Bóbita Bábszínház
Nonprofit

Korlátolt FelelősségíÍTársaság
módosításokkal egységes szekezetbe foglalt

Szervezeti és MűködésÍ

Szabáiyzata

Székhely:
7

626 Pécs, Felsővámh áz utca 50.

1.

A TÁRSASÁG ALAPADATAI

1.1.

A társaság alapítása:

A

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kozgyulése 310120II.(06.23.) számtl
határozatával a Bóbita Bábszír'thaz költségvetési szervet 2012. december 3I. napjával

megszüntette, ugyanezenhatározatával elrendelte a megszűnő költségvetési szerv útjan
ellátott színháni, előadó-művészeti feladatok ellátásara a Bóbita Bábszínhaz Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítását. A társaság alapítő okirata 20lI. IL 24-

ei hatálIyal lépett életbe. A társaság a Polgári Törvénykönyvéről szőlő 1959. évi IV.
törvény 54-56 $-ai, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a
közhasznű szervezetekrőI szőlő 1997 . évi CLu. törvény rendelkezéseíalapjan került
mega|apításra.

Az

Alapítő 2012. október 18. napjával a Társaság Alapító okiratát a közhasznu
szervezetekről szóló t997. évi CLu. törvényt hatályon kívül helyező,2\I2.januar 1.
napjávalhatálybalépő az egyesülési jogról, aközhaszntjogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
batálya aIá helyeáe és egységes szerkezetbe foglalta. Az azőta 2013.01.01.'
2013.02.28.,2013.06.01. valamint 20I3.II.25. napján módosított Alapító okjratot az
alapítő 2016.02.25. napján a Polgari Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény
(Ptk.) hatáIya aIá helyezte. A tarsaság 2017.04.11. napjával korábbi feladatvállalás
megtartása mellett a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes
tulajdonában állő Zsolnay orökségkezelő Nonprofit Korlátolt FelelőSségű Társaság
(HU-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca37. ép.) tulajdonába került.

I.2.

A társaság elnevezése. címe:

Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7

626 P écs, Felsővrímh áz utca

50

.

A

társaság a PMJV Önkormányzatával 20II. november 30. napjrán kötött
közszolgáltatási szerződés 9.l3.pontja alapján fenntartja a Bóbita Bábszínház név
további használatát

1.3.

A társaság alapítóia

és adatai:

alapító és egyszemélvi tulajdonos: Zso|nay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
székhely: 7630 Pécs' Zsolnay Vilmos u. 37.
Cg.: 02-09-073887
A társaság cégjegyzékszáma: 02-09

-07 821

4

N}'ilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A társaság

adószríma

:

237 0227

7

-2-02

A tarsaság pénzforgalmi i elzőszáma:
50800
50800

111-1
111-1

1 4_00000000 Takarékba nk Zrt.
5589679-00000000 Takarékba nk Zrt.

55552

t.4. A

társaság működési köre:

Pécs Megyei Jogú Város kózigazgatási területe és kulturális vonzásköre illetve az
otszág területe és külftjld.

1.5. A társaság előadásainak székhelve:
Bóbita Bábszítlház
7 626 P écs, Felsővámh áz utca 50.

1.6. A társaság honlapia:
www.bobita.hu

A
kö

tarsaság működésének, szolgáltatása igénybevételemódjának, beszámolói
z1 é s

ének nyi lváno

ss

ág át honlapj án

való kozzététellelbizto sítj a.

A

tarsaság az alapítő okirata szerinti tevékenységéreés gazdálkodásara vonatkozó
legfontosabb adatait a kozhasznusági mellékletet az elfogadástól sziímított 30 napon
belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig a tarsaság honlapjan
nyilviáno ss ágt a hozza.
1.7.1.

