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i szabdryairor szoro
2008. evi XCIX. torv6ny el6lrdsainak megfelelSen, valamint
a Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkormdnyzata vagyondrol szolo 4012014. (Xll. 23.)
6nkormdnyzati rendelet alapjdn - a tdrsasdg legfdbb szerv6nek hatdskdr6ben eljSrva -

a we6 res rl;.ryi,=S:?l il:oi:" o,of it Kft .
(9700 Szombathely, Akacs Mih6ly u. 7., c6gjegyz6ksz6ma: 18-09-107478)
i.i

gyvezet6i

bet6lt6s6re.

m u n kakcir6nek

A Wedres S6ndor Szinhlz Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzata
egyszem6lyes tulajdon6ban 16v6, kozhaszn0 nonprofit gazdasdgi tdrsasAg. Az Ugyvezet6 a
g azdas69 i t6rsasSg ot egyszemelyi felelos vezet6k6nt 16nyitj a.
i

Az Ogyvezet6i tiszts6g - amely munkaviszonyban tolthet6 be - 2021. febru6r 1. napj6t6l
2026. janu6r 31. napjdig szol. Az Ugyvezet6 igazgat6 felett a munkdltat6i jogokat az
onkormdnyzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.

Az Usvvezet6 f5bb feladatai:
1. A PolgSri TorvenykonyvrSl szolo 2013. evi V. t6rv6nyben, a tdrsas6g Alapito
OkiratAban 6s az alapitoi hatfirozatokban meghat6rozott feladatok elldtdsa, Igy kUlOnosen:
- a tdrsasdg teljes kdrtj mfikdd6s6nek irdnyitdsa a tulajdonos dltal meghat5rozott szewezet
keretein belUl,
- a tdrsas6g gazd6lkod6s6nak ir6nyitdsa 6s megszervez6se;
- az 6ves Uzleti terv elk6szlt6se 6s a tulajdonos el6 terjeszt6se;
- az 6ves 6s f6l6ves m6rlegbeszdmolo elk6szlt6se 6s tulajdonos el6 terjeszt6se;
- a munkdltatoijogkor gyakorlSsa a t5rsasdg valamennyi munkavSllal6ja felett;
- a felltgyel6 bizottsdg, a konyvvizsgSl6 6s a tulajdonos k6r6s6re a tdrsas6g kdnyveibe,
irataiba a betekint6s lehet6v6 t6tele 6s a tdrsasdg Ugyei16lfelvildgositds addsa;
- eredm6nyes marketing tev6kenys6g folytatSsa;
- az Ugyvezet6st fokozott gondossdggal, a tdrsasdg 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjdn
kdteles ell6tni.

2. A szinhAz mriv6szeti programj6nak r6szletes kidolgozlsa az aldbbi szempontok
alapj6n:
- klasszikus 6s kortdrs magyar 6s vi169irodalmi mrivek bemutat6sa, valamint a
szin h6zm riv6szet meg 0j itSsd t c6lzo el6addsok l6trehoz6sa,
- a szinhAz koz6nseg6nek megtartdsdra 6s Uj kozons6gretegek bevonds6ra irdnyulo
m rlsorpolitika kialakitdsa,
- a repertodr m(faji sokszinuis6genek meg6rz6se,
- a gyermekek 6s a fiatalok szinhlzi nevel6s6t c6lzo, ig6nyes 6s korszerfi darabok szinpadra

Sllitdsa,

- anyanyelvunk dpoldsa,

Telefon : 06 941520 -124 Fax : 06 941313 -172
www.szombathely.hu

A mun kak<ir betrilt6s6nek felt6telei :
szakirdny0 fels6fokti v6gzetts6g (fels6fok0 oktatdsi int6zm6nyben szerzett, a
t6rsasdg alaptev6kenys6g6nek megfelel6 diploma vagy oklev6l lazaz az egyes mriv6szi 6s
mtiv6szeti munkakdrokrol, valamint a betolt6sUkhoz szuks6ges k6pesit6si 6s egyeb
felt6telek r6szletes szabSlyair6l sz6l6 12212011. (Vll. 15.) Korm, rendelet 2.S 1. pontja
szerinti szaki16nyU fels6fok0 v6gzetts6g 6s szakk6pesit6s/, tov6bb6 jog6sz vagy kozgazdlsz
oklev6llel tan0sitott vegzetts6g)
legalebb 5 6ves szakmai gyakorlat (valamely el6ado-mfiv6szeti szervezetn6l, a
szervezet alaptev6kenys6g6nek megfelel6 6s ahhoz kdzvetlenUl kapcsol6d6 munkakorben,
munkav6gz6sre'i16nyu16 egyeb jogviszony eset6ben az ilyen feladatkorben elt6ltott id5) vagy
legaldbb h6rom6ves el5ad6-mtiv6szeti szervezetben szerzett vezet6i gyakorlat

-

buntetlen el66let.

