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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő oktatási-nevelési és közművelődési
intézmények alapító okiratának módosítása a jogszabályi változások következtében
szükségessé vált.
Óvodák, általános iskolák, középiskolák, Szász Márton Á.M.K., Nevelési Tanácsadó,
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon és Kollégium, Wass
Albert Könyvtár és Múzeum.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) Veszprém Megyei Területi Igazgatása
megküldte értesítését a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi
CXXVII. törvény alapján a Pénzügyminisztérium Tájékoztatójának 5. számú mellékletében
szereplő szakfeladatai rend megváltozásáról.
A kitöltési útmutató szerint a 75176-8 intézményi vagyonműködtetés szakfeladat megszűnt.
Az intézményi vagyonműködtetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat nem ezen a
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni, ebből adódóan az intézmények alapító okiratából
ezt a szakfeladatot ki kell húzni.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 37. §-a (5) bekezdésének
a) pontja szerint a közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény nevét, az
alapító illetve a fenntartó nevét címét, a c) pont szerint a gazdálkodással összefüggő
jogosítványokat.
A Kt. 121. §-ának (1) bekezdése 15. pontja szerint nem minősül intézmény átszervezésnek az
alapító okirat fentiekben leírt módosítása.
Óvodák esetében:
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
Kt. határozatával, Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő- testülete a Testületi ülés előző napirendi pontjaként elfogadta ,
hogy a 2005. november 29-én Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláson belül
Tapolcai (Raposka) Mikro -körzethez tartozó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulást
kiterjesszék Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákra is.
A közösen fenntartott óvodák: Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda, Szivárvány Óvoda.
A közös feladat- hatáskör- és fenntartással kapcsolatos jogokat a társult önkormányzatok
képviselő-testületei gyakorolják. A Társulási Megállapodásban felsorolt közoktatási
intézmények fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) és

Raposka Község Önkormányzata (8300 Raposka, Fő u. 51.), felügyeleti szerve: Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete.
Általános iskolák esetében:
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.
A közösen fenntartott intézmények, Bárdos Lajos Általános Iskola, Batsányi János Általános
Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Szász Márton Általános Művelődési Központ. A
közös feladat- hatáskör- és fenntartással kapcsolatos jogokat a társult önkormányzatok
képviselő-testületei gyakorolják. A Társulási Megállapodásban felsorolt közoktatási
intézmények fenntartója: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) és
Raposka Község Önkormányzata (8300 Raposka, Fő u. 51.), felügyeleti szerve: Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete.
Batsányi János Általános Iskola
Tapolca Város Képviselő-testülete 116/2002. (VI. 25. ) Kh. számú határozatával fogadta el a
két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás beindítását.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2005. (VI. 17) Kt. határozatával
támogatta, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a közoktatási típusú sportiskolák
módszertani központjainak kiválasztására. A Nemzeti Sporthivatal és a Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézet 1535/400/05 ügyirat számú levelében értesítette az intézményt, melyben a
pályázatát nyertesnek minősítette, ezáltal, mint a közoktatási típusú sportiskolák módszertani
központ működhet tovább. Az intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell az elnevezést.
Az intézmény, mivel a jogszabályi változások szükségessé teszik a nevének módosítását,
ezért szeretné a sport iskola elnevezést a nevében is megjeleníteni.
A nevelési- oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. OM rendelet
(Továbbiakban Rendelet) 5.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó a névhasználat tekintetében
2007. július1-ig felülvizsgálja az intézményeit, szükség esetén módosítja az intézmény alapító
okiratát és megküldi a jogszabályokban meghatározott szervek részére.
A rendelet 2.§ (6) bekezdése értelmében, ha az intézményben folyó nevelés, illetőleg nevelésoktatás - részben vagy egészben - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg más
idegen nyelven folyik, az intézmény vagy az intézményegység nevét két nyelven, magyarul és
a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg magyarul és más idegen nyelven kell
meghatározni.
A fent említett jogszabályokat figyelembe véve javasoljuk, hogy a Batsányi János Általános
Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports School
néven szerepeljen magyarul és angolul, mivel az oktatás angol nyelven is folyik.
A Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola esetében:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 178/2005. (VI. 17) Kt. határozatával
támogatta, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a közoktatási típusú sportiskolák
módszertani központjainak kiválasztására. A Nemzeti Sporthivatal és a Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézet 1535/400/05 ügyirat számú levelében értesítette az intézményt, melyben a
pályázatát nyertesnek minősítette, ezáltal, mint a közoktatási típusú sportiskolák módszertani
központ működhet tovább. Az intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell az elnevezést.
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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján változik az intézményben az
Igazgatási ügyintéző- ügykezelő elnevezés amely megszűnt, helyette Hatósági és
közigazgatási ügyintéző lépett, mely alapszakképzés elágazásai a következők: Migrációs
ügyintéző II., Nyilvántartási és okmányügyintéző, Településfejlesztési szakelőadó.

