
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
22/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. §

A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester és az önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján esküt tesz és erről 
okmányt ír alá.”

2. §

Az SZMSZ) VII. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„VII. Fejezet Nemzetiségek, helyi népszavazás és népi kezdeményezés”

3. §

Az SZMSZ 65. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai 
érvényesülésének elősegítése érdekében – a közvetlenül választott Tapolca Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával.

(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.



(3) Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatával és Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
kötött megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok
működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint: 
a) az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel

felszerelt helyiség ingyenes használata a tapolcai Polgármesteri Hivatal udvari
tanácsterem hivatalos helyiségében;

b) helyiséghasználat az ülések lebonyolításához, illetve közmeghallgatásokhoz,
fórumokhoz szükséges a Polgármesteri Hivatal udvari tanácstermében;

c) a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket biztosítása;

d) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés 
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
postázása);

e) a testületi döntések előkészítése, a testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat ellátása.”

4. §

Hatályát veszti az SZMSZ 28. §-a.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 
második napon hatályát veszti.

Tapolca, 2012. június 15.

 Császár László sk. Ughy Jenőné sk. 
 polgármester aljegyző 

Kihirdetve: 2012. június 18.

     Ughy Jenőné sk. 
          aljegyző 