A szakirdnyf fels6fok0 v6gzettseg 6s szakk6pzetts6g megszerz6s6nek kdvetelm6nye alol a
Kossuth-dijban, a Magyar Koztdrsasdg Kivdl6 Mriv6sze 6s a Magyar Koztirsasdg Erdemes
Mfiv6sze, valamint a Magyarorsz6g Kivdlo Mriv6sze 6s Magyarorszdg Erdemes Mriv6sze
dijban r6szesitett, illetve a mtiv6szet tudom6nyterUleten szinhlzmlv6szet, zenemr,iv6szet,
tdnc- 6s mozdulatmtiv6szet tudom6nydgban tudom6nyos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett
szem6ly mentesUl.

Javadafmazis: Az Ogyvezet6 szem6lyi alapbere: brutt6 600.000,- Ft. Az Ugyvezet6t
szem6lyi alapb6ren felUl
illetheti meg.

a munk5ltat6 Javadalmazdsi Szabdlyzata szerinti egyeb

a

juttatds

A munkaviszonv kezd6 6s befeiez6 id6pontia:
2021. febru6r 1. napjdt6l 2026. janu6r 31. napj6ig terjed6 hat6rozott idejrl munkaviszony.
A munkSba l6p6s napia:
2021. februdr 1.
A t6rsas6q 6ves kdlts6qvet6s6nek f6 el6irinvzatai:
A 2020-as Uzleti terv f6bb adatai:
Bev6telek:
tervezett osszesen:
ebb6l:
kdzponti k6lts69vetesi tdmogat6s:
onkorm5nyzati m(kdd6si t6mogatds:

644.159 e Ft
302.075 e Ft
171.720 e Ft

szinh5z6pUlet berleti dljdnak 6sszeg6vel megegyez6 fenntartoi
Kiaddsok:
ebbol:

tdmogatds:

37.404 e Ft

tervezett 6sszesen:
kdzvetlen anyagkoltseg :
alv6llalkoz6i r6forditdsok:
anyagjellegri szolgSltatAsok:
b6rjelleg 0 rdford itSsok:
szem6lyi jellegU rdfordit6sok:
6rt6kcsdkken6s:
egy6b:

639.964 e Ft
25.600 e Ft
151 .390 e Ft
1Q1.254 e Ft
286.913 e Ft
17.760 e Ft
49.500 e Ft
7.547 e Ft

AzOzleti tervben a tdrsasdg 2020.6vre v6rhat6 ad6zott eredm6nye 4.010 eFt,

A p6lvdzatnak tartalmaznia kell:
- a szinh1z 5 6ves m0kdd6s6re vonatkozoan dtfog6 p6nzUgyi 6s szakmai program javaslatot
az alAbbi szem pontoknak megfelelSen :
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- a pAlyitz6 6ltal megvalositani kiv6nt hosszabb t6vri m[iveszeti koncepci6t,

szakmai
elk6pzel6seket, tdbb 6vadra vonatkoz6 produkci6s terveket, bemutat6k 6s el6ad6sok
tervezett szdm6t:
a pAlyirzo szem6lyes motiv6cioj6t, a szinhAz jelenlegi mUkdd6sere vonatkoz6
6szrev6teleit;
- a szinhdz adotts6gainak figyelembe v6tel6vel a j6tsz6helyekre vonatkoz6 konkr6t
elk6pzel6s6t, a szinhAz 6s kdzdnseg6nek viszonyd16l, a v1ltozlat1s esetleges ir6nydr6l
kialakitott 6ll6spontj6t;
- az alkot6t6rsak felsorolSsdt, az adott szervezeti fel6pit6sre 6s szem6lyi feltetelekre
reflektdlva, (az alkot6tdrsak egyUttmrik6d6sre vonatkoz6 frdsbeli nyilatkozata alapj6n);
- marketing, FR, bels6-kUls6 kommunikdcios strat6giai elk6pzel6seket;
- belfoldi es kUlfoldi szakmai kapcsolatok, egyUttmfikod6sek tervezet6t;
helyi k6zoktatdsi, kozmrivel5d6si szervezetekkel valo kapcsolatepitesi
elk6pzeleseket.

