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Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 208/2017. (VI.29.) számú határozatának 1. pontjával úgy döntött,
hogy előadó-művészeti tevékenység ellátására – a Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei átalakításával, kiválás útján – 2017. november 1. napjával megalapítja a
Ferencvárosi Pinceszínházat.
A Ferencvárosi Pinceszínház – új költségvetési szervet – a Magyar Államkincstár 2017.
szeptember 25-ei bejegyzési dátummal, 838267 törzskönyvi nyilvántartási számon
nyilvántartásba vette.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (4a) bekezdése értelmében az újonnan alapított
költségvetési szerv vezetője a szervezeti és működési szabályzatát a megalakulás időpontjától
számított 30 napon belül köteles elkészíteni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-ában foglalt
rendelkezések tartalmazzák a költségvetési szerv feletti irányítási hatáskörök gyakorlásának
eseteit. Az Áht. 9. § b) pontja értelmében irányítási hatáskörbe tartozik a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.
Az Áht. 9/A.§ (1) bekezdése értelmében törvény vagy kormányrendelet eltérő
rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv
vezetője gyakorolja.
Az Ávr. I. melléklet 2. pontjának 1a) pontja értelmében irányító szerv vagy annak vezetője a
helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a képviselő-testület és a
polgármester.
A muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 78/I. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az az
önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, az e törvényben foglaltak alapján
kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.
A 2017. november 1-jén újonnan létrejövő Pinceszínház helyi önkormányzat által alapított
költségvetési szerv és előadó-művészeti szervezet tekintetében sem az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény (a továbbiakban: Emt.), sem a kapcsolódó ágazati végrehajtási jogszabályi
rendelkezések nem tartalmaznak az SzMSz jóváhagyására vonatkozó irányítási hatáskör
gyakorlására eltérő rendelkezéseket.
Fentiekre figyelemmel a Pinceszínház tekintetében az SzMSz jóváhagyása a polgármester
hatáskörébe tartozik.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik többek között az által
fenntartott költségvetési szerv létszámának (álláshelyének), továbbá szükség esetén az egyes
álláshelyekhez tartozó munkakörök meghatározása.
Soós Péter, a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója a T. Képviselő-testület által jóváhagyott
10 fős létszámkerethez (álláshelyekhez) tartozó munkaköröket a lent részletezett indokok
alapján, az alábbiak szerint javasolja meghatározni.

„ A Pinceszínház 2017. november 1-ig a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
tagintézményeként működött. Színházként, elsődleges célja, előadó-művészeti tevékenység
folytatása volt; mégis, sajátos helyzetéből adódóan, közművelődési feladatokat is vállalt.
November 1-től a Pinceszínház önálló intézményként működik tovább, aminek, többek
között, az is a következménye, hogy a kerület közművelődésébe, előbbi időponttól, elsősorban
a színházi működésen keresztül kapcsolódik be; azaz, hogy tevékenységének fókusza még
inkább eltolódik a színházi működés, az előadó-művészeti feladatok irányába. A célkitűzések
ilyenféle modifikációja ellenére nincsen szükség a Pinceszínház – Képviselő-testület által
meghatározott – 10 fős közalkalmazotti létszámának megváltoztatatására. Csupán a
munkatársi szerkezet belső arányainak átalakítására van szükség, ahhoz, hogy a Pinceszínház
maradéktalanul meg tudjon felelni a megváltozott célkitűzéseknek.
Elsősorban, erősítenünk kell a Pinceszínház műszaki állományát.
A hatékony működéshez továbbra is szükség van a színpadmesteri munkakörre. A
színpadmester, azon túl, hogy koordinálja a műszaki dolgozók munkáját, felelős a
díszletelemek színpadra történő felállításáért, az előadásokon és a próbákon egyaránt, ezek
szabályos raktározásáért, állagmegóvásáért.
Ahhoz, hogy a bontással-szereléssel, a színházi műsortervben meghatározott módon és időben
elkészüljön a műszak, két díszítő munkájára van szükség.
Az új bemutatók és a már futó előadások színpadi hatásvilágításáról egy fő világosító
gondoskodik. Az ő feladata továbbá, hogy a rábízott lámpák, világításhoz szükséges technikai
eszközök műszaki színvonalának megőrzéséről gondoskodjon, raktározza és nyilvántartsa
azokat.
Az előadások hanganyagának előállítása, előadásokhoz igazítása, az előadásokon a rendező
utasításai alapján történő bejátszása, az ehhez szükséges technikai eszközök működtetése,
karbantartása, a hangmester feladata.
