
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
21/2006. (X. 13.) Kt. rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján 3/2005. (II.18.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 9. § a következőképpen módosul: 

9. § (1) A polgármester munkáját kabinet segíti. A polgármesteri kabinet a civil szféra egyes
szakterületeinek kiemelt képviselői, illetve a szakmai szervezetek képviselői 
bevonásával javaslatot tesz a polgármester, illetve a Képviselő-testület irányába közép 
és hosszú távú várospolitikai célok megvalósítására.

(2) A kabinet nem minősül bizottságnak. A kabinet döntési jogkörrel nem rendelkezik.  

(3) A kabinet tagjai:

a) polgármester,

b) alpolgármesterek,

c) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke,

d) polgármester által az adott témához meghívott szakértő 

(4) A kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz az önkormányzati főtanácsadó, 
aki egyben gondoskodik a kabinet munkájának előkészítéséről, adminisztratív 
kiszolgálásáról. A polgármester igénye szerint gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről.  

2. §

A 25. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai: 

a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
(A bizottság létszáma 9 fő, melyből képviselő 5 fő) 

b) Ügyrendi Bizottság
(A bizottság létszáma 5 fő, valamennyi tag képviselő) 

c) Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
(A bizottság létszáma 13 fő, melyből képviselő 7 fő) 
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3. §

A 29. §  a következőképpen módosul: 

PÉNZÜGYI és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

29. § (1) Megtárgyalja a Pénzügyi Iroda által a Bizottság rendes ülésére készített, az
Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a költségvetés alakulásáról szóló tájékoztatót az 
előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozóan. 

(2) Megvitatja és véleményezi a gazdasági programot, a költségvetés megállapítását,
módosítását és a végrehajtásáról szóló beszámolót, a helyi adók megállapítását,
módosítását, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a zárszámadás 
megállapítását, a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos Képviselő-testületi 
előterjesztéseket, az önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére vonatkozó 
javaslatokat, a költségvetés 1 %-a feletti hitelfelvételt, a kötvénykibocsátást, részvények,
üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot, intézmények alapítását, az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztos
kirendelésére vonatkozó előterjesztést, azon előterjesztéseket, amelyek a költségvetést 
érintik, az ár- és a térítési díjak megállapítására vonatkozó rendelet-tervezeteket, a
költségvetést érintő követelések elengedésére irányuló méltányossági kéréseket. Állást 
foglal megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről feladatkörét 
érintően, ha a szolgáltatás a települést is érinti, továbbá megvitatja közösségi célú 
alapítvány és alapítványforrás átvételét – átadását, valamint a településrendezési
terveket, azok jóváhagyását, módosítását, a város kommunális ellátásának fejlesztésére
vonatkozó javaslatokat, a tájvédelmi, városképi, műemlék jellegű épületek 
hasznosítására vonatkozó javaslatokat, közterület elnevezését, emlékmű, emléktábla, 
művészeti alkotás felállítását, épületek, épületrészek és területek védetté nyilvánítását, 
illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, a feladatkörét 
érintő önkormányzati érdekeltségű társasági formák létesítésére, intézmény alapítására 
vonatkozó javaslatokat, az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat, a parkolási díjak,
valamint a jogosulatlan parkolásért fizetendő pótdíjak mértékét, a belterületi határ 
megállapítását, módosítását, a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, a
feladatkörét érintő fejlesztési koncepciókat, programokat, a város idegenforgalmára 
vonatkozó előterjesztéseket, a város idegenforgalmi tevékenységét támogató alapítvány 
létrehozására, támogatására vonatkozó javaslatokat. Véleményt nyilvánít olyan
ügyekben – feladatkörében – amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának kikérését írja elő.

(3) A polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíj
megállapítására előterjesztést készít. Ezen tárgyú napirend előterjesztője a bizottság 
elnöke.

(4) Javaslatot tesz a Tapolcai Városfejlesztésért és Városrendezésért Kitüntetés
adományozására

(5) Ellenőrzi a költségvetés előkészítését és végrehajtását. A Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével ellenőrzi a költségvetési szervek pénzgazdálkodási tevékenységét, a 
Képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását, a bizottságok és a 
polgármester részére biztosított pénzeszközök felhasználását.
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(6) Ellenőrzi a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását. 

