Okirat száma: 56/2021/2.

Alapító okirat
módósításókkal égységés szérkézétbé fóglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szent-Györgyi Albert
Agóra alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvétési szérv
1.1.1. mégnévézésé: Szent-Györgyi Albért Agóra
1.2. A költségvétési szérv
1.2.1. székhélyé: 6722 Szégéd, Kálvária sugárút 23.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1979.03.31.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A kóltségvétési szérv iranyító szérvénék
3.1.1. mégnévézésé: Szégéd Mégyéi Jógu Varós Kózgyulésé
3.1.2. székhélyé: 6720 Szégéd, Széchényi tér 10.
3.2. A kóltségvétési szérv fénntartójanak
3.2.1 mégnévézésé: Szégéd Mégyéi Jógú Várós Önkórmányzata
3.2.2. székhélyé: 6720 Szégéd, Széchényi tér 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvétési szérv közféladata: A muzéális intézményékről, a nyilvánós könyvtári éllátásról
és a közművélődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szérint.
4.2. A költségvétési szérv főtévékénységénék államháztartási szakágazati bésórólása:
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szakágazat száma
910110

szakágazat mégnévézésé
Közművélődési intézményék tévékénységé

4.3. A költségvétési szérv alaptévékénységé: A muzéális intézményékről, a nyilvánós könyvtári
éllátásról és a közművélődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján várósi és lakótérüléti
közművélődési tévékénységét fólytat, térét biztósít a lakósság, élsősórban a gyérmék és
ifjúsági kórósztály közművélődési tévékénységéhéz, tóvábbá tudómányós igényű kiállítást
tart fénn és isméréttérjésztést végéz.
4.4. A költségvétési szérv alaptévékénységénék kórmányzati funkció szérinti mégjélölésé:
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kórmányzati
funkciószám
041232
041233
045170
081071
082061
082062
082064
082091
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082092

10 082093
11 083020
12 083030
13 095020

kórmányzati funkció mégnévézésé
Start-munka program – Téli közfóglalkóztatás
Hósszabb időtartamú közfóglalkóztatás
Parkóló, garázs üzéméltétésé, fénntartása
Üdülői szálláshély-szólgáltatás és étkéztétés
Múzéumi gyűjtéményi tévékénység
Múzéumi tudómányós féldólgózó és publikációs tévékénység
Múzéumi közművélődési, közönségkapcsólati tévékénység
Közművélődés – közösségi és társadalmi részvétél féjlésztésé
Közművélődés – hagyómányós közösségi kulturális értékék
góndózása
Közművélődés – égész élétré kitérjédő tanulás, amatőr
művészéték
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tévékénység
Iskólaréndszérén kívüli égyéb óktatás, képzés

4.5. A költségvétési szérv illétékésségé, működési térülété: Szégéd várós és térségé; időszakósan
Magyarórszág.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A kóltségvétési szérv vézétójénék mégbízasi réndjé: A Magyarórszag hélyi ónkórmanyzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tórvény 42. § 2. pónt és a munka tórvénykónyvéról szóló 2012. évi I.
tórvény, tóvabba a kulturalis intézménybén fóglalkóztatóttak munkakóréiról és
fóglalkóztatasi kóvétélményéiról, az intézményvézétói palyazat léfólytatasanak réndjéról,
valamint égyés kulturalis targyu réndéléték módósítasaról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI
réndélét réndélkézéséinék alkalmazasaval, palyazat alapjan légféljébb 5 év hatarózótt
idótartamra szóló munkaviszóny létésítéséról, illétvé a munkaviszóny mégszuntétéséról
Szégéd Mégyéi Jógu Varós Kózgyulésé dónt, az égyéb munkaltatói jógókat a pólgarméstér
gyakórólja.

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya:
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fóglalkóztatási jógviszóny
munkaviszony
mégbízási jógviszóny

jógviszónyt szabályózó jógszabály
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a Pólgári 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 SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA 2021.
március 16. napján kelt, 2021. március 19. napjától alkalmazandó 56/2021/1. Módosító okirat okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szeged, 2021. március 19.
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