A Széchenyi István Szakképző Iskola esetében:
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés
eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján változnak egyes szakmák
szakképesítési elnevezései.
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítés
Régi neve
Az új OKJ 1/2006.(II.17.) OM rendelet -ben
szereplő szakképesítések
Élelmiszer-és vegyiáru-kereskedő
Bolti eladó
„Élelmiszer-és vegyiáru eladó” elágazás (2 év)
Ruházati kereskedő
Bolti eladó
„Ruhaeladó„ elágazás (2 év)
Vas-és műszaki kereskedő
Bolti eladó
„Vas-és műszaki kereskedő” elágazás (2 év)
Pincér
Pincér (3 év)
Szakács
Szakács (3 év)
Asztalos
Épületasztalos (3 év)
Kőműves
Kőműves (3 év)
Szerkezetlakatos
Épületlakatos (2 év)
Vízvezeték-és központifűtés-szerelő
Épületgépészeti csőhálózat-és berendezés-szerelő
Gázvezeték-és készülékszerelő

„Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő” elágazás (2 év)
„Központifűtés-csőhálózat-szerelő” elágazás (2 év)
„Gázfogyasztó-berendezés-és csőhálózat szerelő”
elágazás (2 év)
„Energia hasznosító berendezés szerelője” elágazás(2 év)

