
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 26. § (1) bekezdés ba) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„ba) Idősek Otthona (4 férőhely).” 

2. §

(1) A R. 4. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási
Irodájához” szövegrész helyébe a „Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Általános Igazgatási Csoportjához (a továbbiakban: Általános Igazgatási
Csoport)” szöveg lép.

(2) A R. 6. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási Irodája” szövegrész helyébe „az Általános Igazgatási
Csoport” lép.

(3) A R. 8. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész helyébe a „közös
önkormányzati” szöveg lép.

(4) A R. 27. § (4) bekezdésében a „Gondviselés alapítvány dr. Somogyi József Idősek 
Otthonában” szövegrész helyébe a „Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Megbecsülés Idősek 
Otthonában” szöveg lép.

(5) A R. 36. § (5) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási
Irodájának” szövegrész helyébe „az Általános Igazgatási Csoport” lép.

(6) A R. 36. § (6) bekezdésében és a 36. § (7) bekezdésében a „Gondviselés
Alapítvány” szövegrész helyébe a „Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.” szöveg lép. 



3. §

E rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő első 
napon hatályát veszti.

Tapolca, 2013. február 22.

 Császár László sk.      Ughy Jenőné sk. 
    polgármester              jegyző 

Kihirdetve: 2013. február 25.

                  Ughy Jenőné sk. 
                  jegyző