4. §

A 30. §  a következőképpen módosul: 

CSALÁD-, EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

30. § (1) Megvitatja és véleményezi az Önkormányzat költségvetésének feladatkörét érintő 
megállapítását, módosítását, az erről szóló zárszámadást, a helyi adórendeletet, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a feladatkörét érintő 
önkormányzati rendelet-tervezeteket, a feladatkörét érintő a Képviselő-testület 
hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú előterjesztéseket, az 
Önkormányzat felügyelete alatt álló, feladatkörét érintő intézmények tekintetében azok 
alapítását, átszervezését, működésével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, 
az orvosi körzethatárok megállapítását, módosítását, a feladatkörébe tartozó térítési díjat
megállapító rendelet-tervezeteket, a város közművelődési helyzetéről szóló 
beszámolókat, programokat, koncepciókat, a közművelődést támogató közösségi célú 
alapítványok létrehozását, a város éves kulturális rendezvénytervét, a feladatkörét érintő 
képviselő-testületi előterjesztéseket, a város oktatási helyzetéről szóló beszámolókat, 
programokat, koncepciókat, az oktatást támogató közösségi célú alapítványok
létrehozását, támogatását, a város sportéletéről szóló beszámolókat, programokat, 
koncepciókat, a város éves sportrendezvény tervét, a feladatkörét érintő közösségi célú 
alapítványok létrehozását. Állást foglal megyei önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről feladatkörét érintően, ha a szolgáltatás a települést is 
érinti. Véleményt nyilvánít olyan ügyekben – feladatkörében – amelyben a törvény az
érdekelt önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő. 

(2) Javaslatot tesz a Tapolcai Egészségügyért és Szociális Ellátásért Kitüntetés, a Tapolcai
Közművelődésért, Tapolcai Nevelésügyért, valamint a Tapolcai Testnevelés és Sport 
kitüntetések adományozására.

(3) Ellenőrzi a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, határozatok végrehajtását. 

(4) Dönt átruházott hatáskörben a közművelődési és sport támogatások, valamint a Tapolca 
város legjobb sportoló, kiváló sportoló, kiváló edző címek odaítéléséről.  

5. §

A 32- 33.§ hatályon kívül helyezésre kerül.

6. §

A 34. §  a következőképpen módosul: 

34. § (1) A Képviselő-testület bármely képviselő vagy a polgármester javaslatára tagjai 
sorából 3 fő tanácsnokot választhat a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati 
feladatok koordinálására, felügyeletére.

(2) A tanácsnokok feladatkörét:

1 fő részére a regionális és térségi fejlesztés és koordináció 
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1 fő részére az idegenforgalom 

1 fő részére általános gazdasági és településfejlesztési területre 

vonatkozóan állapítja meg.

(3) A tanácsnok köteles a feladatkörét érintő előterjesztések előkészítésében részt venni, 
tevékenységéről a polgármesteri kabinetnek rendszeresen szóban, a Képviselő-testületnek 
szükég szerint. de legalább negyedévente írásban beszámolni.

(4) A tanácsnok tiszteletdíjra jogosult, melynek mértékét az önkormányzati képviselők  
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

7. §

A 39. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

(2) A betölthető önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát a Képviselő-testület 2 
főben állapítja meg. Az önkormányzati főtanácsadói munkaköröket jelen szabályzat 7. 
számú melléklete tartalmazza.
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8. §

Az 1. sz. melléklet helyébe a következő melléklet lép: 

1. számú melléklet

TAPOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI 

1. Ács János polgármester

2. Bakos György

3. Barbalics Antal

4. Bognár Ferenc

5. Bozsoki Lajos

6. Buzás Gyula

7. Császár László

8. Dr. Csonka László

9. Horváthné Németh Edit

10. Horváthné Szalay Gyöngyi

11. Koppányi Ferenc

12. Lévai József

13. Marton József

14. Presits Ferenc

15. Sólyom Károly

16. Szatmári Jánosné

17. Vörös Béla

18. Závori László

9. §

Az 5. számú melléklet vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése közé
bekerül az Okmányiroda Irodavezetői státusza. 

10. §

(1) A 7. sz. melléklet 3. pontja törlésre kerül.

(2) A 8. sz. melléklet egészében törlésre kerül.
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11. §

A rendelet 2006. október 13-án lép hatályba,

12. §

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az 
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

Tapolca, 2006. október 13.

Ács János s.k. Dr. Imre László s.k.

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: Tapolca, 2006. október 13.

Dr. Imre László s.k.

  jegyző  
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