
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV. 16.)  
Kt. rendeletének módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 9. § (3) bekezdése, valamint 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja az egyes képviselő-testületi 
hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendeletét.

1. §

A rendelet 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6) Kisajátítással közérdekű célra nem állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése 20 millió forint értékhatárig. (1992. évi XXXVIII.tv. 108. §, a kisajátításról
szóló 2007. évi CXXIII. törvény 1. § (2) )

2. §

A rendelet 2. § (12) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

(12) A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos, polgármesterre átruházott feladatok és
hatáskörök:

a)  Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő külterületi ingatlanok tekintetében a 
Hegyközségekről szóló, 1994. évi CII. tv. 30. §. (2) bekezdésében szabályozott 
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megadása. 

b) Az Önkormányzat által a gazdasági társaságokba delegált tisztségviselők 
visszahívásának kezdeményezése, valamint új tagok delegálása, az önkormányzati
részesedéssel rendelkező gazdasági társaságokban való tulajdonosi képviselet.  

c) A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I.18.) számú Kormány rendelet 1. §. (3) 
bekezdése alapján nyilatkozat tétele.

d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon bárminemű szolgalmi jog 
bejegyzéséhez való hozzájárulás.

e) Az osztatlan közös ingatlanban és a társasházakban az önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos 
tulajdonosi jogok képviselete.

f)  Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjének a három hónapot meghaladó 
vagyonhasznosítási szerződés megkötéséhez be kell szereznie a Polgármester előzetes 
hozzájárulását.

g) Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az ingó vagyon, a maximum 20 Millió Ft ellenérték
fejében hasznosítandó tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok, üzletrészek 
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értékesítése és vásárlása, továbbá az ingatlan bérbeadásáról, értékesítéséről és annak 
módjáról dönt nettó 20 Millió Ft ellenértékig. Bérbeadásnál a nettó 20 Millió
értékhatár az öt évre vetített bérleti díj összegére vonatkozik.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése érdekében az önkormányzat
államilag garantált értékpapírt vásárolhat, vagy lekötött betétet helyezhet el. A 20
Millió Ft értékhatár ezekre az esetekre nem vonatkozik.

h) Nyilatkozik az önkormányzat nevében elővásárlási jog gyakorlásáról. 

i)  Gyakorolja a kötvénykibocsátásból eredő devizaügyletek lebonyolításával kapcsolatos 
döntési jogokat összeghatárra tekintet nélkül. Döntését a Képviselő-testület által 
létrehozott munkacsoport javaslatának figyelembevételével hozza meg. A
munkacsoport működésére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület külön 
határozatban állapítja meg.

(10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet 12. § (5) bek. a.) – i.) pont )

3. §

A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

(2) Megállapítja a piaci helyhasználati díjak (bérleti díj, napi helypénz) díjtételeit és a vásár,
ill. a piac rendjét, a rendelkezéseket megszegőkkel szemben a kiszabható pótdíj mértékét.  
(31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet 4. § (2) , 8. § (1) )

4. §

A rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

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

5. §

A rendelet 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) Dönt az önkormányzat által meghirdetett pályázatok nyomán a közművelődési 
támogatásokra a költségvetésben biztosított összeg elosztásáról.
(43/2007. (XII.21.) Kt. rendelet 7. § (2) bek.

6. §

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
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7. §

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E 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 jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

Tapolca, 2008. május 30.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
  Polgármester            Jegyző  

Kihirdetve: 2008. június 02.

Dr. Imre László sk.
               Jegyző 
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