Vendéglátó eladó
Vendéglátó eladó (2 év) iskolarendszeren kívül
Középiskolai végzettséghez kötött szakképesítés
Régi neve
Az új OKJ 1/2006.(II.17.) OM rendelet-ben
szereplő szakképesítések
Kereskedelmi technikus
Kereskedő (2 év)
Kereskedelmi ügyintéző (2 év)
Vendéglátó technikus
Vendéglős (2 év)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikai rendszergazda
„Webmester” elágazás (2 év)
„Számítógép-rendszer karbantartó” elágazás (2 év)
G „IT kereskedő” elágazás (2 év)
G „Informatikai hálózattelepítő és- üzemeltető”
elágazás (2 év)
Gazdasági informatikus
Informatikus
Gazdasági informatikus elágazás (2 év)
Marketing-és reklámügyintéző
Marketing-és reklámügyintéző (1 év)
A Szakképzési Törvény értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a „régi
szakképesítésekből” 2008. június 30-ig szervez szakmai vizsgát.
Amennyiben „az új szakképesítések” szakmai és vizsgakövetelményeit 2007. szeptember 01ig a Minisztérium kiadja, akkor rendeletben közlik, hogy mikortól kötelező indítani az új
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szakmákat. Elképzelhető azonban, hogy már 2007/2008-as tanévben ezek alapján kell a
beiskolázást megszervezni.
Fentiek alapján szükséges, hogy mind a régi, mind az új elnevezések szerepeljenek alapító
okiratban Egy-két évig párhuzamosan mindkét szakmai elnevezéssel lesznek képzések, mert a
régi rendszer szerinti beiskolázott, jelenleg képzésben részvevő tanulóknak a régi OKJ szerint
kell vizsgázniuk.
Nevelési Tanácsadó:
A nevelési- oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. OM rendelet
(Továbbiakban Rendelet) 5.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó a névhasználat tekintetében
2007. július1-ig felülvizsgálja az intézményeit, szükség esetén módosítja az intézmény alapító
okiratát és megküldi a jogszabályokban meghatározott szervek részére.
A Rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja szerint hivatalos név: az az egyedi,
megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti
megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott
intézményt létrehozták.
A Kt. 21. § A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei:
- gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ;
- tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az országos
szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság;
- nevelési tanácsadó,
- logopédiai intézet,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó,
- konduktív pedagógiai intézmény.
A Kt. 34. § határozza meg azon feladatok körét, amelyeket a pedagógia szakszolgálatok
elláthatnak.
A tapolcai Nevelési Tanácsadó a fent említett feladatok közül:
a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésgondozás
nevelési tanácsadás
a logopediai ellátás
a konduktív pedagógiai ellátás
szakfeladatot látja el, segítve a szülő és a pedagógus munkáját. A Nevelési Tanácsadó
többféle szakszolgálati feladatot is ellát, az intézmény neve azonban csak egyet tükröz.
A Kt. 33. § (1) bekezdése szerint a többcélú intézmény lehet
e) egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény.
(2) Többcélú intézmény akkor létesíthető, ha a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai
és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.
(11) bekezdése értelmében „Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény több
különböző pedagógia szakszolgálatot szervezetileg egységes intézményként lát el. Az
egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény- szakértői és rehabilitációs bizottsági
feladatok kivételével- részt vehet a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában.”
A fent említett jogszabályokat figyelembe véve javasoljuk, hogy a „Nevelési Tanácsadó„
elnevezés helyett, az „Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” megnevezést használja az
intézmény a jövőben.
Az előterjesztés mellékletei az önkormányzati közoktatási és közművelődési intézmények
alapító okiratának tervezetét tartalmazzák az alábbiak szerint:
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
Barackvirág Óvoda
1. számú melléklet
Kertvárosi Óvoda
2. számú melléklet
Szivárvány Óvoda
3. számú melléklet
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Batsányi János Általános Iskola
Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola
Széchenyi István Szakképző Iskola
Szász Márton Általános Művelődési Központ
Diákotthon és Kollégium
Nevelési Tanácsadó
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet
9. számú melléklet
10. számú melléklet
11. számú melléklet
12. számú melléklet
13. számú melléklet

A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni.
A Tapolcai Intézményirányító Fenntartó Társulási Tanács 2007. március 9-én megtartott
ülésén egyhangú szavazással javasolja elfogadásra a társult önkormányzatoknak a Nevelési
Tanácsadó és a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának
módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLATOK
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barackvirág Óvoda
alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kertvárosi Óvoda
alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda
alapító okiratának módosítását a 3. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
IV.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János
Általános Iskola alapító okiratának módosítását a 4. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bárdos Lajos Általános
Iskola alapító okiratának módosítását az 5. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
VI.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola alapító okiratának módosítását a 6. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
VII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János
Gimnázium és Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását a 7. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
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VIII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István
Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását a 8. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
IX.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását a 9. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
X.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diákotthon és
Kollégium alapító okiratának módosítását a 10. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző
XI.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nevelési Tanácsadó
alapító okiratának módosítását a 11. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése
egybehangzó elfogadását követően, a módosított alapító okiratot, az
elfogadástól számított 10 napon belül, az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: jegyző
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XII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását a 12. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése
egybehangzó elfogadását követően, a módosított alapító okiratot, az
elfogadástól számított 10 napon belül, az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: jegyző
XIII.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum alapító okiratának módosítását a 13. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2007. március 30.
Felelős: jegyző

Tapolca, 2007. március 23.

