
A B UDAPESTI SZÍN H Az AK FINANSZ ÍnozÁsI RENDSZE RE 1'997

KoLTSÉGVETÉst
sZERZŐoÉs

Mely létrejött a Színház igazgatőja

(továbbiakban lgazgatő), valamint a Budapest Főváros

Önkormányzata I(ulturá l is  Bizottsá 'ga (továbbíakban

onkorm ányzat) közőtt a ... Színház (továbbiakban Színház)

1997. évi mííködtetése tárgyában.

Lz lgazgató és az á|ta|a vezetett Színház e Szerződés 5. pontjában

megfogalmazott feladatai teljesítésének elősegítése érdekében az

Önkormányzat az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:

l .  Támogatás

|,|. Az l997-es kö ltségvetési évben összesen ... míll ió forintot utal át a

Színház folyószám|ájára négy egyenlő részletben az alábbi ütemezés szerint:

január 7. munkanapjáig, ápri l is 7. munkanapjáig, június 7. munkanapjáig'

szeptember 7. munkanapjáig. Amennyiben a Színház ettő| eltérő ütemezésben

kéri rímogatását, úgy igényét olyan likviditási tervvel kell hogy alátámassza, amely

az |,A-7 . táb|ázatokban szerep|ő rész|etességgel tarta|mazza kiadásainak és

bevételének tervezett alakulását. (Ebben az esetben sem igényelhet évi

támogatásának kétharmadánál többet a tár gy év j únius végéi g.)

2. Marketing

2.I. ASzínház legalább 5 bemutató, felújító, vagy más e|őadásán az tnkormányzat

a főpolgármesterrrel és/vagy kulturális helyettesével és/vagy a kulturális bizottság

elnökével és/vagy helyetteseive| (továbbiakban az onkormányzat képviselője)

képviselteti magát, és az e|őadás előtti vagy utáni fogadáson annak kezdetétől

legalább 40 percig tevékenyen részt vesz az Igazgatő vagy valamelyik felső
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vezető társaságában, Az 5 előadást az lgazgató áita| felajánlott 10 előadásból

vá|asztja ki. A főpolgármester vagy kulturális helyettese az 5 alkalomból legalább

egyen személyesen vesz részt.

2.2. Az tnkormányzat előbbiekben felsorolt képviselője illetve képviselői az

Igazgatő á|ta| fe|ajánlott 3 marketingesemény közül legalább egyen részt vesz ,

és a Színház érdekében ott és akkor legalább három perces felszólalást tart. Az

esemény olyan társulati ülés, előadás, fogadás , tárgya|ás, konferencia, jótékony

célú vacsora, árverés, amelynek célja szponzorok és mecénások meggyőzése

a Színház támo gatására.

2.3. A mege|őző 2.|. és 2.2. pont alatti alkalmakon az onkormányzat képvise|ője

illetve képviselői legfeljebb 3 perc sugárzási időben részt vesz illetve részt

vesznek minden olyan audio, vizuál is ' audio-vizuál is felvételen, amely a

Színház jőhírét illetve az akkori és/vagy leendő szponzorok megnyerését

cé|ozza. Azlgazgató a megelőző 2.|. és 2,2. pontok időpontjairól legalább 5 héttel

azok megrendezése előtt üíjékoztatja az onkormányzatot. (A tájékoztatás időpontja

itt és a Szerződés további részében atájékoztató anyag titkárság által történő

átvételének az időpontját jelenti.)

2.4.  Amennyiben az Önkormányzat  k özvet lenü l  vagy k özvetve

tömegkommunikációs média legalább Slvo-ának birtokába jut, úgy a Színház

számár a a tár gy évben térítésmentesen a reklámlehetőségek (reklámfelül et,

reklámidő) lvo.át biztosítja. A közvetve azt jelenti, hogy a tulajdonában lévő

cég vagy cégek birtokában van a tömegkommunikációs média. A reklámok

el készítésének val amennyi költsé g e a Színházat terhel i .

3. Információk

3.l. Az tnkormányzat közvetlen adathordozó vonalon (on line), Interneten,

adathordozó lemezen (floppy discen) - a továbbiakban elektronikus adathordozón -

minden hónapban két alkalommal, a hónap l. és 10. munkanapjáig tájékoztatja a

SzÍnházat a Fővárosban várható - az onkormányzat által védnökölt és/vagy
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pénzze| támogatott - minden olyan rendezvényről, amely befolyással lehet a

Színház műsortervére, jegybevételére, egyéb bevételére, szponzorai magatartására,

3.2. Az onkormányzat az alábbi minták elektronikus adathordozón történő

rendelkezésre bocsájtásával támogatja a Színházat saját szabá|yzatai és utasítiásai

elkészítésében:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat,

2. Ix,|tÁrozási és S elejte zési Szabá|y zat,

3. Belső Ellenőrzési Szabá|yzat,

4. Fel e sl e ge s Es zközök Hasznos ításának Szabály zata,

5 . P énzkezelési és Házipénztái Szabá|y zat,

6. Kollektív Szerződés,

7. Kötelezettségvállalásról és utalványozásról szóló igazgatői utasítás,

8 . Ellenj egy zésrő| és érvényesítésről sző|ő gazdasági igazgatói utasítás,

9, Gazdasági Szervezet Ügyrendje,

10. Számlarend,

1 1. Számlatükör.

