
 
57/2012. (IV.25.) Öh. sz.     Tárgy: a Bátonyterenyei Városi Televízió további 

működtetése    
   

HATÁROZAT 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei 
Városi Televízió további működtetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Városi Televízió működtetésével a Városi 
Közművelődési Központ és Könyvtár intézményét bízza meg.  

 
2. A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 3 fővel megemeli, melynek 

személyi juttatás költségeit a költségvetés soron következő módosításakor tervezni 
szükséges. 

 
3. A személyi juttatás 3.152.394,- Ft összegét az intézmény költségvetésének 

módosításakor tervezni kell. 
 

4. A Képviselő-testület elfogadta a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 
költségvetési szerve 

a) alapító okiratának módosítását az 1/a. melléklet szerint, 
b) alapító okiratának egységes szerkezetét az 1/b. melléklet szerint.   

 
Határidő: 2012. május 1. 
Felelős:   Nagy-Majdon József polgármester 
                Dr. Lengyelné Imreh Erika jegyző 
                Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető 
                Szeberényiné Érdi Éva intézményvezető 

 
Bátonyterenye, 2012. április 25.  
 
Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 
2. Dr. Lengyelné Imreh Erika jegyző – helyben  
3. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető – helyben  
4. Szeberényiné Érdi Éva Városi Közművelődési Központ és Könyvtár vezetője - székhelyén 

 
 

   N a g y – M a j d o n  József                                         Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika 
                      polgármester                                                                     jegyző 



 2 

1/a. melléklet 
 

VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÓ OKIRATA  

MÓDOSÍTÁSA 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 8., 9., 10. §.-a figyelembevételével, a 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 5. §-a 
alapján Városi Közművelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg: 
 

VIII.  Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
2.  Az intézmény alaptevékenysége: 

900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910 501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910 123 Könyvtári szolgáltatások 
910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910 203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910 204  Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
552 001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562 916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562 917 Munkahelyi étkeztetés 
932 919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
932 918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (3.személy részére) 

 

bekezdés az alábbira módosul: 

900 400 
Kulturális m űsorok, rendezvények, kiállítások szervezése: 
kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, 
megrendezésével kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

910 501 

 

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk: 
a közművelődési tevékenységekkel (iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvés, amelyek 
jellemzően közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a 
helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) 
közvetlenül kapcsolódó bevételek és kiadások (a megvalósításban 
közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, 
járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) 
függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési 
közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek  
 

910 123 

 

Könyvtári szolgáltatások: 
a könyvtári gyűjtemény használókhoz való eljuttatása helyben használat, 
kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján, a könyvtári tájékoztatással (a 
használóknak szóló információszolgáltatás) ), a megrendelhető könyvtári 
szolgáltatásokkal, illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb 
tevékenységével (ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, 
író-olvasó találkozó, kiadványok megjelentetése) kapcsolatos bevételek, 
kiadások 
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910 121 

 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: 
a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói 
és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok 
beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), 
illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti 
dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; 
 

910 203 

 

Múzeumi kiállítási tevékenység: 
a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy 
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével, továbbá a 
kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló pl.: ügyeletesi 
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

910 204 

 

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység: 
a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső 
érdeklődőket bevonó tevékenységformával (tárlatvezetés, múzeumi óra 
vagy gyermekfoglalkozás, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, 
kulturális, illetve múzeumi közművelődési rendezvény, múzeumi tábor, 
szakköri vagy múzeumbarát-köri foglalkozás stb.), valamint kiadványok 
megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, 
médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, 
meghívók kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és 
ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. 
készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

552 001 

 

Üdülői szálláshely-szolgáltatás: 
a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára 
nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy 
igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadások és bevételek 
 

562 916 

 

Üdülői, tábori étkeztetés: 
az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos 
bevételek és kiadások (az üdülő, tábor dolgozóinak étkeztetését nem itt kell 
megtervezni és elszámolni) 
 

562 917 

 

Munkahelyi étkeztetés: 
az üdülő, tábor dolgozóinak (a munkáltató által a dolgozók részére) a 
munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

932 919 

 

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység: 
az adott szakfeladatokon nem szereplő egyéb szórakoztatási tevékenységgel 
összefüggő szakemberek személyi juttatása, járulékai és dologi kiadásai, 
bevételei 
 

932 918 

 

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás: 
az adott szakfeladatokon nem szereplő egyéb szabadidős tevékenységgel 
összefüggő szakemberek személyi juttatása, járulékai és dologi kiadásai, 
bevételei 
 

682 002 

 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (3.személy 
részére): 
költségvetési szerv kezelésében lévő nem lakóingatlan bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások (jellemzően az ingatlan 
vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása 
harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan 
vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése) 
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602 000 

 

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása: 
Városi televízió működtetésével kapcsolatos bevétel, kiadás 
 

 
 
IX. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 
 

1./ „Az intézmény az 1990. évi LXV. tv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozások alapján gazdálkodik.” 
 
bekezdés az alábbira módosul: 
 

 1./ „Az intézmény az 1990. évi LXV. tv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozások alapján gazdálkodik.” 

