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10. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 / 95-12/ 2008

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2008. szeptember 12–i rendkívüli ülésére

Tárgy: Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási
Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívottak: Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
Intézményvezetők
Pedagógus Szakszervezeti Vezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 41. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8. §-
a alapján, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §.
(4) bekezdésében foglaltak alapján a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz,
azon belül a Tapolcai mikro-térséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei
feladat-ellátási kötelezettségük alapján az Ötv. 8. §. (1) és (4) bekezdésben előírt kötelező helyi
közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladatukról, az óvodai nevelésről az
alapfokú iskolai oktatásról és nevelésről intézményi társulás útján gondoskodhatnak
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, a Társulási megállapodást, Tapolca Város
Képviselő-testülete 102/2005. (IV. 15.) Kt. határozatával hagyta jóvá.
2005. november 29-én Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláson belül Tapolcai
(Raposka) Mikro -körzethez tartozó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás jött létre.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 326/2005. (XI.25.) Kt. határozata és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2005. (XI. 28.) Kt. határozata alapján.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2007.(XI. 23.) Kt. illetve
277/2007.(XI. 23.) Kt. határozatában megfogalmazta azon szándékát, hogy a fenntartásában
működő óvodai nevelést, alapfokú oktatást biztosító intézményhálózatát átszervezi. A
280/2007. (XI. 23.) Kt. határozatával, pedig felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét, és az
érintett óvodák és általános iskolák vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések
előkészítésére és az átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2008. (II. 15.) Kt. és 11/2008. (II. 15.)
Kt. határozata illetve Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 14.) Kt.
határozata, alapján, államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében
foglaltak illetve a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2)
bekezdése a) pontja alapján fenntartásában működő Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános
Iskola elnevezésű intézményeket alapított 2008. július 02. napjával.
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Az intézményrendszer átszervezését követően a Közoktatási Intézmények közös fenntartására
kötött Társulási megállapodást módosítani szükséges.

A Társulási Megállapodás az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Áthúzással
jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított betűvel a kiegészítéseket. Az
álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a
Tapolca és Környéke Kistérségi Társuláshoz tartozó Tapolcai mikro-
térség települései közül Raposka Község Önkormányzatával kötött
Társulási Megállapodást 2008. szeptember 19-vel. A megállapodás
módosítása az átszervezett tapolcai óvodai nevelést, alapfokú oktatást
biztosító intézményhálózat elnevezéseit érinti.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társulási
Megállapodást az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. szeptember 5.

Ács János s.k.
polgármester
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1. számú melléklet

MÓDOSÍTOTT II. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Közoktatási Intézmények közös fenntartására

A felek egybehangzó akaratuk alapján módosítják, Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társuláson belüli Tapolcai (Raposka) Mikro -körzethez tartozó Tapolcai Közoktatási
Intézményi Társulás, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2007. (III. 23.)
174/2007. (VI. 26.) Kt. határozata és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2007. (III.
21.) 51/2007. (VI. 21.) Kt. határozata alapján, 2007. március 23 június 26-án megkötött
Módosított II. Társulási megállapodásukat.
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. §-a alapján, valamint a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz, azon belül a Tapolcai mikro-térséghez tartozó
települési önkormányzatok képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük alapján az Ötv.
8. §. (1) és (4) bekezdésben előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási
közfeladatukról, az óvodai nevelésről, az alapfokú iskolai oktatásról és nevelésről intézményi
társulás útján gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

I.
Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás
2. A társulás székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye: Tapolca Város Önkormányzata

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Raposka Község Önkormányzata
8300 Raposka, Fő u. 51.

4. A társulás fenntartó felügyeleti szerve: Társult önkormányzatok képviselő-testületei
5. A társulás működési/illetékeségi területe: Társult települések közigazgatási területe
6. A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.

II.
A társulás célja

A Tapolcai mikro-térséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei
(továbbiakban: társult települési önkormányzatok képviselő-testületei) az Ötv. 8. §. (1), (4)
bekezdésében előírt kötelező közoktatási közszolgáltatási alapfeladataikat, a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktv.) 24-25-26. §-aiban
meghatározott alapfokú oktatási feladatot közösen, mikro-térségi keretek között a közoktatási
intézményrendszer útján magasabb színvonalon lássák el.