A társaság iogszabályban meghatározott kiizfeladata" alaptevékenvsége:

Magyarországhelyi önkornrárryzatairóL szóló 2011. évi CLXXXX. törvény 13.$ (1)
bekezdés 7. pontjában meghatátrozott, az előadó-művészeti szewezet keretein belül
biztosítandó krrlturális szolgáltatás' mint közÍ-eladat és a kulturális örökség védelméről
szőIő200I. évi LXIV. tv. 5 $ (1) bekezdésébenmeghatározott közfeladatellátása.
1.7.2.A társaság közhasznú tevékenvségei a kulturális célúszükségletek körében:
9001'08 Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)
5914'08 Filmvetítés
7990'08 Egyéb foglalás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
8552'08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. Egyéb oktatás
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységei
9003'08 Alkotóművészet
9004'08 Művészeti létesítményekműködtetése
9329' 08 M.n. s. egyéb szőrakoztatás
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenysége
1.7.3.

A

A társaság vállalkozási tevékenvsége:

társaság gazdasági-r'állalkozási ter,ékenységet csak közlusznir vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység rnegvalósítását nem
veszélyeztetve végez

L.8.

A társaság típus szerinti besorolása:

e alapj án közhasznú társaság
b, szewezeti forma: nonprofit gazdasági társaság
c, feladat ellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő kozhasznu, nonprofit
gazdasági társaság. KözszolgáItatási feladatait, pénzngyi-gazdasági tevékenységétaz
alapítő okirat rendelkezései valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött kozszolgá|tatási szerzódésben foglaltak szerint önállóan Iátja e|.
a' tevékenys é gei j elle

g

A

tiírsaság előadó-művészeti alaptevékenysége körében

1.9.

A társaság kiiltségvetése" tevékenységénekforrásai:

az

előadó-művészeti
szervezetek tétmogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény hatálya aIá tartozlk, olyan semmi mással nem helyettesíthető tiársadalmi
tevékenységet lát el, amely ápolja és fejleszti a trírsadalom kulturális, szellemi
áIlapotát, az anyaryelvi kulturát, a tétrsadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az
európai és ezen belülkülönösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását.

A Bóbita BábszínhazNonprolrt kft. költségvetésében a bevételi rész hiárom fo elemből
tevődik össze.
a) Minisztériumi támogatás
a, fenntartói osztönzőí támogatás
b, művészeti támogatás
b) Önkormányzati és tulajdonosi támogatás
a, az épilet bérleti díja
b, rezsiköltség
c, üzemeltetési karbantartási díj
d, művészeti támogatás
c) Saját bevétel
a,pályázati támogatás
b, művészeti tevékenység és szolgáltatás
c, bérleti díj (termek' vendégszobák)

A

társaság gazclasági-vállalkozási tevékenységet csak közhaszrrú vagy a létesíto
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását neln
rleszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratban me ghatár ozott közhasznú célra fordítj a.

1.10. Az intézménv pecsétie:
kör alakú. Szöveg: Bóbita BábszínhazNonprofit Kft.,]626 Pécs, Felsővánhéuu.5}.
Közepén: számyas malac 1ogó
2' Téglalap alakú. Szöveg: Bóbita Bábszinhaz Nonprofit Kft., H-7626 Pécs,
Felsővámh éz u. 50., T : 7 2-2I 0 -3 0 1, Adósz őm: 237 0227 7 -2-02
Baloldalt: számyas malac 1ogó, alatta Bóbita felirat
1.

1.11.

A feladat ellátását szoleáló vagYon:
A társaság 500.000 Ft törzstőkével alakult. A társaság törzstőkéje az alapítő 2016.
február 25. napján hozott haténozata alapjan 500.000,-Ft-ról 3.000.000,-Ft-ra
emelkedett.

Ingatlan: a Pécs, Felsővámhaz u. 50. szálm alatti ingatlan bérleménykéntszolgálja a
trírsaság célját.
Ingóságok:

A korábbi Bóbita Babszínház kezelésébenlévő ingó vagyon a Pécs Megyei
Jogú Vráros Önkorményzatának a tulajdonát képőzi. Á-gouitu Bábszínhaz
Nonprofit Kft. a PMJV Önkormányzata alapítőval kotcjtt vagyonkezelési

szerződésben foglaltak alapján jogosult az ingóságok hasznáIatára.
A Bábszínház épuletének leltár szerinti tartozékai a Zsolnay Örökségkezelő
Nonpro fi t Kft . tul aj do nát kép ezík, a tár s aságot használati j o g i 1l eti me g.
1.12.