Ács János s.k.
polgármester
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1. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 137/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Barackvirág Óvoda alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Barackvirág Óvoda
OM azonosító: 036791

Székhelye:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Az intézmény alapításának időpontja: 1975. 09. 01.
Alapítója:

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
8300 Tapolca, Április 4. u. 1.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

óvoda

4.

A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 165 fő

5.

Az intézmény alaptevékenysége:

6.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55231-2
75176-8
75192-2
80111-5

7.

801000 Alapfokú oktatás

Óvodai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Óvodai nevelés

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

8.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.
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9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
12. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító okirat hatályát
veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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2. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 138/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Kertvárosi Óvoda alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Kertvárosi Óvoda
OM azonosító: 036788

Székhelye:

8300 Tapolca, Darányi u. 4.

Az intézmény alapításának időpontja: 1950
Alapítója:

Tapolca Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Tapolca, Keszthelyi u. 1.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

óvoda

4.

A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 165 fő

5.

Az intézmény alaptevékenysége:

6.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55231-2
75176-8
75192-2
80111-5

7.

801000 Alapfokú oktatás

Óvodai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Óvodai nevelés

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

8.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó
Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.
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9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
12. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító okirat hatályát
veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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3. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 139/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Szivárvány Óvoda alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 036790

Székhelye:

8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Telephelye:

8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Az intézmény alapításának időpontja: 1996. 07. 01.
Jogelődje:

3. sz. Napköziotthonos Óvoda
4. sz. Napköziotthonos Óvoda

Alapítója:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

óvoda

4.

A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 225 fő

5.

Az intézmény alaptevékenysége:

6.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55231-2
75176-8
75192-2
80111-5

7.

801000 Alapfokú oktatás

Óvodai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Óvodai nevelés

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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8.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit Tapolca
Város Önkormányzata határozott időre bíz meg
12. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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4. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 140/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Batsányi János Általános Iskola alapító okiratát a következő szerint határozza
meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School
OM azonosító: 037018

Székhelye:

8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Telephelye:

8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Az intézmény alapításának időpontja: 1973. 02. 20.
Jogelődje:

3. számú Általános Iskola

Alapítója:

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Tapolca, Április 4. u. 1.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

általános iskola

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
75176-8

általános műveltség megalapozása:

8 évfolyam

510 fő

801000 Alapfokú oktatás
(két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás)
(közoktatási típusú sportiskolák módszertani
központja)

Iskolai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
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75192-2
80121-4
80511-3
80521-2
92403-6
8.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Diáksport

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester

16

5. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 141/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Bárdos Lajos Általános Iskola
OM azonosító: 037017

Székhelye:

8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.

Az intézmény alapításának időpontja: 1995
Jogelődje:

1. sz. Általános Iskola
Templomdombi (2. sz.) Általános Iskola

Alapítója:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

általános iskola

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
75176-8
75192-2
80121-4
80511-3
80521-2
92403-6

általános műveltség megalapozása:

8 évfolyam

580 fő

801000 Alapfokú oktatás

Iskolai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Diáksport
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8.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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6. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 142/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Kazinczy Ferenc Általános Iskola alapító okiratát a következő szerint határozza
meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Kazinczy Ferenc Általános Iskola
OM azonosító: 037020

Székhelye:

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.

Az intézmény alapításának időpontja: 1982. 08. 01.
Alapítója:

Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
8300 Tapolca, Április 4. u. 1.

Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

általános iskola

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
75176-8
75192-2
80121-4
80511-3
80521-2
92403-6

8.

általános műveltség megalapozása:

8 évfolyam

720 fő

801000 Alapfokú oktatás

Iskolai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Diáksport

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester

20

7. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 179 / 2005. (VI. 17.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János Gimnázium és
Szakképző Iskola alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Batsányi János Gimnázium és Szakképző
Iskola
OM azonosító: 037234

Székhelye:

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.

