
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
31/2007. (XI. 26.) Kt. rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
1990. évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontja, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján. az ott
biztosított felhatalmazás szerint – figyelembe véve az Államháztartásról szóló, 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseit – az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről:

1. §

A rendelet 12. § (5) bekezdése az alábbi i/ ponttal egészül ki:

„ 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.” 

2. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet 1. § (3.) bekezdése által 
meghatározott függelékében az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni 
körben található 4370/14 hrsz-ú 1011 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlanból 45 
m2-t forgalomképessé nyilvánít és hozzájárul, hogy telekalakítást követően a 4370/18-as hrsz-
ú ingatlan területébe történő átcsatoláshoz. A 4370/14 hrsz-ú ingatlan területe 966 m2-re
csökken a forgalomképtelen vagyoni körben.

3. §

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.



4. §

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, 2007. november 12.

Á c s János sk. Dr. I m r e László sk.
       polgármester               jegyző 

Kihirdetve: Tapolca, 2007. november 26.

Dr. Imre László sk.

 jegyző 
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