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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2023. január 13-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
Tárgy: Döntés a Tapolca Kft. 2022. december 16-i képviselő-testületi tárgyalt támogatási 
kérelme tartalmának kivizsgálásáról 

 
Előterjesztő: Horváth Gábor önkormányzati képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 
Előkészítette: Horváth Gábor önkormányzati képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
Tárgyalja:     Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

 
Meghívandó: Rédli Károly ügyvezető, Tapolca Kft. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. december 16. napján megtartott 
nyilvános ülésén 7. napirendi pontként tárgyalta a Döntés a Tapolca Kft. támogatási 
kérelméről című előterjesztést. Az előterjesztés - melyhez semmilyen mellékletet nem csatolt 
az azt készítő jegyző - határozati javaslata szerint a képviselő-testület a Tapolca Kft. nettó 
20.816.000 forint összegű fejlesztési célú támogatásban nyújt a költségvetés általános 
tartaléka címére, a polgármestert pedig felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelete 19. § 
(4) bekezdése szerint szerződéskötés esetén a szerződés-tervezetet kell javaslatként a 
Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 
Az előterjesztéshez a 2022. december 16-i képviselő-testületi ülést megelőzően azonban sem 
a támogatási szerződés tervezete, sem a Tapolca Kft. ügyvezetőjének támogatást kérő 
beadványa, sem pedig az ügyvezető által előre nem tervezett, rendkívüli kiadásként 
megnevezett kifizetési tételek jegyzéke nem került megküldésre a képviselőknek. 

 
Külön képviselői kérdésre, a bizottsági üléseket követően küldte meg a képviselőknek Rédli 
Károly, a Tapolca Kft. ügyvezetője azt az excel-táblázatot, mely részletesen tartalmazza, mely 
kiadási tételek kifizetéséhez kérte a Képviselő-testülettől a fenti támogatás megszavazását. 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát nem fogadta el, így a Tapolca Kft. a 
kért támogatást nem kapta meg. Az excel táblázatban feltüntetett kifizetési tételek közül – 
ahogy az az előterjesztés tárgyalásának vitája során több képviselő részéről elhangzott – 
mindössze kettő-három tételről állítható, hogy valóban előre nem tervezett, rendkívüli 
eseményekhez kapcsolódó munkálatok kifizetését tartalmazza. A megrendelt munkálatok, 
szolgáltatások döntő többsége – különös tekintettel projektelőkészítésre, szobafelújításra és 
bebútorozásra - azonban álláspontunk szerint előzetes tulajdonosi egyeztetést, döntést igényelt 
volna. 



2  

A  Tapolca  Kft.  ügyvezetője  az  alábbi  tételek  kifizetéséhez  kért  utólagos  támogatást  a 
képviselő-testülettől: 

 
Fsz. Megnevezés Nettó Bruttó 

1. Mérési terv (műfüves pálya) 160.000 160.000 
2. Villamos kapcsoló szekrény (műfüves 

pálya) 
1.155.370 1.467.320 

3. Klíma telepítése (vendégszoba) 302.362 384.000 
4. Szoba felújítás (kőműves munka, hideg- 

meleg burkolat, épületlakatos, 
épületvillamosság, épületgépészet – 
vendégszoba) 

6.727.624 8.544.082 

5. Szoba bútorzat (vendégszoba) 756.750 961.072 

6. Szoba bútorzat (vendégszoba) 133.068 168.996 

7. Szőnyeg, függöny, karnis (vendégszoba) 322.093 409.058 

8. Műszaki ellenőri tevékenység 434.646 552.000 

9. gyepszellőztetés 672.500 854.075 
10. lombtrágya 302.100 383.667 
11. 500 literes villany fűtésű bojler 

telepítése, bekötése 
1.007.874 1.280.000 

12. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 
(6 telephely) 