3.3. AzÖnkormányzat elektronikus adathordozón minden hónap 10. munkanapjáig

tájékoztatja a Színházat minden olyan jogszabály.vá|tozásáról vagy új

jogszabály hatályba lépéséről ' amelyek f igyelembevétele a fenti minták

naprakészs égéhez elengedhetetlen.

3.4. Folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatjaaSzínházat minden olyan európai
únióbeli és magyar alapítványi felhívásról, alap és más páiyázatről,

amelyen aSzínhá,z a kiírások értelmében pá|yázhat.

4. Erdeke|tség

4.|.Az |gazgatónak - a következő szakaszban megfogalmazott - kötelezettségei
maradéktalan teljesítéséétt az Önkormányzat az Éves Mérlegbeszámoló
elfogadását követő 7. munanapon, déluüín 2 órakor a kifizetés hónapjában érvényes
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havi bruttó illetménye l2-szeresével azonos nagyságú bruttó prémiumot fizet ki a

kulturális főpolgármester-helyettes hivatali irodájában. Szerződő felek a

prémiumfeltételeket jelentő kötelezettségek részteljesítését nem fogadják el

prémiumképző te|jesítésnek' vagyis prémium vagy teljes egészében vagy egyá|ta|án

nem fizethető. llyen ügyben az lgazgató lemond a Döntőbizottsághoz fordulás

lehetőségéről.

4.2. Amennyiben azI'gazgatő a kinevezése időtartama alatt két költségvetési évben

alapfeladatait nem teljesíti, - úgy ene való hivatkozással - az onkormányzatnak

joga van aztgazgatő kinevezését az adott év július 3l-ével felmondani.

4.3, Amennyiben két egymást követő évben az lgazgatő teljesítette

prémiumfeladatait, úgy a 3. év július első munkanapján prémiuma 4o%o-ára előleget

kérhet, amelynek a kifizetését az onkormányzat csak különösen indokolt esetben

tagadhatja meg.

Az lgazgatő e Szerződésben az Önkormányzat által vállalt

kötelezettség teljesítése fejében az alábbi kötelezettségek teljesítését

vállalja:

5. Alapfeladatok

5.|. Az á|ta|a vezetett színház a tárgyévben összesen ... bemutatót tart,

összesen elóadást játszik' összesen fizető néző előtt. A

bemutatók, felújítások, produkciók' előadásszámok, helyárak és helyszínek
fel sorolását az 5 . táb|ázat tarta|mazza.

5.2. A tárgyévben az I.A-7 . táblázatokban szereplő - a Gazdá|kodási Csoportok
szerint elkészített - Költségvetés alapján dolgozik. E Költségvetés
végösszegének köte|ezően meg kell egyeznie a tárgyév elején az
tnkormányzat á|ta| megadott keretszámok betartásával készített Költségvetés
végösszegével.
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6. I(iegészítő feladatok

6.t. Az onkormányzat rendelkezésére bocsát atárgyévben legfeljebb 20 napot
- ebből legfeljebb 10 nap lehet a műsortervben szereplő hónapokban -, amely

napokon az Önkormányzat minden olyan rendezvényt tarthat, amely nem rontja a

Színház jegybevételi lehetőségét, és nincs ellentétben a Színház érvényes

szponior- és mecénásszerződéseivel. Az igénybevett napért aSzÍnház meghirdetett

előadása elmaradása esetén az elmaradt előadás tervezett árű teltházas

bevételét (lásd az 5,t6h|ázatot), előadásmentes napon aSzÍnház egy naptári napra

eső . a tárgyévben tervezett - önköltségét téríti meg az tnkormányzat az

igénybevett nap előtti 3. munkanapig. (A tervezett önköltséget az |.A, I.C és a7 .

táb|ázatok alapján kell kiszámítani.) Az igénybevett napok időpontjáró| Szerződő

Felek legkésőbb a rendezvénytmege|őző 10. héten döntenek. A rendezvényeken az

tnkormányzat rendelkezésére bocsájtja a Színház öltözőit' színpadát, nézőterét,

közönségforgalmi helyiségeit, protokoll- és különtermeit, rögzített és mozgatható

kényelmi és műszaki berendezéseit, felszereléseit, díszleteit' jelmezeit, kellékeit,

bútorait' világítísi eszközeit. Színpadi rekvizitek haszná|ataesetén az onkormányzat

beszerzi a használni kívánt díszletek és a jelmezek tervezőinek írásbeli

engedélyét.