 
 
Záradék: 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2011.(XI.30.)Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratot az 57/2012.(IV.25.)Öh.sz. határozattal módosította és 
2012. május 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
 
Bátonyterenye, 2012. április 25. 
 
 
 
 

Nagy-Majdon József dr. Lengyelné Imreh Erika 
polgármester jegyző 
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1/b. melléklet 
VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(Egységes szerkezetbe foglalva) 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 8., 9., 10. §.-a figyelembevételével, a 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 5. §-
a alapján Városi Közművelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban állapítja 
meg: 
 

I. A költségvetési szerv neve, székhelye: 
1. Intézmény neve:  Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 
2. Az intézmény székhelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. 
 

I/a Tagintézményei: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
                                 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. 
                               

    Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár 
                                 3078 Bátonyterenye, Népkert út 9. 
                              
I/b. Telephelyei:   Petőfi Művelődési Ház  
                                 3070 Bátonyterenye, Petőfi út 1. 

 

Tájház 
                                 3078 Bátonyterenye, Árpád út 20. 

 

Közösségi Ház 
    3070 Bátonyterenye, Ózdi út 152. 
 

                                  Ifjúsági Tábor 
    3070 Bátonyterenye - Szorospatak 

 

II. A költségvetési szerv besorolása: 
1. Gazdálkodási jogköre:  önállóan működő 
2. Működési köre:  Bátonyterenye Város területén közművelődési 

intézmény, nyilvános könyvtár 
 

III. Alapítás, jogutódlás, fenntartás, felügyelet: 
 

1. Alapításának éve: 2000. 
2. Alapítását elrendelő határozat: 187/1999.(XII.02.)Öh.sz. határozat 
3. Alapító szerv: Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070. Bátonyterenye, 

Városház út 2.) 
4. Az intézmény fenntartója (székhelye): Bátonyterenye Város Önkormányzata 

(3070. Bátonyterenye, Városház út 2.) 
5. Az intézmény irányító szerve (székhelye): Bátonyterenye Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) Az intézmény 
törvényességi felügyelete a jogszabályok által meghatározott keretek között a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 

6. Az intézmény a Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
alapított Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Kastélykerti 
Művelődési Ház és Könyvtár jogutódja. 
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Jogelődök:  1. neve: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
                         címe: 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. 
 

2. neve: Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár 
                         címe: 3078 Bátonyterenye, Népkert út 9. 

 

IV.   Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre 
 

1. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes körrel rendelkező költségvetési szerv. 
Gazdasági és pénzügyi feladatait 2012. január 1-től az önállóan működő és 
gazdálkodó Városi Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény alaptevékenység 
szerinti működéséhez a pénzügyi fedezetet a fenntartó önkormányzat az éves 
költségvetésében biztosítja. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön 
megállapodás rögzíti. 

2. Az intézmény az önkormányzat költségvetésében önálló alcímet alkot. 
3. Az intézmény vezetője az igazgató, aki képviseli az intézményt és az intézmény 

dolgozói felett a munkáltatói jogkört a Kjt. szerint gyakorolja. 
4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
5.  Az intézmény alkalmazottjait közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.  

 

V. A feladat ellátását szolgáló vagyon, rendelkezési jog: 
 

1. A fenntartó az alaptevékenység ellátásához ingó és ingatlanvagyont bocsát az intézmény 
rendelkezésére. 

2. A feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott ingatlanvagyon a bátonyterenyei 3.415 hrsz. 
7.466 m², 4.284 hrsz. 440 m², a 69/1 hrsz. 584 m², 113 hrsz. 3.779 m² és a 2.988 hrsz. 
400 m2 és a 0326/4 hrsz. 3 ha 2.848 m² területű belterületi ingatlan a rajta lévő 
felépítményekkel és azok tartozékaival. 
Az ingatlanok tulajdonjoga a Bátonyterenye Város Önkormányzaté. 

3. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. 
4. Az intézmény alaptevékenységében az ingó- és ingatlanvagyon feletti rendelkezési jogát 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében szabályozott módon 
gyakorolja. 

 

VI. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Bátonyterenye Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A fenntartó közalkalmazotti 
jogviszony keretében foglalkoztatja (Kjt. előírásai szerint) az intézmény vezetőjét. Az 
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

VII. Jogszabályban meghatározott közfeladata:   

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 53-58. §-a szerinti nyilvános könyvtári ellátás, a 64-65. §-a 
szerinti települési könyvtári ellátás és a 76-81. §-a szerinti települési közművelődési 
feladatok ellátása.  

