
 

 

Okirat száma: C-2020/A-4  

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Ciróka Bábszínház 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ciróka Bábszínház 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Ciróka Puppet Theatre 

1.2.2. német nyelven: Ciróka Puppentheater 

 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Budai utca 15.  

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.05.01. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11.§ (3) bekezdés 

értelmében kiemelt előadó művészeti besorolású saját színházi előadásokat létrehozó és 

bemutató intézmény, és a 44.§ (1) pontja alapján bábszínház. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó - művészet 

4.3. A költségvetési szerv 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. 

 Hirdetési, dekorációs tevékenység. 
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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 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 082020 Színházak tevékenysége 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

7 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 082092 

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 
082093 

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

10 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 083020 Könyvkiadás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kecskemét és vonzáskörzete 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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. A költségvetési szerv vezetőjét 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb öt 

év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogok kivételével, 

melyeket a polgármester gyakorol. Az igazgatóval a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény alapján, a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 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 CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ 2020. július 09. napján
kelt, 2020. november 01. napjától alkalmazandó C-2020/Am-4 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Kecskemét, 2020. július 16.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Balogh Gabriella


Egyedi azonosítója: KT03016


Beosztása: államháztartási irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.07.16 13:01:19


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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