
 

Okirat száma: ONK/145-2/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Agóra Veszprém 
Kulturális Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Agóra Veszprém Kulturális Központ 

1.1.2. rövidített neve: Agóra Veszprém 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Angol nyelven: Agóra Veszprém Cultural Centre 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 8200 Veszprém, Táborállás park 1. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Gyulafirátóti Művelődési Ház 8412 Veszprém, Hajmáskéri utca 2. 

2 Helytörténeti Gyűjtemény 8412 Veszprém, Pásztor utca 26. 

3 Kádártai Közösségi Ház 8411 Veszprém, Vasút utca 2. 

4 Raktárépület 8200 Veszprém, Török Ignác utca 9. 

5 Jutaspusztai Közösségi Ház 8200 Veszprém, Veres P. utca 17. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993.01.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
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3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
CXL törvényben előírtak, az alábbiak szerint:  

 

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

- a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása,  

- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

5 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

6 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

7 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

8 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
határozott időre történő megbízása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján pályázat kiírását követően történik, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény a vezető 
megbízásával kapcsolatos rendelkezéseire. A költségvetési szerv vezetőjét Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat kiírásával legfeljebb öt év 
határozott időtartamra bízza meg, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az 
egyéb munkáltatói jogokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
2020. augusztus 19. napján kelt, 2020. november 01. napjától alkalmazandó ONK/145-1/2020. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Veszprém, 2020. augusztus 19.
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Okirat száma: ONK/145-1/2020. 

Módosító okirat 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése által 2019.12.11. napján kiadott ONK/228-2/2019. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 227/2020. (VIII.19.) 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
határozott időre történő megbízása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján pályázat kiírását követően történik, figyelemmel a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény a vezető 
megbízásával kapcsolatos rendelkezéseire. A költségvetési szerv vezetőjét Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat kiírásával legfeljebb öt év 
határozott időtartamra bízza meg, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az 
egyéb munkáltatói jogokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.  

„ 
 
2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
„ 

 
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Veszprém, időbélyegző szerint  

P.H. 

polgármester  