165.354 210.000 

13. kazán javítás, hőszigetelő blokk, 
örvénykeltő 

462.505. 587.381 

14. LED-fal fém tartószerkezetének gyártása 604.000 767.080 
15. 1000 literes HMV tartály karbantartása, 

előkészítés villany fűtésre 
393.701 500.000 

16. 1000 literes HMV tartály bekötése 
villanyfűtésre 

119.150 151.320 

17. Folyadékhűtő tartály átszerelési munkái 508.200 645.414 
18. Meglévő, üzemen kívüli folyadékhűtő 

beüzemelése 
2.117.875 2.689.701 

19. Lelátó feletti falfelület beázások utáni 
javítása, burkolatcsere 

3.526.517 4.478.677 

20. Villamos biztonsági felülvizsgálat 
(TÁMK) 

250.425 250.425 

21. Villanyszerelés (felülvizsgálat során 
feltárt probléma javítása) 

130.274 130.274 

22. Villanyszerelés 307.000 389.890 
23. Fűmag-felülvetés 236.220 300.000 
24. burkolat, kiskapu 1.100.000 1.397.000 
25. Érintésvédelmi, erősáramú berendezés 

felülvizsgálat (Tourinform) 
104.000 104.000 

26. Érintésvédelmi erősáramú berendezés 
felülvizsgálat (DKH) 

107.000 107.000 

27. Projektelőkészítés (Tópart felújítási 
projekt) 

2.188.181 2.778.990 

 
 

A Kft. ügyvezetője részben az energiaárak emelkedésével indokolta kérelmét. Az energiaárak 
változása azonban nem érhette oly módon derült égből villámcsapásként a Kft. ügyvezetését, 
hogy az év legutolsó képviselő-testületi ülésén, utólag kérjen jelentős összegű tulajdonosi 
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támogatást, hiszen az energiaárak emelkedéséről nyáron született kormányzati döntés, azóta 
pedig a Képviselő testület több rendes ülést tartott. Ugyanezen megállapítás vonatkoztatható a 
partner sportegyesületek beruházásai okán keletkezett többletkiadásokra, mivel az ilyen 
jellegű igények felmerülésekor a Képviselő-testület még a munkálatok megrendelése előtt – 
akár rendkívüli képviselő-testületi ülésen - hozhatott volna döntéseket. A vendégszoba teljes 
felújítása, bebútorozása, továbbá egy olyan projektelőkészítésről való döntés, melyről a 
Képviselő-testület szintén nem döntött, aligha nevezhető előre nem tervezett és váratlan 
kiadásnak. 

 
A Képviselő-testület 2022. december 16-i nyilvános ülésén képviselő javaslat született az ügy 
kivizsgálására, mellyel Tapolca Város Polgármestere egyetértett. 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának 
biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 
Az Mötv. hivatkozott rendelkezése és az ügy kivizsgálására tett képviselői indítvány alapján 
a Tapolca Kft. ügyvezetője támogatási kérelmének tartalmát képező árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések és építési munkák megrendelése és kifizetése körülményeinek 
vizsgálatára egy ideiglenes vizsgálóbizottság felállítására teszek javaslatot a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § 
(3) bekezdése, továbbá Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Szmsz.) 36. § (1) bekezdése és a 40. §-a alapján. 

 
A Mötv. 57. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok 
ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. 

 
Az Szmsz. 36. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület állandó és 
ideiglenes bizottságokat hozhat létre. Az Szmsz 40. § (1) és (2) bekezdései akként 
rendelkeznek, hogy a képviselő-testület meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat 
kidolgozására ideiglenes bizottságot választhat. Az ideiglenes bizottság feladatát és 
megbízatásának terjedelmét, idejét a Képviselő-testület esetenként határozza meg. 

 
Esetünkben a Tapolca Kft. támogatási kérelme tartalmának kivizsgálására ideiglenes 
bizottságként működő vizsgálóbizottság felállítására teszek javaslatot a Tapolca Kft. 2022. 
Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
elnevezéssel. 

