
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet  és 

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és i) pontjában,  az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva következőket rendeli el:  
 
 
1. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdésében, a 44. §-t megelőző címben, a 44. § (1) és (2) 
bekezdésében, a rendelet 5/B. mellékletében, 7. mellékletében és 8. mellékletében a 
"kisebbségi" szövegrész helyébe a "nemzetiségi " szöveg lép.  
 
2. § Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) A képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: 
1. a törvény által meghatározott személyeket (jegyző, önkormányzat könyvvizsgálója, 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, kistérségi tisztifőorvos, azokban a témákban, amelyeket a 
jogszabály előír), 
2. a választókerületben megválasztott és a településen élő országgyűlési képviselőket, 
3. a napirendi pontok előterjesztőit, előadóit, 
4. Tata város Magyarországon élő díszpolgárait.” 
 
3. § Rendelet 11. § (2) bekezdésében és 8. mellékletében a "közigazgatási hivatal" szövegrész 
helyébe a "kormányhivatal" szöveg lép. 
 
4. § Rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) A sűrgősségi indítványról a képviselő-testület előzetes bizottsági véleményezés nélkül is 
döntést hozhat.   
 
5. § Rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(5) A képviselő-testület a bonyolultabb szakmai előkészítést, összetettebb szabályozást vagy 
a lakosság szélesebb körét érintő ügyben kétfordulós tárgyalást határozhat meg. Első 
fordulóban meghatározza az elveket, szempontokat, míg a második fordulóban határozattal 
dönt. A képviselő-testület eltérő döntésének hiányában a második fordulós tárgyalás időpontja 
az első tárgyalást követő második testületi ülés.” 
 
 
 
A rendelet megalkotásának napja: 2012. május 30. 
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6. § Rendelet 27. § (6) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet szövegének a városi honlapon való 
megjelenítésével történik.” 
 
7. § (1) Rendelet 5/A. melléklete 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"14. Engedélyezi Tata város címerének, zászlajának, valamint a Tata helységnév használatát 
gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek elnevezésében."  
 
(2) Rendelet 5/A. melléklete a következő 21. ponttal egészül ki: 
 
"21. A polgármester hatósági határozatban dönt az útépítési és közművesítési hozzájárulás 
egyes ingatlanokra jutó mértékéről és a megfizetés módjáról, melynek keretében a kötelezettel 
hatósági szerződést köthet." 
 
8. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
„3. §  Tata Város Zsigmond Király Díjat a polgármester adja át ünnepélyes alkalommal. Az 
átadás időpontját minden évben a képviselő-testület külön határozatban jelöli meg, amikor 
dönt a kitüntetés odaítéléséről.”  
 
9. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
,,5. §. (1) „Tata Városáért” kitüntetéshez emlékérem, oklevél és pénz- vagy tárgyjutalom jár. 
(2) Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozataihoz készített emlékérmék leírását a 
rendelet 2. sz. melléklete, az oklevél tartalmát a 13. §. tartalmazza. 
(3) A pénzjutalom nettó összege az arany fokozat esetében a mindenkori köztisztviselői 
illetményalap ötszöröse, ezüst fokozatnál háromszorosa, míg a bronz fokozat 
adományozásánál kétszerese.  
(4) A tárgyjutalom adásáról a képviselő-testület egyedileg dönt. Tárgyjutalomban elsősorban 
közösségek vagy jogi személynek részesülhetnek. A tárgyjutalom értéke legfeljebb a 
pénzjutalom (3) bekezdésben szereplő összegéig terjedhet.” 
 
10. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
„10. §  (1) A Magyarországon élő díszpolgárt a képviselő-testület nyilvános üléseire meg kell 
hívni, melyen tanácskozási jog illeti meg. 
(2) A Magyarországon élő díszpolgár két személy részére belépést biztosító tiszteletjegyre 
jogosult minden olyan művészeti, kulturális, sporteseményre, amelynek rendezője Tata Város 
Önkormányzata. A tiszteletjegyet a meghívóval együtt kell postázni.”  
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11. §   Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba és 2012. június 2. napján hatályát 
veszti. 
 
12. § Hatályát veszti a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/1999.(VII.10.) önkormányzati 
rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja, 37. § (1) és (6) bekezdése. 
 
 
 
 
 
 M i c h l  József     Dr. Kórósi Emőke 
     polgármester      jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 28/1999./VII.10./ önkormányzati rendelet  és 

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 
20/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének indokolása 

 
Részletes indokolás 

 
Az 1-7. §-hoz 

 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/1999./VII.10./ 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását több hatályba lépett 
jogszabály indokolja, így pl.: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
amely a kisebbségi önkormányzat elnevezés helyett a nemzetiségi önkormányzat elnevezést 
alkalmazza. Hasonlóképpen szükséges pontosítani a kormányhivatal megjelölését.  
A fentieken kívül az SZMSZ több szakaszát pontosítani szükséges, így a képviselő-testület 
ülésére meghívandó díszpolgárok körét, a sűrgősségi indítványra vonatkozó eljárási 
szabályokat,  a kétfordulós határozathozatal szabályait, a polgármesterre átruházott 
feladatkörök felsorolását.   
 

Az 8-10. §-hoz 
 
 
A képviselő-testület dönt a Tata Város Zsigmond Király Díja városi kitüntetés átadásának 
időpontjáról. A 9. §-ban a „Tata Városáért” kitüntetésben részesítettek jutalmazása, a 10. §-
ban a díszpolgárok jogai kerülnek pontosításra összhangban az SZMSZ-el.    
 

A 11-12. §-hoz 
 
Az önkormányzati rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba, majd azt követően, miután 
beépült az alaprendeletbe, 2012. június  2.  napján  hatályát veszi. 
 
A szak- és fekvőbeteg ellátásra vonatkozó 2012. május 1-vel hatályba lépett törvényi 
változások az önként vállalt feladatok közül e feladat hatályon kívül helyezését indokolják.  
---------- 
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