
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata közbiztonsági feladatai megoldása érdekében Közbiztonsági
Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

2. §

(1) Az Alap bevételi forrásai a következők: 
a)  az önkormányzat által jogerősen kiszabott/megállapított közterülethasználati díjak 

20 %-a.
b)  állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

által az Alap részére történő befizetések. 
c) pályázatok elnyerésével befolyt összegek.

(2) Az Alap bevételeit közbiztonsági célokra kell felhasználni, más célra azok még
ideiglenesen sem vonhatók el.

3. §

Az Alapba befolyt bevételről a Pénzügyi Iroda negyedévente tájékoztatja a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodát.

4. §

(1) Az Alapot Tapolca Város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni: 
a) közbiztonsághoz kapcsolódó pályázatok önrésze
b)  a közbiztonságról szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, 
c) közbiztonsági felmérések, tanulmányok megrendelésére,
d) közbiztonsági berendezések beszerzésére,
e) közbiztonsági berendezések üzemeltetésére, vagy
f) közbiztonsági propaganda, tájékoztatók költségeinek fedezésére.

(2) A 3. § alapján kapott tájékoztatás alapján az Alapba befolyt bevétel felhasználására a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda javaslatot tesz a Pénzügyi Irodának.

(3) Az Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint az adott
költségvetési évben nem kerül felhasználásra, a következő költségvetési évre át kell vinni.  

5. §

(1)1 Az Alap felhasználásának végrehajtását a Gazdasági Bizottság ellenőrzi. 

1 Módosította a 25/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. §-a
Hatályos 2015. január 1. napjától



(2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a Polgármester felelős. 
(3) Az Alapra befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket Tapolca Város 

Önkormányzatának bankszámláján elkülönítve kell kezelni.

6. §

A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

Tapolca, 2012. április 27.

 Császár László sk.                                                                         Ughy Jenőné sk. 
          polgármester                                                                                     aljegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. december 31.

Ughy Jenőné sk. 
                                                                                   jegyző 