 
A Bizottság személyi összetételére az alábbiak szerint teszek javaslatot: 

1.) a Bizottság létrehozása tárgyában rendkívüli képviselő-testületi ülést kezdeményező 
képviselők, azaz: Bognár Róbert, Dr. Décsey Sándor, Horváth Gábor, Takács Gábor, 
Tóth Bálint önkormányzati képviselők 

2.) a Gazdasági Bizottság elnöke, Buzás Gyula önkormányzati képviselő 
3.) a Képviselő-testület Közbiztonságért, Katasztrófa Elhárításért és Helyi Védelmi 

Feladatok Ellátásáért felelős tanácsnoka, Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselő 
 
A Bizottságnak tehát 7 fő önkormányzati képviselő taggal áll fel. A Bizottság elnökének 
Horváth Gábor önkormányzati képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökét javaslom 
megválasztani. 
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A Bizottság feladata a Tapolca Kft. ügyvezetője által külön képviselői kérésre megküldött 
excel táblázatban szereplő árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések és építési munkák 
megrendelése és kifizetése körülményeinek teljes körű vizsgálata. A vizsgálat során a 
Bizottság a Kft – és amennyiben a vizsgálat körülményei szükségessé teszik, az 
Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, más szerv, gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó - tárgyban keletkezett iratait bekérheti, azokat megtekintheti, másolatot 
készíthet róluk. A bekért iratokat a bizottság kizárólag célhoz kötötten, a vizsgálat 
lefolyásához, annak befejezéséig használja fel, figyelemmel a vonatkozó adatvédelmi 
előírásokra. Az ügyben érintetteket meghallgathatja, szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 
A Bizottság a tényállás teljes körű feltárását követően – szükség szerint intézkedési javaslatot 
is tartalmazó - jelentést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. A Bizottság 
működéséhez esetlegesen szükséges költségvetési forrást – pl. szakértő kirendelése – a 
Képviselő-testület biztosítja. 

 
Az ideiglenes bizottság működésének időtartama a tényállás teljes körű feltárásának és azt 
követően a jelentés elkészítésének időtartama. A jelentés Képviselő-testület általi 
megtárgyalásának napján a Bizottság megszűnik. 

 
Az Szmsz. jelenleg a Képviselő-testület állandó bizottságait tartalmazza. Ahhoz, hogy a 
Tapolca Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének tartalmát Vizsgáló Bizottság 
működését szabályszerűen kezdhesse meg, szükséges a hatályos Szmsz kiegészítése a 
Bizottságra vonatkozó rendelkezésekkel, mégpedig oly módon, hogy az Szmsz kiegészül a 
Bizottságra és annak működésére vonatkozó rendelkezésekkel. 

 
A Bizottság működését az Mötv. és az Szmsz vonatkozó szakaszai szabályozzák a rendelet- 
tervezetben rögzített kiegészítésekkel. 

 
A Képviselő-testületnek a Bizottság létrehozásával és működésével kapcsolatban egyrészt 
rendeletet kell módosítania, másrészt pedig normatív határozatban szükséges rögzítenie a 
Bizottság összetételére, feladatára vonatkozó képviselő-testületi döntést. 

 
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési 
javaslatokat elfogadni! 

 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

I. 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Döntés a Tapolca Kft. 2022. december 
16-i képviselő-testületi ülésén tárgyalt támogatási kérelme tartalmának kivizsgálásáról című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza: 

 
1. A Tapolca Kft. ügyvezetőjének a 2022. december 16-i nyilvános képviselő-testületi 

ülésen tárgyalt támogatási kérelme tartalmának kivizsgálására a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § 
(3) bekezdése, és a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szmsz.) 36. § (1) bekezdése, továbbá a 40. 
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§-a alapján ideiglenes bizottságként vizsgálóbizottságot hoz létre a Tapolca Kft. 2022. 
Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) elnevezéssel. A Bizottság 7 fő önkormányzati képviselő tagból áll. 

2. A Bizottság elnökének Horváth Gábor önkormányzati képviselőt, a Bizottság tagjának 

Bognár Róbert önkormányzati képviselőt 
Dr. Décsey Sándor önkormányzati képviselőt 
Takács Gábor önkormányzati képviselőt 
Tóth Bálint önkormányzati képviselőt 
Buzás Gyula önkormányzati képviselőt 
Tölgyes Zsolt önkormányzati képviselőt 

 
megválasztja. 

