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Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 

a Veszélyhelyzeti Alap létrehozásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat ) Veszélyhelyzeti 
Alapot ( a továbbiakban: Alap ) hoz létre.
(2) Az Alap célja a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében 
szükséges intézkedések költségeihez való hozzájárulás.
(3) Az Alapot pénzbeli támogatásban részesítheti bármely természetes személy, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
(4) A támogató kérelmére, az Alapba történő befizetésről a polgármester igazolást állít ki.

2.§

(1) Az Alap felhasználásáról a polgármester jogosult rendelkezni.
(2) Az Alap pénzeszközeit a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása 
érdekében szükséges intézkedések finanszírozására, különösen:
a) a lakosság, valamint az önkormányzattal és intézményeivel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személyek védőeszközzel való ellátására, 
b) a lakosság, valamint az önkormányzattal és intézményeivel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személyek önkéntes vírusteszten való részvételéhez szükséges eszközök 
beszerzésére,
c) az önkormányzat és intézményei részére tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzésének 
többletköltségeire
d) szociális juttatásokra, valamint a szociális alapellátások biztosítása során előírt vagy 
szükségessé vált intézkedések többletköltségeire és
e) egészségmegőrző, rekreációs és sport célú tevékenységet végző civil szervezetek működési 
támogatására
lehet felhasználni.

3.§

(1) Az alap rendelkezésére álló pénzeszközöket elkülönítetten, az „Államháztartáson kívüli 
forrás átvétele” bankszámlán kell kezelni, melynek számlaszáma: 14100110-35181549-
43000005.
(2) Az Alap feletti rendelkezés és az Alap kezelése során az államháztartás működési rendjére 
és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
(3) Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközöket a 2. § (2) bekezdésben meghatározott célra, a 
veszélyhelyzet megszűnését követő hatodig hónap utolsó napjáig kell felhasználni.
(4) Az esetlegesen fel nem használt összeggel az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 
települési támogatások biztosítására meghatározott költségvetési keretet kell megnövelni.
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4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napján hatályát veszti.

Holovits György Huba Köselingné dr. Kovács Zita                           
        polgármester                  jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra 
elhelyezett hirdetménnyel 2021. február 25. napján.

      
    Köselingné dr. Kovács Zita                           

         jegyző 