A társasági vagYon feletti rendelkezési iog:
A társaság a vagyona feletti rendelkezési jogot az aIapitő okirat rendelkezései'
val amint a v onatko ző

j

o gszab

ályok rende lkezé se i szerint gyakoro

lj a.

1.13.

A társaság üglryezetőiének a megbíZása:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáről és sajátos foglakoztatási
szabályuről szóló 2008. évi XCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény szerint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korldtolt
Fele lős s ég ííT drs as dg bízza meg.

1.14.

A társaság képviseletére iogosultak:
A társaság mindenkori ügyvezetője.

2.

A

BtÓbita Bábszínház Nonprofit

Kft. feladatai

A

társaság feladatait a lakossági szempontokra alapozya, a művészeti szükségletek
figyelembevételével az alapítő okirat és a közszolgálati szerződés rendelkezései szerint'
valamint a vonatkozó hatályo s j o gszabályok betartásáv al v é gzi.

A

társaság az alapítő okirat és a közszolgálati
belül közfeladatát az alábbiak szerint lát1a el:

szerződésben foglalt tevékenységi körökön

a) Báb- és gyermekszínházi előadások létrehozása és bemutatása a székhelyen és
vonzáskiltzetében.

b) Kapcsol atot tart hazai és külfr ldi szakmai szervezetekkel.

c) Törekszik a trírsulat szellemi és művészeti kapacitáSanak teljes

városban élő alkotók bevonására.
d) Darabválasztásaiva!

kiaknátzásána,

és a

elősegíti amagyaÍ és más népek kultúnájának megismerését.

e) Együttmúködik a város kulturális intézményeivel.

f) Művészeti-, gazdasági feladatai megvalósításfuőItájékoztat1a az illetékes szakigazgatási
szervet.

A trírsaság aközszolgáltatási
körében vállalja:

szerződésben a fenti konkrét és folyamatos feladatok ellátása

_ a sziÍ1héLzművészetúj tartalmi és formai törekvéseinek menedzselését,
_ évadonkéntlegalább 180 előadás meghrtását,
_ saját társulattal évadonkéntlegalább 2 új bemutaÍőtartását,
_ hogy a megtartott előadások legalább 75oÁ-a saiát előadás.
3.

A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. szervezete

A

Bóbita Bábszínhaz Nonprofit Kft. feladatait a meghatározott keretek kozott az
ügyvezető (igazgatő), igazgatőhelyettes, titkarság, a művészeti részleg és a miiszaki
ré szl eg dol gozóinak közreműködésével látj a el.

A művészeti munkakörben

a munka
előadő-művészeti
szervezetek támogatáséról és sajátos foglakoáatási szabtlyairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény foglalkoztat ási szabáIyaiban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a jogszabályi keretek között jogosult munkaidőkeret
és osáott munkaidő alka\mazására.
törvénykönyvéről szóló 2012.

foglalkoztatottak vonatkozásában

évi I. törvény rendelkezései az

Felépítés:

1. Vezetőség. titkárság:

a)
b)
c)
d)
e)

D

Űgyvezető (ígazgatő)
Igazgatóhelyettes
művészeti titkár
szervező projektmenedzser
szewező _pénztéltos
gazdaságingyintéző

Feladata: abábszínház gazdasági és szakmai feladatainak ellátásához szükséges feltételek
biztosítása, valamint a bábszínhaz menedzselése, közönség- és programszervezés,
marketing-tevékenység. A nonprofi t kft . könyvelé sét könyvelői r o da v é gzi.