A társulás tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja

1. A társulás tevékenységi köre, feladata
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az Ötv. 8. §. (1), (4) bekezdésében, a
Közoktv. 3. §. (3) bekezdésében, 86. §-ban meghatározott kötelező közoktatási közfeladatukat,
a 24-25-26. §-okban szabályozott óvodai nevelési feladatukat, alapfokú oktatási feladatukat az
1-8 évfolyamon történő általános iskolai nevelést, oktatást közösen látják el, a közös
feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt közösen tartanak fenn.
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2. A feladatellátás módja
2.1 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kötelező közoktatási
közfeladataikat a Közoktv. 88. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján társulásban való
részvétellel, intézményi társulás keretében teljesítik.
2.2 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az óvodai nevelésről és az 1-8
évfolyamon történő általános iskolai nevelési-oktatási feladataikról intézményi társulás útján
Tapolca Város Önkormányzata intézményeinek közös fenntartásával gondoskodnak.

3. A közösen fenntartott intézmény megnevezése
3.1 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított és
fenntartott óvodaák és általános iskolaák útján gondoskodnak feladatellátásukról.

Az intézmény neve: Tapolcai Óvoda
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Az intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés
OM azonosító: 201169

Az intézmény intézményegysége: Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Az intézmény tagintézménye: Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 4.

Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:
- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata
-
-

Az intézmény neve: Tapolcai Általános Iskola
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás,
OM azonosító: 201170

Az intézmény intézményegysége: Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Az intézmény tagintézménye: Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Tagintézménye Batsányi János Hungarian-
English Bilingual Primary School and Sports School,
Member School of Tapolca Primary School
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8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:
- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata
-

Az intézmény neve: Barackvirág Óvoda
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás, óvodai nevelés
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata
-

Az intézmény neve: Kertvárosi Óvoda
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Darányi I. u. 4.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás, óvodai nevelés
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata

Az intézmény neve: Szivárvány Óvoda
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 1.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás, óvodai nevelés
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata

Az intézmény neve: Bárdos Lajos Általános Iskola
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Úttörő u.1-5.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás,
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata

Az intézmény neve: Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Sport Iskola Batsányi János Hungarian-
English Bilingual Primary School and Sports School

Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Stadion u.16.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata

Az intézmény neve: Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Az intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás,
Az intézmény közös fenntartásában társult tagok:

- Tapolca Város Önkormányzata
- Raposka Község Önkormányzata
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4. A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerve neve, székhelye
A közös feladat- és hatáskört Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete székhelye:
8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el.

5. A közös fenntartással kapcsolatos jogok gyakorlása
A fenntartói, felügyeleti jogokat, és a közös fenntartással kapcsolatos jogokat Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

6. Kinevezési rend, kinevezési, megbízási jogkör gyakorlása
6.1 A közösen fenntartott intézmények vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési
jogkört Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
6.2 Az egyéb munkáltató jogokat Tapolca Város Polgármestere gyakorolja.

7. Az intézmény működését megalapozó szabályzatok, programok elfogadása
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját, házirendjét,
nevelési, pedagógiai programját Tapolca Város Önkormányzata fogadja el. Az intézmény
működését megalapozó szabályzatok, programok tárgyalása előtt Tapolca Város
Önkormányzata köteles a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményét a polgármesterek útján kikérni. Amennyiben a társult települési önkormányzat
képviselő-testülete a polgármester útján a megkeresésben megadott határidőben nem nyilvánít
véleményt, úgy véleményét elfogadónak kell tekinteni.

III.
A társulás vagyona

1. A társulás vagyoni viszonyai
1.1 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják az intézmény
működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.
1.2 A feladatellátást szolgáló ingatlan/ok Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képezi/k.
1.3 A feladat-ellátást biztosító ingatlan/ok vagyonnövekménye, vagyonszaporulata Tapolca
Város Önkormányzata tulajdonát képezi/k.

2. Költségek viselése és megosztása

2.1 Az intézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a
központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások,
támogatások képezik, melyet Tapolca Város Önkormányzata igényel, és felhasználásáról
számol el.
2.2 Az intézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos működési költségek
fedezetét elsődlegesen:

- az éves költségvetési törvényben meghatározott iskolai oktatás megfelelő
évfolyamainak jogcímén igényelhető költségvetési hozzájárulás (normatív állami
támogatás),

- egyéb közoktatási hozzájárulás címén igényelhető költségvetési hozzájárulás,
- a közoktatási célú normatív támogatásokkal összefüggő kiegészítő támogatások,

hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások biztosítják.

2.3 Az intézmények külső forrásból nem fedezett működési kiadását, többletköltségét a társult
települési önkormányzat képviselő-testületei biztosítják.
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2.4 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges
pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják.

2.5 A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei
havonként, minden hónap 5. napjáig teljesítik Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 11748052-15429348 számú költségvetési elszámolási számlájára.

2.6 Tapolca Város Önkormányzata jegyzője a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás
felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámol.

