
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2007. (XI. 26.) Kt. rendelete

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint 

szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelet
módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény (a továbbiakban : Ktv.) 4 §-ában kapott felhatalmazást és a Ktv. 44/A. §-a,
49/H. §-a, 49/J §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2) 
bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A 4. § (1) bekezdés f.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f.) Egészségpénztári tagsághoz hozzájárulás”

2. §

A 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője és a személyügyi ügyintéző hivatalból is 
kezdeményezheti a támogatás odaítélését”

3. §
A 7. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A kérelmekről az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda előterjesztése alapján – a 
személyügyi ügyintéző véleményének figyelembe vételével – a jegyző dönt.

4. §

Az 1. számú melléklet A/8-as sora a következők szerint módosul: 
„A/8. Egészségpénztári tagsághoz hozzájárulás”
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

(1) Jelen rendelet 2007. december 1-jével lép hatályba.

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

6. §

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, 2007. november 26.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző  

Kihirdetve: Tapolca, 2007. november 26.

Dr. Imre László sk.
 jegyző  
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