
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
27/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete

a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról

Tapolca Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
76-77. §-a alapján a 2007. évi átmeneti gazdálkodás szabályozására a következő rendeletet 
alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A Képviselő-testület 

(1) Az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését 
biztosítja.

(2) Az önkormányzati és intézményi működésben az alapfeladatok ellátásához a 
támogatás összegét a 2006. évi módosított előirányzati szinten arányosan biztosítja. 

(3) Az önkormányzat a saját és intézményei által felvállalt pályázati szerződésekben 
szereplő feladatok elvégzését folyamatosan biztosítja.  

(4) A városüzemeltetés, működtetés teljesítését a 2006. évi módosított előirányzati 
szinten, arányosan biztosítja.

(5) Az átmeneti időszakban a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes helyzetek 
elhárítása miatti) karbantartási, felújítási feladatokat lehet megkezdeni, illetve
elvégezni.

(6) Az átmeneti időszak pénzellátásában az önkormányzati és intézményi kötelezettséggel          
terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni.

2. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmeneti időszakban keletkezett 
bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszak időtartamát másfél hónapban állapítja meg: 2007. január 1.
napjától 2007. február 15. napja közötti időszakban. 

(3) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 
költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet-
tervezetet az átmeneti időszak lejártáig terjessze elő. 
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Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) A költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2007. február 15-én 
e rendelet hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

4. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláirt Európai Közösségek 
legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Tapolca, 2006. december 12.

Ács János s.k. dr. Imre László s.k.
polgármester jegyző  

Kihirdetve: Tapolca, december 15.

dr. Imre László s.k.
 jegyző  
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