
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2008. (XII. 29.) Kt. rendelete

az építészeti értékek helyi védelméről szóló 43/2004. (XI. 02.)  
Kt. rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiakra változik:

(3) A védetté nyilvánítás, illetve a védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó eljárás
indulhat hivatalból, szakmai – illetve társadalmi szervezet, továbbá állampolgári javaslatra. A
bejelentést Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Iroda 
Építéshatósági Csoportjának kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a védendő 
épületre, épületrészre, területre vonatkozó adatokat (helyrajzi szám, vagy utca, házszám,
tulajdonos, használó) továbbá  a védetté nyilvánítás valószínű indokát.  

2. §

A rendelet 2. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:  

(4) A döntés előkészítését a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki 
Irodájának Építéshatósági  Csoportja közreműködésével végzi: a testületi előterjesztést az 
önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményével kell a testület elé
terjeszteni. A döntés előkészítésére építészeti értékvizsgálatot kell készíteni.  

3. §

A rendelet 3. §. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Városüzemeltetési és Műszaki Iroda Építéshatósági Csoportja a testületi döntés alapján 
a helyi védelem alatt álló építményekről, építményrészekről és területekről nyilvántartást 
vezet és törzslapot készít (helység, utca és helyrajzi szám, tulajdonos, használó, rövid
indokolás, valamint az építmény, terület értékeit bemutató fotók). A nyilvántartásba vételről 
értesíteni kell az érintett tulajdonosokat.
A nyilvántartás jelen rendelet 1. számú melléklete.

4. §

A rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.



5. §

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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