
 

 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
20/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet.) 1. számú mellékletének 85. sora e rendelet 1. melléklete szerint 
módosul. 
 

2. § 
A Rendelet 1. számú mellékletének 886. sora e rendelet 2. számú melléklete szerint egészül ki. 
 

3. § 
A Rendelet 4. számú mellékletének 362. sora e rendelet 3. melléklete szerint egészül ki. 
 

4. § 
Ez a rendelet a 2021. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2021. június 10. 
 
 

Dobó Zoltán sk.     dr. Iker Viktória sk. 
polgármester              jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2021. június 18. 
 
 
 

dr. Iker Viktória sk. 
        jegyző 

1 
 



 
1. melléklet a 20/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének táblázata 85. sora megszűnik. 

 

Sorsz.   Naplóssz.   Település   Hrsz.   Ing. jell.   Megnevez.           Utca+hsz.       Önk.tulajdon (%) 

85.         879             Tapolca      874     21124           Nagyköz u.                  100 

 

2. melléklet a 20/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének táblázata a következő, 886. sorral egészül ki: 

 

Sorsz.   Naplóssz.   Település   Hrsz.      Ing. jell.     Megnevez.           Utca+hsz.       Önk.tul. (%) 

886        …….        Tapolca      874/2     ……….      közterület            Nagyköz u.      100 

 

3. melléklet a 20/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletének táblázata az alábbi 362. sorral egészül ki:  

 

Sorsz.  Naplóssz.   Település   Hrsz.   Ing. jell.  Megnevez.                Utca+hsz.       Önk.tulajdon (%) 

362.     ………     Tapolca     874/1     ……      beépítetlen terület      Nagyköz u.     100 
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