Az intézmény alapításának időpontja: 1951
Alapítója:

Tapolca Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Tapolca, Keszthelyi u. 1.

Fenntartója, felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény: gimnázium és
szakközépiskola,
közoktatási
típusú
módszertani
sportiskolák
módszertani
központja

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
75176-8
75192-2
80214-4
80216-6
80224-1

általános műveltség megalapozása:
szakképzés:

4; 5 évfolyam
1; 1,5; 2 évfolyam

600 fő

802100 Általános középfokú oktatás

Iskolai intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
Gimnáziumi felnőttoktatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés:
Igazgatási ügyintéző – ügykezelő
Hatósági és közigazgatási ügyintéző:
Elágazásai:
Migrációs ügyintéző II.
Nyilvántartási és okmányügyintéző
Településfejlesztési szakelőadó
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80401-7
80402-8
80521-2
92403-6
8.

Postai forgalomellátó
Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés:
Idegenforgalmi szakmenedzser
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Diáksport

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. július 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. május 30-án 2005. július 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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8. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 176 / 2005. (VI. 17.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző
Iskola alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Széchenyi István Szakképző Iskola
OM azonosító: 037224

Az intézmény nevének rövidítése:

Széchenyi SZKI

Székhelye:

8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.

Telephelyei:

8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.

Az intézmény alapításának időpontja: 1985
Jogelődje:
Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola
8300 Tapolca, Batsányi tér 2.
306-os számú Táncsics Mihály Ipari
Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett
Tagozata
8300 Tapolca, Deák F. u. 16.
Alapítója:

Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója, felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény:
szakközépiskola és szakiskola

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
75176-8
Intézményi vagyon működtetése
75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80217-7
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
80219-9
Szakközépiskolai felnőttoktatás (nappali és levelező munkarend szerint)
80224-1
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
élelmiszer- és vegyi árú kereskedő, ruházati kereskedő, vasműszaki
kereskedő, pincér, szakács, asztalos, kőműves, vízvezeték- és központifűtés
szerelő, gázvezeték és készülék szerelő, vendéglátó eladó, szerkezetlakatos

általános műveltség megalapozása:
szakképzés:

2; 3; 4; 5 évfolyam
1; 2; 3 évfolyam

700 fő

802200 Szakmai középfokú oktatás
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80401-7
80402-8
80521-2
92403-6

Bolti eladó:
Elágazásai: élelmiszer- és vegyi árú eladó, ruházati eladó, vasműszaki
eladó,
Épületasztalos
Épületlakatos
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő:
Elágazásai: vízvezeték- és vízkészülék- szerelő, központifűtéscsőhálózatszerelő, gázfogyasztó-berendezés-és csőhálózat szerelő,
energiahasznosító berendezés szerelője
Középiskolai végzettséghez kötött szakképzés:
kereskedelmi technikus, vendéglátó technikus, számítástechnikai szoftver –
üzemeltető, gazdasági informatikus, marketing- és reklámügyintéző,
kereskedő, kereskedelmi ügyintéző,
Informatikai rendszergazda:
Elágazásai: webmester, számítógép-rendszerkarbantartó, G „IT
kereskedő”, G „Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető”
Informatikus
Elágazása: gazdasági informatikus
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Diáksport

8.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Gazdálkodás megszervezése módjára tekintettel önállóan gazdálkodó önkormányzati
költségvetési szerv, amely a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. július 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. június 2-án 2005. július 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.
Tapolca, 2007. március 30.
Ács János
polgármester
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9. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 285/2005. (X. 28.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ….. Kt. és Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete …. Kt. határozata
alapján a Szász Márton Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következő szerint
határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Szász Márton Általános Művelődési Központ
OM azonosító: 038570

Székhelye:

8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

Telephelyei:

8300 Tapolca, Iskola u. 5.
8300 Tapolca, Nagyköz u. 3.
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Az intézmény alapításának időpontja: 1983
Alapítója:
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
8300 Tapolca, Április 4. u. 1.
Fenntartója:

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

Felügyeleti szerve:

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

3.