2.7 Az év végi beszámolót, a tárgyévet követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
Tapolca Város Önkormányzata jegyzője elkészíti és megküldi a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületeinek.

3. Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési és döntési eljárás

3.1 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös fenntartású intézmények
költségvetési tervezetét, a végrehajtásáról szóló éves és évközi beszámolóit előzetesen
egyeztetik a polgármesterek útján.
3.2 A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési
önkormányzatok képviselő-testületei a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik, az
egyeztetés eredményeként költségvetési évenként állapítják meg.
3.3 Az intézmények költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei
hagyják jóvá, mely Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésébe épül be.
3.4 Az intézmények költségvetésének végrehajtásáról szóló éves és évközi beszámolókat
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagyja jóvá, fogadja el. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéseket a jóváhagyás előtt elfogadásra
megküldi a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. A költségvetés
végrehajtásáról szóló éves és évközi beszámolók Tapolca Város Önkormányzatának
beszámolóiba épülnek be.

4. A társulás feladatellátása, pénzügyi ellenőrzése

A feladatellátás, a költségvetési támogatás igénybevétele, a pénzügyi hozzájárulás megfizetése,
az előirányzatok felhasználása, az elszámolás ellenőrzése a társult települési önkormányzatok
polgármestereinek feladata.

IV.
Tájékoztatás, beszámolás

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől évenként a
feladatellátásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást kérhetnek.

A társult települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer – legkésőbb a költségvetés
végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg – beszámolnak a képviselő-
testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.

V.
Társulás tagsági viszonyai

1. A csatlakozás szabályai
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1.1 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kizárólagos – át nem ruházható –
hatáskörükben eljárva, minősített többséggel hozott döntéssel mondják ki a társulásban való
részvételt, a társuláshoz való csatlakozást.
1.2 A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási
csatlakozási nyilatkozatát tartalmazó határozatot legalább három hónappal korábban a
társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulásának küldi meg.

1.3 A csatlakozni szándékozó képviselő-testületnek a határozatban ki kell mondani, hogy
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,
- vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulás

viselését, teljesítését.
1.4 A csatlakozással kapcsolatos kérdésben a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek.

2. A felmondás szabályai

2.1 A társulási megállapodást a társulás tagja augusztus 31. napjával mondhatja fel.
2.2 A felmondásról szóló minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot a
társulási megállapodást felmondani szándékozó képviselő-testület legalább három hónappal
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásával közölni.

3. Kizárás szabályai

3.1 A társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a társult települési önkormányzat képviselő-
testületét, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem
tesz eleget a megadott határidőre.
3.2 Fontos oknak minősül:

- a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti,
- a társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési

kötelezettségének nem tesz eleget.

4. Megszűnés szabályai
A társulás megszűnik:

- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás megszűntetését,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken.

5. Közös szabályok
A társulás tagjai a társulási megállapodás módosítása, megszűntetése, felmondása, kizárás
kérdésében a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor egymással kötelesek elszámolni.

VI.
Vegyes rendelkezések

1. A társulási megállapodás 2008. szeptember 19-én 2005. december 1. napján lép hatályba
határozatlan időre.
A módosított társulási megállapodás 2007. március 23. napján lép hatályba határozatlan időre.
A Módosított II. Társulási Megállapodás 2007. június 26-án lép hatályba határozatlan időre.
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2. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

3. A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
4. Az előzetes tárgyalás, egyeztetés eredménytelensége esetén a társulás tagjai a jogvita
eldöntésére Tapolca Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Záradék

Jelen a módosított és a módosított II. társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek
hagyták jóvá, fogadták el előírásait önmagukra nézve kötelező rendelkezésként:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2008. (IX. 12.) Kt. határozatával,
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …./2008.( IX. 12.) Kt. határozatával.

A jelen Társulás Megállapodás hatálybalépésével
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 326/2005. (XI.25.) Kt. határozatával.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2005.(XI.28.) Kt. határozatával.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2007. (III. 23.) Kt. határozatával.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2007. (III. 21.) Kt. határozatával.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 174/2007. (VI. 26.) Kt. határozatával.
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2007. (VI. 20.) Kt. határozatával.
a kiadott Társulási Megállapodás, Módosított Társulási Megállapodás illetve Módosított II.
Társulási megállapodás hatályát veszti.

A társulási megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek
aláírásukkal látják el:

Tapolca, 2008.

Á c s János Bolla Albert
polgármester polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Raposka Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében Képviselő-testülete nevében

Ellenjegyezte:

Dr Imre László Dr. Horváth Károly
jegyző körjegyző


