
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ)
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 Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az SZMSZ 34. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(8) A g) és h) pontokban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet – tervezetet társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem
önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet –
tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján a rendelet –
tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.
a) A Képviselő – testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a

véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
b) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet – tervezet

tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.
c) A rendelet – tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a

tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak
elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények
kifejtéséhez.

d) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése
a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik. Az adatok kezelése
magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és
törlését is.

e) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben foglalt vélelem szerint e bekezdés d) pontjában foglalt adatkezelések
tekintetében megadottnak kell tekinteni. Erre a tényre és a véleményezésre jogosult
adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.

f) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet – tervezettel kapcsolatos
vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető.

g) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a fizetési kötelezettségekről,
b) az önkormányzati támogatásokról,
c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
d) a szervezet és intézmény alapításáról, szervezeti és működési szabályzat megállapító,

és
e) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról

szóló rendelet – tervezeteket.
h) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendelet – tervezetet, ha annak sürgős

elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
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2. §

Az SZMSZ 58. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek:
a) Önkormányzati Iroda
b) Városfejlesztési és Üzemeltetési iroda

ba) Városüzemeltetési Csoport
c) Építéshatósági Iroda
d) Pénzügyi Iroda

da) Adócsoport
e) Általános Igazgatási Iroda

ea) Hatósági Csoport
f) Okmányiroda
g) Főépítész
h) Belső ellenőr
i) Szakmai tanácsadó

(2) Az SZMSZ 30. § (2) bekezdésében, a 36. §-ában, a 38. § (2) bekezdésében és a 49. § (2) és (3)
bekezdéseiben az „Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati Iroda” szövegrész kerül.

3. §

Az SZMSZ 58. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„Az Önkormányzati Irodát az aljegyző vezeti.”

4. §

A vagyonnyilatkozat – tételre kötelezett munkaköröket tartalmazó 1. számú melléklet jelen
rendelet 1. számú mellékletére változik.

5. §

(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2011. október 2. napján hatályát veszti.
(3) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Tapolca, 2011. szeptember 16.

Császár László sk. Ughy Jenőné sk.
polgármester aljegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2011. szeptember 19.

Ughy Jenőné sk.
aljegyző