 
3. A Bizottság feladata a Tapolca Kft. ügyvezetője támogatási kérelmének és az általa 

külön képviselői kérésre megküldött excel táblázatban szereplő árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések és építési munkák megrendelése és kifizetése 
körülményeinek teljes körű vizsgálata. A Bizottság a tényállás feltárását követően 
jelentést készít. Az ideiglenes bizottság működésének időtartama a tényállás teljes 
körű feltárásának és azt követően a jelentés elkészítésének időtartama. A jelentés 
Képviselő-testület általi megtárgyalásának napján a Bizottság megszűnik. 

 
4. A Bizottság működéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket – 

jegyzőkönyvvezető, számítógép, fénymásoló, kép és hangrögzítő illetve lejátszó 
eszközt - költségvetési forrást – például szakértő igénybevétele esetén – Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
 

Határidő: Bizottság létrehozása, tagok megválasztása: azonnal 
Vizsgálat lefolytatása: tényállás teljes körű feltárása, jelentés elkészítése 
Működési forrás biztosítása: Bizottság működésének időtartama 

Felelős: Bizottság létrehozása, megválasztása: polgármester 
Működési forrás biztosítása: polgármester 
Vizsgálat lefolytatása, jelentés elkészítése: Bizottság elnöke 

 
 

II. 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és _/2023. (_._) számon önkormányzati 
rendeleti közé iktatja. 

 

Tapolca, 2022. december 28.  
Horváth Gábor 

elnök 
Ügyrendi Bizottság 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2023. (_._) önkormányzati 
rendelete 

 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. 

(VI.3.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.  § 

 
A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. 
(VI.3.) önkormányzati rendelete a következő, 40/A. §-sal egészül ki: 

 
„40/A. § 

 
(1) A Képviselő-testület a Tapolca Kft. 2022. december 16-i nyilvános ülésén tárgyalt 

támogatási kérelme tartalmának kivizsgálására vizsgálóbizottságot hoz létre a Tapolca 
Kft. 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel. A bizottság 7 fő önkormányzati képviselő 
tagból áll. 

 
(2) A Bizottság feladata a Tapolca Kft. ügyvezetője támogatási kérelmének és az általa 

külön képviselői kérésre megküldött excel táblázatban szereplő árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések és építési munkák megrendelése és kifizetése 
körülményeinek teljes körű kivizsgálása. 

 
(3) A Bizottság üléseinek összehívására, működésére, nyilvánosságára, 

határozatképességére, határozathozatalára, a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 
tartalmára az Mötv-nek és az Szmsz-nek a képviselő-testületre és a bizottságokra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi kiegészítésekkel. 

 
(4) A Bizottság a vizsgálat során a Tapolca Kft – és amennyiben a vizsgálat 

megállapításai szerint szükséges, az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal, más szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó - tárgyban keletkezett iratait 
bekérheti, azokat megtekintheti, a bekért iratokról másolatot készíthet. A bekért 
iratokat a bizottság kizárólag célhoz kötötten, a vizsgálat lefolyásához, annak 
befejezéséig használja fel, figyelemmel a vonatkozó adatvédelmi előírásokra. Az 
ügyben érintetteket meghallgathatja, szükség szerint szakértőt vehet igénybe. A 
vizsgálat során a Bizottság felhívására a kötelezett köteles a kért iratokat a Bizottság 
rendelkezésére bocsátani vagy meghallgatás céljából a Bizottság ülésén megjelenni. 
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(5) A Bizottság határozatait meg kell küldeni mindazoknak, akik a döntés végrehajtásában 
intézkedésre kötelezettek. 

 
 
 

(6) A Bizottság a tényállás teljes körű feltárását követően – szükség szerint intézkedési 
javaslatot is tartalmazó - jelentést készít. A vizsgálat eredményéről a Bizottság elnöke 
a jelentés elkészítését követő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő- 
testületnek és javaslatot tehet további intézkedések megtételére. 

 
(7) Az ideiglenes bizottság működésének időtartama a tényállás teljes körű feltárásának és 

azt követően a jelentés elkészítésének időtartama. A jelentés Képviselő-testület általi 
megtárgyalásával a Bizottság megszűnik.” 