2. Művészeti részleg:
a) bábszínészek
b) báb- és díszletkivitelezők

c)

foglalkozásvezető

Feladata: a bábszínház muvészeti tevékenységénekellátása,

az

pro gramok me gvaló sítás a, bábok,

j

elmezek, díszletek gy ártása)

3. Műszaki részleg:
a) műszaki vezető
b) hangosító

c)

d)
e)
Feladata: a

elthez szükséges tátgyi

kivitelezése. (Előadások létrehozása, bábkészítofoglalkozások, zenei

összetevők

b

áb

világosító
színpadmester _ díszítő
nézőtérifelügyelő
színhaz műszaki, technikai hátterének bizto sítása.

A bábszínház vezetése és irányítása:
Az iigyvezető (igazgatő)
A tiírsaság tevékenységétaz ügyvezető fuányítja és szeruezi.

Az

úgyvezető feladat- és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok keretei kozött az
alapítő okirat határozza meg. Az igyvezető személyi és művészeti ügyekben aZ
ígazgatőhelyette s s e 1 e gyüttműkö dik.

Az

úgyvezeto megbízását és személyétérintő munkáltatói jogktjrt
Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja.

a

Zsolnay

Azúgyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a trírsaság dolgozói felett.

Azigyvezeto az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szőlő 2007. évi
CLII. törvény 3. $ (3) bekezdés e) pontjában meghatarozottak alapjén

vagyonnyi 1 atko zat-tételre köte ezett.
1

Az igazgatóhelyettes

Az igazgatóhelyettes kinevezéséről az ügyvezető

Az

igazgatőhelyettesi

munkavállaló

j

dönt.

pozíciőt múvészetimunkak<jrben

foglalkoáatott

ogosult betölteni.

Azigazgatóhelyettes kinevezésekor erkölcsi bizonyítvány csatolására köteles.

Az igazgatóhelyettes

a tár saság képviseletének a j o gával nem rendelkezik,

Az igazgatóhelyettes

munkáltató jogkör gyakorlására nem jogosult.

Az

alapítő az igyvezetés ellenőrzése céljáből 3 tagű felüg}'előbizottságot hozott létre. A
felügyelőbizottság az álta|a meghatározott és elfogadott ügyrend szerint gyakorolja a
Polgári Törvénykönywről sző|ő 2013. évi V. törvényben foglalt jogait és végzí
kötelezettségeit.

A

tarsaság a könywvizsgálat ellátására állandó kön}'wizsgálót veSZ igénybe. A
könylvizsgálő szeméIyére az üg1wezetés a felügyelőbizottság egyetértéséveltesz javaslatot
a tarsaság legfőbb szervének.

A

könylwizsgálő az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szőlő 2007. évi
CLII. tcjrvény 3. $ (3) bekezdés e) pontjában meghatétrozottak alapján vagyonnyilatkozat-

tételre kötelezett.

4. A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. tevékenysége

A

társaság feladatait szítthétziévadta sző|ő ;J.zleti tervben rögzíti. Ennek
összhangban kell állnia az éves k<iltségvetési tervvel. Az előzetes ilzleti tervet előző
év október 31. napjáig az alapítő illetőleg a felügyelőbizottság elé kell terjeszteni
té4ékoztatás, ill. jőváhagyás céljából. A végleges üzleti tervet a költségvetés
ismeretében társaság következő év május 31-ig terjeszti eIő.
A tarsaság az évad lezárást követően szakmai értékeléstkészit minden év
szeptember 30. napjáig és az alapító illetőleg a felügyelőbizottság elé kell
terj

e

szteni táj éko üatás,

il

l. j óváh agy ás célj áb

ó 1.

Gazdasági tevékenység:

A

Bóbita Babszínhaz Nonprofit Kft. önálló jogi személyiséggel rendelkező
közhasznú gazdasági társaság. Gazdaságí tevékenységétaz alapítő okirat és a
közszolgáltatási szeruődés keretei között, az úgyvezető irányításával a felügyelő

bizottság ellenőrzé se mellett v égzi.
A pénzügyi és gazdasági tevékenységet egy
Feladatkörét az igyvezető hatátozza meg.

főállási gazdasági ügyintéző végzi.

