
Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
23/2008. (VII. 23.) 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. § (16) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(16) Közterület használatának engedélyezése. (16/2005. (V.26.) Kt. rendelet 11. §)

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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. július 23.

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

Kihirdetve: 2008. július 23.

Dr. Imre László sk.
                  Jegyző 
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