
 

Okirat száma: OKT-143537-4/2015 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

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

okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vojtina Bábszínház 
 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 13. 
 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. 07. 01.  
 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 
 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja szerinti kulturális szolgáltatás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján végzett előadó-művészeti 

tevékenység. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó-művészet  

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az előadó-művészeti tevékenységen belül báb-, gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi 

előadások létrehozása, bemutatása bel- és külföldön egyaránt, bábművészeti és kapcsolódó kulturális 

programok, valamint játszószínházi foglalkozások és táborok szervezése. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082020 Színházak tevékenysége 

2 083020 Könyvkiadás 
3 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

 



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-

Bihar megye közigazgatási területe.  

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A vezető állású munkavállalói jogviszony létesítéséről nyilvános pályázat alapján Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt. A munkaviszony legfeljebb 5 évre jön létre. 
Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Debrecen Megyei Jogú Város 

Polgármestere gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 

- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 
6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. május 30. napján kelt, 106/2013. (V. 30.) határozattal 

elfogadott C/6. okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 
 

 

Kelt: Debrecen, 2015. szeptember 24. 

 

 

P.H. 

  

 

 

         irányító szerv vezetőjének aláírása 

 

 

 

 


