
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

Tapolca város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági
árának megállapításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször 
módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Tapolca város közigazgatási területére.

2. §

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2008. január 1-jétől érvényes hatósági árai:  

Megnevezés Hatósági ár (Ft)

Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás 160,-Ft

Összvonalas havi bérlet 2.940,-Ft

Összvonalas félhavi bérlet 1.960,-Ft

Tanuló és nyugdíjas havi bérlet 1.185,-Ft

Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr) 160,-Ft 

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

3. §

(1) A megállapított menetdíjon felül:

a) 5.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki:

Jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az
utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe. A pótdíj összege 2500,-
Ft-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik. A pótdíj összege 500,-Ft-ra mérséklődik, ha 
az utas egyébként rendelkezik a tárgyidőszakra érvényes bérletjeggyel, és kettő 
munkanapon belül a szolgáltató által megjelölt helyen és időben bemutatja.  

b) 1.500,-Ft helyszíni pótdíjat köteles fizetni, aki:

Poggyásszal, ruházatával, vagy más módon az autóbusz utasterét beszennyezi.



(2) A pótdíjak beszedéséről az MB Balaton Kft. gondoskodik.  

4. §

(1) E rendelet 2008. január 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/2006. (IX.18.) Kt. rendelet hatályát veszti. 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

5. §

Ez a 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 legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Tapolca, 2007. december 11.

Ács János polgármester nevében

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

Kihirdetve: Tapolca, 2007. december 21.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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