28/2012.(II.16.) határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ciróka Bábszínház
6000 Kecskemét, Budai u 15.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 10.§ (1) bekezdés értelmében I.
kategóriába sorolt saját bábszínházi előadásokat
létrehozó és bemutató intézmény
900100 Előadó-művészet
Szakágazati száma:
Kecskemét és vonzáskörzete
Működési köre / illetékessége:
540337
Törzskönyvi száma:
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Irányító szerv neve:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Székhelye:
Jogi személy
A költségvetési szerv jogállása:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A Ciróka Bábszínház gazdálkodásával összefüggő
pénzügyi-gazdasági feladatokat a Katona József Színház látja el, melynek részleteit
munkamegosztási megállapodás tartalmazza.
Alaptevékenysége:
Báb- és gyermekszínházi előadások létrehozása.
Babaelőadások létrehozása a 0-3 éves korosztály számára.
Speciális foglalkoztató előadások elkészítése sérült és hátrányos helyzetű gyerekeknek az
esélyegyenlőségi program keretén belül.
Kórházi előadások létrehozása, amellyel rendszeresen jelen van a kecskeméti kórház gyermek
osztályán
Rendszeresen fogad színházi és bábszínházi előadásokat, törekedve a szélesebb kulturális
választékra.
Báb-, gyermekszínházi és ifjúsági előadások létrehozása, és azok megtartása székhelyen, az
országban és országon kívül.
Együttműködik a város kulturális intézményeivel.
Színjátszó szakkör működtetése 9-11, 12-14 és 14-18 éves korosztály részvételével, a bábszínház
műfaji sajátosságainak kiaknázásával
Nyitott műhely-bábos tábor rendezése általános és középiskolás korosztály számára
Törekszik a társulat szellemi és művészeti kapacitásának teljes kiaknázására, a városban élő
alkotók bevonására / képzőművészek, tervezők írók/.
Évad tervének kialakításánál a darabválasztásaival elősegíti a magyar és a környező népek
kultúrájának megismerését.
Tevékenyen közreműködik az önkormányzat által kezdeményezett programok megrendezésében.
Utcaszínházi előadások, interaktív játszóprogramok létrehozása, amellyel rendszeresen jelen van
a Város szabadtéri kulturális rendezvényein (Tavaszi Fesztivál, Hírös Hét, Nyári Fesztivál).
Nemzeti ünnepeken / március 15., augusztus 20., október 23./ a helyszín és technikai eszközök
igény szerinti díjmentes biztosítása.
Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése.
A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése.
Magyarországi Bábszínházak Találkozója országos rendezvény kétévenkénti megrendezése,
amellyel a Város kulturális programkínálatát és turisztikai vonzerejét erősíti.
Saját ingatlan és eszközök hasznosítása.
Költségvetési szerv neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Hirdetési, dekorációs tevékenység.
Alaptevékenység szakfeladatai:
910501 Közművelődési tevékenység támogatása
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
900113 Kőszínházak tevékenysége
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
900124 Egyéb előadó- művészeti tevékenység
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
581900 Egyéb kiadói tevékenység
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz, jelmez kölcsönzése
749050 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
730000 Reklám
470001 Kiskereskedelem
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló kecskeméti 4308/1 hrsz. és
4308/2 hrsz. ingatlan, amely a Ciróka Bábszínház kezelésébe került át, valamint az intézmény
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003.
(VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető megbízási rendje:
Az intézmény vezetői munkakör betöltéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.évi
XCIX. Törvény, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint betöltésükhöz
szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.)
Kormányrendelet alapján – dönt. Az igazgatóval a vezető állású munkavállalókra vonatkozó
rendelkezések alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint),
megbízásos jogviszony,
vállalkozás jellegű jogviszony

Kecskemét, 2012. ……………………….

Dr. Zombor Gábor
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2012. (II.16.) KH. számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 175/2011. (V. 26.) KH. számú határozattal jóváhagyott
alapító okirat hatályát veszti.

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett adatokkal.
Kecskemét, 2012. ……………………….
Finta Zita
osztályvezető

