
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
24/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete 

 
a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 
(1) A Képviselő-testület az átmeneti időszakban biztosítja: 

a) az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum folyamatos működését 

b) a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működtetését a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás finanszírozásán keresztül, 

(2) Az önkormányzati, intézményi, társulási, városüzemeltetési és egyéb működési feladatok 
ellátásához a 2019. évi módosított előirányzati szinten, arányosan biztosítja a támogatás 
összegét.  

(3) Az átmeneti időszakban csak a biztonságos működést szolgáló (életveszélyes helyzetek 
elhárítása miatti), valamint pályázati és egyéb kötelezettségekből adódó karbantartási, felújítási 
feladatokat lehet megkezdeni, illetve elvégezni.  

(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az önkormányzati és intézményi kötelezettséggel terhelt 
költségvetési maradványokat, valamint a Képviselő-testület kötelezettségvállalásaira vonatkozó 
határozatokat figyelembe kell venni. 

2. § 

(1) A Képviselő-testület a Tapolca Kft. részére működési támogatás céljára 30.000 eFt-ot, továbbá 
rendezvények lebonyolítására 5.000 eFt-ot biztosít előlegként, melyeket a támogatási szerződés 
megkötése során figyelembe kell venni.  

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Média Kft. részére működési támogatás céljára 6.000 eFt-ot  
biztosít előlegként, melyet a támogatási szerződés megkötése során figyelembe kell venni.  

(3) A Képviselő-testület a Cselle-Ház Kft. részére működési támogatás céljára 15.000 eFt-ot  
biztosít előlegként, melyet a támogatási szerződés megkötése során figyelembe kell venni. 

3. § 
 

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

(2) Az átmeneti időszak időtartamát 2020. január 1. napjától 2020. március 15. napja közötti 
időszakra határozza meg.  

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

4. § 
 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, 
de legkésőbb 2020. március 15-én hatályát veszti. 
 
Tapolca, 2019. december 20. 
 
                                    Dobó Zoltán sk.        dr. Németh Mária Anita sk. 
                                      polgármester             jegyző 
  
Kihirdetve: 2019. december 23. 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
             jegyző 
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