
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
20/2007.( IV.16.) Kt. rendelete

az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 9. § (3) bekezdése, valamint 16. §
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdésében biztosított jogköre
alapján egyes hatásköreit a polgármesterre, illetve a képviselő-testület bizottságára ruházza át. 

(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, az 
átruházott hatásköröket visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(3) Az átruházott hatáskörök gyakorlói a zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésével 
egyidőben kötelesek beszámolni a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseikről. 

Polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatáskörök 

2. §

(1) Az önkormányzati jogokat, a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely 
kérdésben a hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez való fordulás. 

(2) A regionális közigazgatási hivatal megyei kirendeltség vezetőjének tájékoztatása, 
felhívása alapján tett intézkedésről, vagy az abban foglaltakkal való egyet nem értésről. 

(3) A lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítése 
esetén e szervezetek bevonását szolgáló fórumok rendjének meghatározása.

(4)  Zárt ülésen keletkező külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános 
adat megismerésére vonatkozó kérelem elbírálása. (SzMSz. 7.§ (9) bekezdés)

(5) Az önkormányzati közút forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata és módosítása.
(1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdés)

(6) Kisajátítással közérdekű célra nem állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése 20 millió forint értékhatárig. (1992. évi XXXVIII. tv. 108. §, 1976. évi 24.
törvényerejű rendelet 1. §) 

(7) Eljár a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodás iránti 
kérelmek ügyében. (10/2006. (III.20.) Kt. rendelet 4. § (1) bek. a./ és 4. § (2) bek. c./ pont)

(8) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személy kötelezése 
a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.



(9) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni bírósági felülvizsgálatot kérő 
keresetlevél továbbítása a bírósághoz.

(10) Az intézmény által benyújtandó pályázathoz fenntartói hozzájárulás megadása,
amennyiben az intézményi költségvetésen felül anyagi kihatás nincs.

(11) Az Önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának, a közoktatási 
intézmények nevelési, pedagógiai programjának, házirendjének, valamint minőségirányítási 
programjának jóváhagyása.

(12) Tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása 20 millió forint értékhatárig. (10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet 12. § (5) bekezdés a.)-h.) pont)

(13) Európai Uniós pályázatok benyújtása és partnerségi kapcsolat vonatkozásában
pályázat benyújtása és nyilatkozat tétele 20 millió forint összeghatárig.

(14) Pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20 millió forint 
összköltségű pályázat erejéig 

(15) A város jelképei használatának engedélyezése. (17/2004.(V.25.) Kt. rendelet 8. § (1)
bekezdés)

(16) Közterület használatának engedélyezése. (16/2005. (V.26.) Kt. rendelet 14. § (2)
bekezdés)

(17) Az ideiglenes és a kizárólagos parkolóhely használatára vonatkozó – az üzemeltető 
által kötendő - megállapodáshoz hozzájárulás megadása. (58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet 8. § 
(7) bekezdés)

(18) Eljár a lakások és helyiségek bérleti ügyeiben. (7/2006. (III.20.) Kt. rendelet 3. § (3)
bekezdés)

(19) A középületek és közterületek teljes vagy részleges zászlózásának elrendelése
ünnepeken kívül, illetőleg az ünnepi esemény jellegéhez alkalmazkodva. (30/2004. (VI.29.) 
Kt. rendelet 6. § (1)-(2), (4) bekezdés)

(20) Dönt a mindenkori nemzeti értékhatár alatti értékű önkormányzati beszerzések, 
valamint valamennyi Polgármesteri Hivatali beszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárások
megindításáról és eredményéről. (Tapolca Város Önkormányzata önálló és részben önálló 
intézményei Közbeszerzési Szabályzata)

(21) Dönt a befektetett eszközök térítés nélküli átadásáról 20 millió forint értékhatárig.

(22) Eljár az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésével kapcsolatos ügyekben. (56/2004. (XII.20.) Kt. rendelet 2. § (1)-
(2) bekezdés, 4. §)

Valamennyi Bizottságra átruházott képviselő-testületi hatáskör 

3. §

(1) Ellátják az Önkormányzat által alapított - a bizottság feladatkörébe tartozó -
közalapítványok felügyeletét. (SzMSz)



Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra átruházott képviselő-testületi hatáskörök 

4. §
(1) Önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésének ellátása. (SzMSz 29. §) 

(2) Megállapítja a piaci helyhasználati díjak (bérleti díj, napi helypénz) díjtételeit.

(3)  Parkolóhely kizárólagos használatát biztosító lezárási lehetőség elbírálása. (58/2004. 
(XII.20.) Kt. rendelet 13. § (3) bekezdés)

Család-, Egészségügyi és Oktatási, Művelődési és Sport  Bizottságra átruházott 
képviselő-testületi hatáskörök 

5. §

 (1) Eljár ápolási díj megállapítása, valamint bölcsődei felvételi kérelmek ügyében. 
(10/2006. (III.20.) Kt. rendelet 4. § (1) bek. b./ és (2) bek. a./ pont)

(2) Dönt a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról. (12/2004. 
(IV.20.) Kt. rendelet 12.§ (1) bekezdés)

(3) Eljár lakások és helyiségek bérleti ügyében. (7/2006. (III.20.) Kt. rendelet 3. § (4)
bekezdés)

(4) Dönt a kiváló sportolói és edzői címek odaítéléséről. (33/2004. (VI.29.) Kt. rendelet 8. 
§)

(5) Dönt az önkormányzat által meghirdetett pályázatok nyomán a közművelődési 
támogatásokra a költségvetésben biztosított összeg elosztásáról. (46/2004. (XI.02.) Kt.
rendelet 6. § (2) bekezdés)

(3) Dönt az önkormányzat által évente a sport rendezvények megvalósításában
közreműködő sportszervezetek, civilszervezetek támogatására a költségvetésben biztosított 
keretösszeg felosztásáról. (33/2004. (VI.29.) Kt. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdés)

Eljárási szabályok

7. §

(1) A polgármesteri, valamint a bizottsági hatósági hatáskörbe tartozó egyedi ügyekben a
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Az egyedi ügyek döntésre történő 
előkészítése, a döntés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal szakirodájának feladatát képezi. 

(2) A polgármesteri, valamint a bizottsági hatósági hatáskörbe tartozó ügyekben a
jogorvoslatra az Ötv. 11. § (2) bekezdése valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98-99. §-a az irányadó.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ezen rendelet 2007. április 16. napján lép hatályba.



(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2005. (II.18.) Kt. rendelet hatályát 
veszti.

Jogharmonizációs záradék

10. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az 
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Tapolca, 2007. április 13.

Ács János s.k. Dr. Imre László s.k.
 polgármester jegyző

Kihirdetve: 2007. április 16.

Dr. Imre László s.k.
 jegyző  
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