alapján szintén 
alkalmasnak tartok a feladat megfelelő színvonalú ellátására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint támogatni 
szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. 
(VI.3.) önkormányzati rendelete 47. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, 
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatok 
ellátásáért felelős tanácsnoknak 2019. október 29. napjától Tölgyes 
Zsolt önkormányzati képviselőt megválasztja. 

 
 
 



  

 
II. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. 
(VI.3.) önkormányzati rendelete 47. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, 
sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnoknak 2019. október 
29. napjától Takács Gábor önkormányzati képviselőt megválasztja. 

 
 
 

Tapolca, 2019. október 24. 
 Dobó Zoltán  
  polgármester 
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