
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI. 21.) önkormányzati rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és a kizárólagos 
használatért fizetendő díjak mértékét (a továbbiakban együtt: parkolási díjak) az 
üzemeltető javaslatára a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetes 
egyeztetésével Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg. 
A befizetett díjak az Önkormányzat bevételét képezik.”

2. §

(1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek 
kifizetéséről a jegyző Tapolca Város Polgármesteri Hivatala költségvetésének 
terhére a Pénzügyi Irodája útján gondoskodik.”

(2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Tapolca város polgármesterét, az alpolgármestereket és a képviselőket megilleti 
képviselői tevékenységük ellátása során felmerült –számlával igazolt– 
szükséges költségeik megtérítése a Polgármesteri Hivatal költségvetésének
terhére.”

3. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 12. 
§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) A temetési hely megváltási díját, mely az Önkormányzat bevétele,
készpénzátutalási megbízáson kell befizetni Tapolca Város Önkormányzata
költségvetési elszámolási számlájára, a befizetést igazolni kell az Általános
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál. Ezt követően a megváltás tényét a 
nyilvántartásban rögzíteni kell.

(2) A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni 
vállalkozó a temetőfenntartási hozzájárulást, mely az Önkormányzat bevétele, 
legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt fizeti be készpénzátutalási 
megbízáson Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájára, a befizetést igazolni kell a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoportjánál. A befizetés igazolása előtt a temetőkben építési 
munka nem végezhető. 

(3) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemető 
útjainak, létesítményeinek használatáért a díjat –a temetésekről vezetett temetői 
nyilvántartás, valamint a vállalkozókkal történő havonkénti egyeztetés alapján–, 
a hűtőhasználati díjat –a hűtőnapló és a boncolási napló vezetése alapján– 
számlázást követően, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizeti meg 
Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A befizetés
történhet készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással. A befizetett díjak az
Önkormányzat bevételét képezik.”

4. §

(1) A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 62. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 
költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.”

(2) Az SZMSZ 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése 
és a költségvetési beszámoló felülvizsgálatára könyvvizsgálót bíz meg, aki az
Ötv. szerinti jogosultságokkal rendelkezik.

(3) Az SZMSZ 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem része a helyi önkormányzat
költségvetésének, arról a nemzetiségi önkormányzat testülete saját
határozatával dönt. A nemzetiségi önkormányzat költségvetését a nemzetiségi
önkormányzat elnöke hagyja jóvá.”

(4) Az SZMSZ 65. § (3) bekezdése hatályát veszti.



5. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét
az Önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.”

6. §

Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a 
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak Tapolca Város Önkormányzata
tulajdonában lévő  Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. által biztosított 
étkeztetésben részesülő személyek. 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.”

7. §

A helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés
bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi
számlákra kell megfizetni:”

8. §

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A mellékletben feltüntetett díjakat az anyakönyvi esemény lebonyolítása előtt 
legkésőbb 10 nappal az anyakönyvvezető által biztosított átutalási megbízáson 
(csekk) kell teljesíteni. A befizetett díj az Önkormányzat bevétele. Az
anyakönyvvezető a feladóvevény bemutatásával ellenőrzi a díjfizetés 
megtörténtét.”

9. §

A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló 31/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a
következő rendelkezés lép:



„2. § A felsőfokú tanulmányokat támogató segély fedezetét a Képviselő-testület az 
Önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülöníti.”

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2012. február 17.

                        Császár László sk.                 Ughy Jenőné sk. 
      polgármester           aljegyző 

Kihirdetve: 2012. február 20.

Ughy Jenőné sk. 
            aljegyző


