29. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. §-a
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.

Költségvetési szerv neve:

Veszprémi Petőfi Színház

Idegen neve:

–

Rövid neve:

–

Székhelye:

8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 2.

Telephelyei, címei:

Latinovits – Bujtor Játékszín
8200 Veszprém, Komakút tér 2.
Színészház
8200 Veszprém, Komakút tér 2.
Műhelyház, Díszlet-, Jelmez- és Bútorraktár
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
1979.08.13. (1961)

Alapítás dátuma:
2.

Létrehozásáról rendelkező
jogszabály (határozat(ok)):

–

3.

Közvetlen jogelődjének neve,
székhelye:

-

4.

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

állandó társulattal rendelkező színház

5.

Alaptevékenysége:
Szakágazat szerinti besorolása:
Alaptevékenység tartalmi
leírása:

900100 Alkotó és előadóművészet
Prózai, zenés, táncszínházi előadások bemutatása
Veszprém megye és város felnőtt és gyermek közönsége
számára; díszlet-, jelmez-, kellékgyártás és –kölcsönzés;
színházi reklám és propaganda tevékenység, műsorfüzetértékesítés; ruhatári szolgáltatás; színházi és egyéb
kulturális rendezvények szervezése; színészház és
játékszín fenntartása; hang- és videofelvételek készítése.

6. Tevékenység típusai

900113-1
900124-1

Alaptevékenység
Kőszínházak tevékenysége
Egyéb előadó-művészeti tevékenység

890441-1
890442-1
890443-1
900400-1

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Vállalkozói tevékenység
-

7. Illetékessége:
Működési köre:

–
Magyarország

8. Irányító szerve(einek) neve székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

9. Alapítói jogokkal felruházott irányító
szerv(ek) neve, székhelye:
Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
---

10. Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.

11. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában
az intézmény használatában lévő ingatlanok és ingó
vagyon
a
mindenkori
vagyonrendeletben
meghatározottak szerint. 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 rendelkezés joga:

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény
feladatainak ellátásához szabadon használhatja a
Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a
vagyonkezelés-, -gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet, valamint más hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően.

13. Az intézményvezető kinevezésének rendje A megyei közgyűlés a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a 2008. évi XCIX. törvény alapján
nyilvános pályázat útján az intézményvezetővel
határozott idejű munkaviszonyt létesít.
14. A foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a 2008. évi XCIX. törvény és a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény alapján kerül sor.

15. Hatály:

2011. július 1-jétől
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Záradék:
A Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (VI. 23.) MÖK határozatával 2011. július 1-jei hatállyal hagyta
jóvá.
Hitelesítés:
V e s z p r é m , 2011. június 24.

Dr. Imre László

Lasztovicza Jenő

megyei főjegyző

megyei közgyűlés elnöke
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