
 
 
15. NAPIREND                Ügyiratszám: 1/243-2/2022 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2022. április 29-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi 

védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért 
felelős tanácsnokok 2021. évi munkájáról 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző 
  Takács Gábor sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok 

Tölgyes Zsolt közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi 
feladatokért felelős tanácsnok 

 
Megtárgyalja:  Humán Bizottság  
 
 
Meghívandó:   Takács Gábor sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok 

Tölgyes Zsolt közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi 
feladatokért felelős tanácsnok 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 34. §-a értelmében a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati 
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A 
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 
ellátását. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2019. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 47. § (1) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület a 2019. október 28. napján megtartott ülésén 
tanácsnokokat választott az alábbi területekre: 
 
- közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért felelős tanácsnok, 
- sport-, és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok. 

 

Az SZMSZ 47. § (2) bekezdésének értelmében a tanácsnok a tevékenységéről köteles a 
Képviselő-testületnek szükség szerint, de legalább évente írásban beszámolni. 

A tanácsnokok a 2021. évi munkájukra vonatkozó beszámolóikat elkészítették, amelyek az 
előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteit képezik.  
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
 
 

             HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
   I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi 
védelmi feladatokért felelős tanácsnok 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
 

II. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok 
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
megismerte, és azt az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint elfogadja. 
 

 
Tapolca, 2022. április 12. 
 
 
   

Dobó Zoltán 
polgármester 
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