 
 

2.  § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 

Dobó Zoltán dr. Iker Viktória 
polgármester jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
1.) A rendelet-tervezet címe: 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. ( ) önkormányzati rendelete 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 
a) Társadalmi-gazdasági hatása: A Tapolca Kft. 2022. december 16-i nyilvános képviselő- 
testületi ülésen tárgyalt támogatási kérelme számos olyan kifizetési tételt tartalmazott, mely 
nem tartozik az előre nem tervezett, váratlan kiadások körébe. Tapolca város lakosságának a 
testületi munkát figyelemmel kísérő tagjai várják, hogy a képviselő-testületi ülésen 
elhangzottaknak megfelelően megtörténjen a kivizsgálás a megrendelések, kifizetések 
körülményeit illetően. Gazdasági hatása, hogy a jövőben az önkormányzati tulajdonú kft-k 
ügyvezetői remélhetőleg valamennyi, a kft. anyagi lehetőségeit meghaladó beruházást, 
felújítást egyeztetnek a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testülettel. 

 
b) Költségvetési hatása: a rendeletnek költségvetési hatása az esetben lehet, ha a 
vizsgálóbizottság munkájához külső szakértő bevonása szükséges. Ez esetben a szakértő díja 
az önkormányzat költségvetését terheli. 

 
c) Környezeti, egészségi következményei: 
A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A tervezet elfogadása, a Bizottság működése adminisztratív többletterhet jelent a Bizottság 
adminisztratív feladatait ellátó Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

 
e) Egyéb hatása: Nincs. 

 
3.) A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A 2022. december 16-i nyilvános képviselő-testületi ülésen képviselői indítvány hangzott el a 
Tapolca Kft. támogatási kérelme tartalmának kivizsgálásával kapcsolatban. A kivizsgálással 
Tapolca Város Polgármestere egyetértett. A vizsgálat lefolytatására vizsgálóbizottság 
felállítása szükséges. A vizsgálóbizottság jogszerűen a tervezet megalkotásával és 
elfogadásával működhet. 

 
4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti intézkedést vonhat maga után. 

 
5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
a) személyi: biztosítva 
b) szervezeti: biztosítva 
c) tárgyi: biztosítva 
d) pénzügyi: biztosítva 







TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 

E-mail: horvath.gabor@tapolca.hu 

 

 
    

 

                                                                                               

 

 

dr. Iker Viktória jegyző                                                                                         Nyt.szám: 2/2023/Ü 

8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

E-mail: iker.viktoria@tapolca.hu 

 

Tárgy: képviselői indítvány módosítása 

 

Tisztelt Jegyző Úrhölgy! 

 

2023. január 5-én 10:30 órakor a rendkívüli testületi ülés összehívásával kapcsolatos megbeszélésen el-
hangzottakat, valamint a 16:01 órakor e-mailen küldött írásos javaslatát alapul véve, a tárgyban benyújtott 
kezdeményezésemet a csatolt anyagokkal együtt átnéztem. 
 
A benyújtott írásos anyagot, Jegyző Úrhölgy javaslatait figyelembe véve kiegészítettem az alábbiak szerint. 
 
Előterjesztés: 
 
4. oldal első bekezdés kiegészítve „A bekért iratokat a bizottság kizárólag célhoz kötötten, a vizsgálat lefo-
lyásához, annak befejezéséig használja fel, figyelemmel a vonatkozó adatvédelmi előírásokra.” 
 
Döntési javaslat: 
 
4. pont kiegészítve „…..személyi, tárgyi feltételeket – jegyzőkönyvvezető, számítógép, fénymásoló, kép és 
hangrögzítő illetve lejátszó eszközt –„ 
 
Rendelet: 
 
4. pont kiegészítve „A bekért iratokat a bizottság kizárólag célhoz kötötten, a vizsgálat lefolyásához, annak 
befejezéséig használja fel, figyelemmel a vonatkozó adatvédelmi előírásokra.” 
 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormány-
zati rendeletének módosítását továbbra is indokoltnak tartom, így az magába foglalja a fentiekben említett 
e-mailjének első részében foglaltakat. 
 
Köszönöm Jegyző Úrhölgy segítő észrevételeit. 
 
 
 
Tapolca, 2023. január 09. 
 

Tisztelettel: 

 

                                                                                                                Horváth Gábor 
                                                                                                               elnök 

mailto:horvath.gabor@tapolca.hu

