
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

20/2006. (IX. 18.) Kt. rendelete

a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjárati díjak megállapításáról

Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
szolgáltatási díjtételének legmagasabb ÁFÁ-s árát az alábbiak szerint állapítja meg:

Menetjegyek 2006. évi díj
Ft

- Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás 145,-

- Összvonalas havi bérlet 2.940,-

Tanuló, nyugdíjas bérletek:

- Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 1.185,-

- Tanuló, nyugdíjas negyedéves bérlet 3.555,-

Dolgozó bérletek:

- Heti

- Félhavi 1.960,-

- Havi 2.940,-

- Negyedéves

Egyéb díjak:

- Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi különjárat 300,-Ft/km

- Bérletigazolvány kiállítási díja 205,-

- Elrontott, megrongálódott bérletek cseredíja 205,-

-Kutyaszállítás díja (kivéve vakvez. és rendőr) 145,- 

Pótdíjak:

- Jármű beszennyezés 1045,-

- Jegy nélküli utazás 4.000,-

- Késedelmi díj pótdíjon felül további 10.435,-

- Bérlet bemutatás díja 335,-

A hatályos ÁFA-törvény értelmében a pótdíjak nem tartoznak az ÁFA körbe



2. §

(1) E rendelet 2006. október 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 41/2005 (XII.21.) Kt. rendelet hatályát veszti. 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

3. §

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, 2006. szeptember 15.

Ács János sk. dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző  

Kihirdetve: Tapolca, 2006. szeptember 18.

dr. Imre László sk.
  jegyző  
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