Az

Önkormányzat és az alapitő a nyújtott költségvetési i11. támogatási fonás
hasznílatávaI és felhasználásával, továbbá a tiársaság gazdÍlkodásával
kapcsolatosan jogosult iratbetekintésre a társaságnál , továbbájogosult a társaságnál
eseti helyszíni ellenőrzést lefolytatni.
Kiitelezettségvállalás

:

Kötelezettséget a Bóbita Bábszinhaz Nonprofit Kft. a Közszolgáltatási szerződés és
az alapítő okirat mindenkor hatályos rendelkezéseiben foglaltak szerint vállalhat.

Utalvánvozás:

Utalványozási jogkönel az ügyvezető és feIhatalmazása alapjan az
igazgatőhelyettes rendelkezik. Utalványozás minden esetben írásban, az

utalványrendelvény felhasznáIásával történik. A pénzkezeIésről és számlarendről
bővebben a Számviteli Politika és Számlarend valamint a Hazipénztar Kezelési
S zab á|y zat rendelkezik.

Szakmai teli esítésieazolás módi a:

Az

ügyelői jelentést és a Vendégművész- és statisztajegyzéket az ügyelő

feladatokkal megbízott műszaki alkalmazott és a művészeti titkér köteles havonta
leadni' melyet az igyvezető - távollétébenaz igazgatóhelyettes _ valamint a
gazdaságingyintéző elleníxiz és ír alá.

Vállalkozási. megbízási, szerzői iog hatálva alá tartozó szerződés megkötésének
feltételei:

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenységvégzésére
valamint könyvelési,
jogi, karbantartási feladatok ellátásátra megbizási, vállalkozási ill. a szerzői jog hatály
aIá tartoző szerződésseI, számla ellenében külső személy vagy szewezet igénybe
vehető.

szerződést írásban kell megkötni. A szerződésben leírtak teljesítésétaz úgyvezető _
távollétébe t az igazgatóhelyettes - ellenőrzi é s i gazolj a le.

A

A

szerződés feltétele, hogy

a.)
b.)

a Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. .az adott feladat ellátásához megfelelő
szakértelemmel rendelkező szeméI1.t nem foglalkoztat, vagy

eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a tiírsaságon
beli.il a feladat el|átásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy
nem áll rendelkezésre.

A jelen

szewezett működési szabáIyzatban meghatározott vezetői feladat ellátására
szolgáItatási szerződés nem köthető.

A

feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellÍ./randó feladatokat

al ább

i

a

társaság az

akban hatátr ozza me g:

a) Mivel a társaság nem rendelkezik foállású íróval, dramaturggal,
tervezővel, rendezovel, zeneszerzővel, zetésszel, koreográfussal,

korrepetitorral, segédrendezővel _ akik nélkül feladatait nem tudja ellátni szükséges külön szerződéssel a fenti feladatok elvégzéséreművészeket,
alkotókat szer ző dtetni.
b) Művészeti intézménykénta magas színvonalúfeladatellátáshoz adott

esetben

A

művészi indokkal vendég bábszínészeket, báb- és
díszletkészítőket,vagy más speciális alkotókat (artista, pantominmúvész,
p irotechnikus, stb. ) is me gbízás o s szerző dé s s e l fo gl alko ztathat
c) Az intézményműködéséhez egyéb módon kapcsolódó feladatokra is
me gbízási szer ző dé st köthet :
archiválás és marketingmunkríhoz - fotó és videoszolgáltatás, honlapkarb antartás (webme steri fe l adatokkal)
nagyrendezvények szervezéséhez_ szervező,tolmács
hangfelvételhez - hangmémök
workshopokhoz, továbbképzésekhez -vendégelőadó
túz- és munkavédelem: munkavédelmi és túzrendészetielőadó
jogsegéIyhez_tigyvéd
kön1velési feladatok ellátására _ könyvelő

szerződésnek tartalmaznia kell:
- az ellátandó feladatot
- adíjazás mértékét,
- a szerzódés időtar1amát,

- szeÍvezettel kötendő szeruődés esetén azt, hogy a szewezet részéről személy
szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolásátra felhatalmazott személy megnevezését.
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