 

VIII.  Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
 

1. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 
Alaptevékenységi szakágazat 

932900 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
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2. Az intézmény alaptevékenysége: 
 

900 400 

 

Kulturális m űsorok, rendezvények, kiállítások szervezése: 
kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, 
megrendezésével kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

910 501 

 

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk: 
a közművelődési tevékenységekkel (iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvés, amelyek 
jellemzően közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a 
helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez a feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) 
közvetlenül kapcsolódó bevételek és kiadások (a megvalósításban 
közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, 
járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) 
függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési 
közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek  
 

910 123 

 

Könyvtári szolgáltatások: 
a könyvtári gyűjtemény használókhoz való eljuttatása helyben használat, 
kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján, a könyvtári tájékoztatással (a 
használóknak szóló információszolgáltatás) ), a megrendelhető könyvtári 
szolgáltatásokkal, illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb 
tevékenységével (ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, 
író-olvasó találkozó, kiadványok megjelentetése) kapcsolatos bevételek, 
kiadások 
 

910 121 

 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása: 
a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói 
és helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok 
beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), 
illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti 
dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; 
 

910 203 

 

Múzeumi kiállítási tevékenység: 
a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy 
vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével, továbbá a 
kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló pl.: ügyeletesi 
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

910 204 

 

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység: 
a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső 
érdeklődőket bevonó tevékenységformával (tárlatvezetés, múzeumi óra vagy 
gyermekfoglalkozás, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, kulturális, 
illetve múzeumi közművelődési rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy 
múzeumbarát-köri foglalkozás stb.), valamint kiadványok megjelentetésével; 
illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és 
propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók kiállítási leporellók, 
szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményről szóló 
kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcsolatos bevételek 
és kiadások 
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552 001 

 

Üdülői szálláshely-szolgáltatás: 
a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára 
nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy 
igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadások és bevételek 
 

562 916 

 

Üdülői, tábori étkeztetés: 
az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos 
bevételek és kiadások (az üdülő, tábor dolgozóinak étkeztetését nem itt kell 
megtervezni és elszámolni) 
 

562 917 

 

Munkahelyi étkeztetés: 
az üdülő, tábor dolgozóinak (a munkáltató által a dolgozók részére) a 
munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

932 919 

 

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység: 
az adott szakfeladatokon nem szereplő egyéb szórakoztatási tevékenységgel 
összefüggő szakemberek személyi juttatása, járulékai és dologi kiadásai, 
bevételei 
 

932 918 

 

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás: 
az adott szakfeladatokon nem szereplő egyéb szabadidős tevékenységgel 
összefüggő szakemberek személyi juttatása, járulékai és dologi kiadásai, 
bevételei 
 

682 002 

 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (3.személy részére): 
költségvetési szerv kezelésében lévő nem lakóingatlan bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások (jellemzően az ingatlan 
vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása 
harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan 
vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése) 
 

602 000 

 

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása: 
Városi televízió működtetésével kapcsolatos bevétel, kiadás 
 

 
IX. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 
 

1./ Az intézmény az 1990. évi LXV. tv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozások alapján gazdálkodik. 

 

Záradék: 

A Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 30/2000. (III.30.) Öh. sz. határozattal 
elfogadott alapító okiratát Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
242/2002. (XII.27.) Öh.sz., a 15/2003. (I.30.)Öh.sz., a 69/2003.(IV.24.)Öh.sz., a 
191/2003.(IX.25.)Öh.sz., a 44/2004.(III.24.)Öh.sz., a 79/2005 (IV.28.) Öh.sz., a 126/2005. 
(VI.08.)Öh.sz.,  a 206/2006.(IX.20.) Öh.sz.  a 225/2007.(XII.28.) Öh.sz., a 
193/2008.(X.30)Öh. sz. határozattal módosította. 
 

Bátonyterenye, 2000. március 30. 
 

          Dr. B a l á z s  Ottó  sk.                                           R o m h á n y i  Gyula    sk. 

                          polgármester                                                                  jegyző 
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Záradék: 

1. A Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 193/2008.(X.30)Öh. sz. határozattal 
elfogadott alapító okiratát Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 7/2009. (I.29.)Öh. sz. határozattal módosította és 2009. február 1-ei 
hatállyal hagyta jóvá. 

 

2. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2009.(I.29.)Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratot a 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal 
módosította és 2009. szeptember 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 

 

3. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal módosított alapító okiratot a 
154/2011.(XI.30.)Öh.sz. határozattal módosította és 2012. január 1-i hatállyal 
elfogadta az egységes szerkezetű alapító okiratot. 

 
4. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

154/2011.(XI.30)Öh.sz. határozattal módosított alapító okiratot az 
57/2012.(IV.25.)Öh.sz. határozattal módosította és 2012. május 1-jei hatállyal 
elfogadta az egységes szerkezetű alapító okiratot. 

 
 
Bátonyterenye, 2012. április 25. 

 

 

 
Nagy-Majdon József dr. Lengyelné Imreh Erika 

polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mai napon kihirdettem. 
Bátonyterenye, 2012. április 26. 
 
 
 
 

   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika 
                                                                              jegyző     
 