Az intézmény típusa:

többcélú közoktatási intézmény:
sajátos nevelésű igényű gyermekek általános
iskolája, szakiskola, speciális szakiskola,
közművelődési feladatot ellátó intézmény

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
75176-8
Intézményi vagyon működtetése
a meglévő gépek kapacitásának kihasználása
75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai
oktatása, nevelése

általános műveltség megalapozása:
szakképzés:

8; 2 évfolyam
2 évfolyam

200 fő

801000 Alapfokú oktatás

25

80221-4
80401-7
80402-8
80224-1

80225-2

80511-3
80521-2
92181-5
92403-6

Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, pék, sütőipari munkás, népi
kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő és használó,
kerékpárszerelő
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:
parkgondozó, virágkötő, gyógynövénytermesztő és feldolgozó, bio alapú
gyógynövénytermesztő és feldolgozó, pék, sütőipari munkás, népi
kismesterségek és varrómunkás, számítógép kezelő és használó,
kerékpárszerelő
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
Pedagógiai szakszolgálat: gyógytestnevelés
Művelődési központok, házak tevékenysége
Diáksport

8.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
11. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
12. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
13. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. november 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. szeptember 9-én 2005. november 1-jén kiadott
alapító okirat hatályát veszti.
Tapolca, 2007. március 30.
Ács János
polgármester
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10. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak, valamint a 146/2005. (V. 20.) Kt. határozat
alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diákotthon és Kollégium
alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Diákotthon és Kollégium
OM azonosító: 040669

Székhelye:

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

Az intézmény alapításának időpontja: 1952
Alapítója:

Tapolca Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Tapolca, Keszthelyi u. 1.

Fenntartója, felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3.

Az intézmény típusa:

diákotthon és kollégium

4.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

5.

Az intézmény alaptevékenysége:

6.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
55131-5
55132-6
55233-4
75176-8
75192-2
92403-6

7.

110 fő

552300 Egyéb szálláshely szolgáltatás

Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás
Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók számára
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Diáksport

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

8.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.
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9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata határozott időre bíz meg.
12. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. március 16-án 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Ács János
polgármester
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11. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak alapján, valamint Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 147/2005. (V. 20.) Kt. és Veszprém Megye Önkormányzatának
Közgyűlése 61/2005. (V. 19.) MÖK határozatával a Nevelési Tanácsadó Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Nevelési Tanácsadó
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
OM azonosító: 101868

Székhelye:

8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

Az intézmény alapításának időpontja: 1979
Alapítója:

Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
8200 Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója:

Tapolca
Város
Önkormányzataának
Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere
15.) és Veszprém Megyei Önkormányzatának
Köz-gyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér
1.)

Felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,
és
Veszprém
Megye
Önkormányzatának Közgyűlése Tapolcai
Intézményirányító–Fenntartó
Társulási
Tanácsa
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Az intézmény típusa:

pedagógiai szakszolgálati intézmény
Többcélú intézmény,
egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény
- a gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztésgondozás
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás

4.

Az intézmény működési területe:

Tapolca város és vonzáskörzete

5.

Az intézmény alaptevékenysége:

804200 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb
oktatás
0-18 éves korosztály mentálhigiénés ellátása

3.

-
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6.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
75176-8
75192-2
80521-2

7.

Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Pedagógiai szakszolgálat:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

8.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

9.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

10. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
11. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény élén a vezető áll, akit Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete és Veszprém Megye Önkormányzatának
Közgyűlése pályázat útján határozott időre bíz meg.
12. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. április 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. június 29-én 2005. június 1. kiadott alapító okirat
hatályát veszti.
Tapolca, 2007. április 30.
Bognár Ferenc
az Intézményirányító -Fenntartó Társulási Tanács
elnöke
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12. számú mellélet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ában és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §-ában foglaltak alapján, valamint Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 148/2005. (V. 20.) Kt. és Veszprém Megye Önkormányzatának
Közgyűlése 61/2005. (V. 19.) MÖK határozatával a Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
OM azonosító: 040151

Az intézmény nevének rövidítése:

Járdányi Pál Zeneiskola

Székhelye:

8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16.

Az intézmény alapításának időpontja: 1971
Alapítója:

Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.
Tapolca
Város
Önkormányzataának
Képviselő-testülete (8300 Tapolca, Hősök tere
15.) és Veszprém Megyei Önkormányzatának
Köz-gyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér
1.)

Fenntartója:

Felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése Tapolcai Intézményirányító–
Fenntartó Társulási Tanácsa
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

3.

Az intézmény típusa:

alapfokú művészetoktatási intézmény

4.

Évfolyamok száma:

5.

A felvehető legmagasabb tanulólétszám:

6.

Az intézmény alaptevékenysége:

7.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
75176-8
75192-2
80131-3

előképző:
alapfokú:
továbbképzés:

2 évfolyam
6 évfolyam
4 évfolyam
430 fő

801000 Alapfokú oktatás

Intézményi vagyon működtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Alapfokú művészet-oktatás, zeneművészeti ágban
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8.

Oktatható művészeti ág és tanszak:
zongora tanszak: csembaló, orgona, zongora
vonós tanszak:
bőgő, brácsa, cselló, hegedű
fúvós tanszak:
fafúvósok:
fagott, furulya, (Blockflöte), fuvola, klarinét, oboa, szaxofon
rézfúvósok: baritonkürt, harsona, tenorkürt, trombita, tuba, vadászkürt
egyéb tanszakok:
elmélet (szolfézs, zeneirodalom), előképző, gitár, kamarazene,
magánének, ütő hangszerek, zenekar (fúvós, vonós)

9.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

10. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.
12. A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
13. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Veszprém Megye Önkormányzatának
Közgyűlése pályázat útján határozott időre bíz meg.
14. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2005. június 1. 2007. április 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2004. június 29-én 2005. június 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. április 30.
Bognár Ferenc
az Intézményirányító - Fenntartó Társulási Tanács
elnöke
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13. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. §-ában és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 64-68. §-ában foglaltak, valamint a 221/2006. (IX. 15.) Kt. határozat alapján Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító
okiratot a következő szerint határozza meg:
1.

2.

Az intézmény megnevezése:
Székhelye:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

Telephelyei:

Városi Múzeum
8300 Tapolca, Templomdomb 8.
Múzeum raktár
8300 Tapolca, Mónus Illés u. 7.

Az intézmény alapításának időpontja: 1956. 01. 01.
Alapítója:

Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója:

Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca, Hősök tere 15.

Felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Könyvtárszakmai szempontból az
Károly Megyei Könyvtár
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.)

Eötvös

Szakmai
múzeológiai
szempontból
a
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
(8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
3.

Az intézmény típusa:

Közgyűjtemény; nyilvános közkönyvtár

4.

Az intézmény alaptevékenysége:

925100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 925200 Múzeumi tevékenység, kulturális
örökség védelm
Működési engedély száma, kelte:
M/d/57 (1997. IV. 5./1997. 04. 09.)
5.

Szakfeladatok száma és megnevezése:
22111-5
Könyv- és zenemű kiadás
22121-4
Lapkiadás
75176-8
Intézményi vagyon működtetése
75192-2
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
92312-7
Közművelődési könyvtári tevékenység
92321-5
Múzeumi tevékenység
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6.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

8.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

9.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

10. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata 5 éves határozott időre bíz meg.
11. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2006. október 1. 2007. március 30. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2005. május 30-án 2006. október 1-jén kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. március 30.

Á c s János
polgármester

34