7. Marketing

7 .t. A SzÍnház minden á|taIafizetettreklámban megköszöni az onkormányzat

támogatását. Írott illetve írást is tarta|maző grafikai és/vagy fotóreklám esetében

legalább a reklám 2. |egnagyobb betűje nagyságában köteles feltüntetni az

tnkormányzat á!|ta| elfogadott szöveget, amely minimum 50, maximum 70 betűből

és írásjelből állhat. Színes felirat esetén a szöveg többségi színben kell, hogy

megjelenjen. Televíziós reklám esetében a köszönet futó feliratként és
hangalámondásként is megjelenhet minimum 3, maximum 5 másodperc

időtartamban.

7.2. A Színház minden marketing eseményén (sajtótájékoztatőján, társulati
ülésén, fogadásán, konferenciáján,jótékony célú vacsoráján, árverésén) legalább öt
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perces felszólalási lehetőséget biztosít az Önkorm ány zat képviselőjének.

7.3. A Színház minden bemutató, felújító, évadnyitó és évadzárő e|őadására az

Önkormányzatnak 6.6 térítésmentes jegyet biztosít, és vállalja, hogy előbbi

és minden más előadása fizető jegyei vásár|ására elsőbbséget biztosít az

tnkormányzatrészére.

8. Információk

8.1. A Színház alapfeladatai teljesítéséről és gazdálkodásának

legfontosabb adatairól a l.A-8. táblák kitöltésével elektronikus adathordozón a

következőkszerinttÁjékozutjaazonkormányzatot:
A. AzÉves Költségvetés elkészítésekor valamennyi tráblát ki kell tölteni,

a Produkciós tábláknak (2.A, 2.B,2.C) csak az összesen sorát minden egyes

bemutatóra és fel új íuásra.

B. A Félévi és az Évi Beszámoló elkészítésekor valamennyi táblát ki

kell tölteni, a Produkciós tríblákat minden egyes bemutatóra és felújítrásra.

C. A bemutatandó illetve felújítandó Produkció táb|áit a bemutatás

illetve a felújítrás e|őtt|ega|ább |2 héttel be kell küldeni.

D. A Produkciós és a 8. táblán kívül minden táblát minden hónap 7.

munkanapjáig kell megküldeni.

Szerződ,ő Felek e Szerződésben vállalt kötelezettségeik

teljesítése értékelésében a következők szerint járnak el:

9. Ertékelés

9.l. Az tnkormányzat folyamatosan értékeli az Ígazgatő á|ta| vállalt

alapfeladatok teljesítését. A negyedéves értékeléseken az lgazgatónak vagy
képviselőjének joga van észrevételt tenni. A második negyedévi értékelés a
Félévi, a negyedik negyedévi értékelés az Éves Számszaki és Szöveges
Beszámolóval együtt történik.
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9,2, E Szerződés értelmezésével, teljesítésével és értékelésével kapcsolatos vitás

esetekben Szerződő Felek kiköt ik az á|ta|uk közösen kijel ö l t 9 tagú

Döntó,bizottság illetékességét. A kijelölés oly módon történik, hogy mindegyik

fél jelöl 3-3 tagot, akik közösen jelölnek további 3 tagot. (A Szerződő Felek által

jelöltek közül 2-2 tagnak felsőfokú gazdasági végzettségűnek kell lennie.) A

Döntőbizottság határozatképességéhez legalább 7 tag jelenléte szükséges. A

Döntóbizottság tagjai egyenrangú ak, határozatukat az ülésenként választott egy tag

írásban rögzíti, két tag pedig hitelesíti. A Döntőbizottság döntéseit egyszerű

szótöbbséggel hozza, amely döntést Szerződő Felek kötelező erővel

elfogadnak. Jelen Szerződés a|áírásáva| Szerződő Felek lemondanak a polgári

peres bíróságok alkalmazásáról.

A korábbiakban hivatkozott 13 tá '}|ázat ( l .A '  l .B, l .C,

2.L, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.,  5. ,  6. ,  7. ,  8.) a Szerződés

elválaszthatatlan része. Ennek elismerését Szerződ,ő felek a

táb|ázatok aláírásáva| is igazolják.

E Szerződést módosítant, felmondani, harmadik Íél szdmdra részben

vaqy egészben nyilvcÍnosstÍ tenni csak Szerződő Felek közös,

egybehangzó írdsbeli nyilatkozatcÍval lehetséges. Jelen Szerződést

alapos cíttanulmcÍnyoztÍs és értelmezés utdn Szerződő Felek

megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvcÍhagyó

alcíírcÍs ukkal e l lcÍttcÍk .

Kelt Budapesten 1996. december 30. napján

Igazgatő

DR. VENCZEL sÁNDoR

Főpolgármester(h)
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