
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2008. (XII. 29.) Kt. rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújításának támogatásáról szóló 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A pályázatok értékelését és előkészítését az alábbi összetételű munkacsoport végzi: 
a) A Pénzügyi Iroda és a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda feladatkörébe tartozó 
ügyek intézésének felügyeletével megbízott alpolgármester, aki egyben a munkacsoport
elnöke;
b) a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke;
c) A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési  és Műszaki Irodájának vezetője, 
d) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetője, 
e) a pályázó társasház közös képviselője.  

2. §

A rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

3. §

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 
tárgykörben, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai 
Közösségek jogszabályival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Tapolca, 2008. december 23.

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
 alpolgármester  jegyző 

Kihirdetve: 2008. december 29.

Dr. Imre László sk.
  jegyző
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