Az elmúlt két év tapasztalatai azt mutatják, hogy a Pinceszínházban két funkciót, a kellékes és
az ügyelő feladatköröket, egy személy is el tudja látni hiánytalanul. Ügyelő felelőssége, hogy
az előadások lebonyolítása során, a szükséges személyek, és eszközök időben, a próbákon
beállított módon az előadás rendelkezésére álljanak. Kellékes, az előadásokon használt
tárgyak időben, megfelelő helyen való elhelyezéséért, azok raktározásáért, karbantartásáért
felelős.
A súgó feladata, hogy segítse a színészeket a hiánytalan szövegtudás elsajátításában,
Felfrissítse azt a már futó darabok esetében.
A Pinceszínház tehát, hét közalkalmazott műszaki dolgozó munkája révén – ez egyébként a
minimálisan szükséges létszám - maradéktalanul el tudja látni meghatározott feladatait.
Némileg más a helyzet a művészeti ügykezelés szervezeti egységének tekintetében. A
közművelődési feladatok csökkenő mennyisége miatt, feleslegessé vált a kulturális
menedzseri munkakör betöltése. Erre a munkakörre nincsen szükség a Pinceszínház
hiánytalan működése szempontjából. Az így felszabaduló státuszon viszont, lehetővé válik
súgó alkalmazása, amely nélkül pedig, nem lehet előadást tartani színházban. Ha esetlegesen,
mégis felmerül ilyen jellegű feladat, azt igazgató saját jogkörében megoldja.
Az intézmény önállóságából fakadóan, a megnövekedő papírmunka és az
intézményüzemeltetést végző FIÜK-kel való napi kapcsolattartás miatt szükségessé vált egy
produkciós és titkársági asszisztens alkalmazása, részmunkaidőben, fél státuszon. Az
asszisztens feladatköre értelemszerűen a színházba érkező és onnan kimenő dokumentumok
nyilvántartása, iktatása, a produkciók közreműködői szerződéseinek előkészítése, a számlák
begyűjtése, ellenőrzése, napi, operatív kapcsolat a FIÜK-kel.
A produkciós asszisztens feladatai teljességgel eltérnek a rendezőasszisztensétől, akinek
feladata a teljes próbafolyamat koordinálása, az alkotók feladatvégzéséhez szükséges
feltételekről való gondoskodás. A legfontosabb összekötő a produkció és a színház
adminisztrációja között.

Nem nélkülözhető a művészeti titkár munkája sem, akinek felelőssége a színház
műsortervének és munkarendjének elkészítése, próbatáblán való kifüggesztése. Szintén
részmunkaidőben, fél státuszon látja el feladatát. E két fél státuszt összeadva, az igazgatói
státuszt hozzászámolva, éppen tíz közalkalmazotti munkakör betöltésével, azaz, az
engedélyezett létszámot nem túllépve, a színház belső szerkezetének kisebb átalakítása révén
sikerül a színház struktúráját a megváltozott feladatok igényeihez igazítani.”
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Soós Péter igazgató úr szakmai
javaslata alapján a Ferencvárosi Pinceszínház 10 fős engedélyezett létszámához
(álláshelyéhez tartozó munkaköröket az alábbiak szerint szíveskedjen meghatározni:
1 igazgatói munkakör, 1 színpadmester munkakör, 2 díszítő munkakör, 1 világosító
munkakör, 1 ügyelő és kellékes munkakör, 1 hangmester munkakör, 1 súgó munkakör,
részmunkaidős (4 órás) produkciós és titkársági asszisztens munkakör, részmunkaidős (4
órás) művészeti titkár, 1 rendezőasszisztens munkakör.
Budapest, 2017. november 9.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Határozati javaslat:
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Pinceszínház költségvetési szerv 10 fős engedélyezett létszámához
(álláshelyéhez) tartozó munkaköröket az alábbiak szerint határozza meg:
1 igazgatói munkakör,
1 színpadmester munkakör,
2 díszítő munkakör,
1 világosító munkakör,
1 ügyelő és kellékes munkakör,
1 hangmester munkakör,
1 súgó munkakör,
1 produkciós és titkársági asszisztens munkakör (fél státusz),
1 művészeti titkár munkakör (fél státusz),
1 rendezőasszisztens munkakör.
Határidő: 2017. november 16.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Soós Péter, igazgató
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója által, a …./2017.
(XI.16.) számú határozat 1. pontjában jóváhagyott munkakörök szerint elkészített
szervezeti és működési szabályzatot hagyja jóvá.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
Soós Péter, igazgató