-

- a

A p6lv6zathoz csatolni kell a p6lv6z6:
- r6szletes szakmai on6letrajzdt;
- v6gzetts6get igazolo okiratok hiteles m6solat6t;
- szakmai gyakorlatdnak igazol6s6t;
- 6llami kitUntet6seinek, dijainak felsorolSs6t es m6solatban torten6 csatol6s6t;
- hdrom honapnSl nem r6gebbi hatos6gi erkdlcsi bizonyltvdnydt;
- nyilatkozatdt, hogy a Munka Torv6nyk6nyve 211. S (1)-(2) bekezd6s6ben szerepl6
osszef6rhetetlens6g fenn6ll-e, megjelolve az 6sszef6rhetetlens6g jelleg6t, form6jdt
(osszef6rhetetlens6g fennSllSsa eset6n a mentesit6sr6l, 6s annak felt6teleir6l a munk6ltato
d6nt); /1. sz. mell6kleU
- nyilatkozat6t a jogszab6ly 6ltal el6irt vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g teljesit6s6nek
v6llal6sdrol; /2. sz. mell6kleU
- nyilatkozatdt a Polgdri Torv6nykdnyvr6l szol6 2013. 6vi V. t6rv6ny 3:22. $-dban felsorolt
kizAro okok fenn nem 6llds6rol; /3. sz. mell1klel
- hozzAjArulo nyilatkozat6t arr6l, hogy a pllyAzat teljes anyag6t az elbirAllsban r6szt vevok
megismerhetik; /4. sz" mell6kleU
- javasl at6t, szakm ai prog ra mj 6t a szinhAz m rj kddtet6s6re vonatkozoan',
- valamint az alkototdrsak Ir6sbeli nyilatkozatAt az egyUttmtlkdd6sre vonatkoz6an.

A

pitlyAz6 pAly1zati dokumentdciot ig6nyelhet, amely tartalmazza a tdrsasdg Alapito
Okiratdt, Szervezeti 6s Mrjkodesi Szab5lyzatdt, mfik6desi alapmutat6it (k6ltsegvet6si
sarokszdmok, bemutato- es el6ad6ssz6mok, ldtogatottsdg, dolgoz6i l6tsz6m, l6tesitm6nyi
technikai 6s mtiszaki adatok). A pitlyizati dokument6ci6 a Kft. gazdasdgi vezet6s6n6l, a
94 | 31

9-289-es telefonszdm on k6rhet6.

A p6lv6zati felhiv6s

az

kdzz6t6tele:
Emberi Er6forrSsok Miniszt6riuma
(http://www.kormanv.huihu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma), 6s Szombathely Megyei Jog0
V6ros Onkormdnyzata internetes honlapj6n (vrnmv.szombathelv.hu) tdrtenik.
A p6lv6zat benvUit6sinak helve. m6dia: Szombathely Megyei Jogri Vdros Polg6rmesteri
HivatalSban szem6lyesen (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., Vagyongazddlkoddsi lroda

Vl. emelet 618.) illetve t6rtivev6nyes ajdnlott postai kUldem6nyk6nt (9700 Szombathely,

Kossuth L. u. 1-3.). Postai kuldemeny eset6n a beny0jtdsi hat6rido utols6 napjdn be6rkezo
pllyizatokat tekinti a kilro hat6rid6ben beny0jtottnak.
A pitlyAzatot 2 (kett6) pelddnyban, a borit6kon ,,We6res S6ndor $zinhflz Nonprofit Kft.
U gyvezet6i p6ly 6zat" megjeldlessel kel I benyuijta n i,

A p6lv6zat benvfit6sinak hat6rideie: A

pitlyAzati felhiv6snak a kult0r6ert felel6s Emberi
Eroforr6sok Miniszt6riuma honlapj5n tdrt6n6 k6zz6I6telet6l szdmitott 30 munkanapon belUl.

J

A p6lv6zat elbirSlSsa: A pitlyAzatokat Szombathely Megyei Jogri Vdros Onkorm6nyzatAnak
Kozgytll6se bfrdlja el 6s dont - az eloado-mr.iv6szeti szervezetek tdmogatds6rol 6s sajdtos
foglalkoztatdsi szab6lyair6l szol6 2008. evi XCIX. torv6ny 39. S (3) bekezd6se szerinti
szakmai bizottsdg javaslata szerint

-

a beny0jt6si hatdrid6t kovet6 0les6n.

Az OnkormAnyzat Gazdas6gi es Jogi Bizotts6ga a pSlylzati felteteleknek megfelel6 es
hi6nytalan pAlyAzatot beny0jto, 6s a fent emlitett szakmai bizotts6g 6ltal t6mogatott
6 lyes m eg h a g atds ra h ivh atj a.
pAly1zat eredm6nytelen, fgy legk6sobb az eredm6nytelens6gr6l szolo ddnt6stol
sz6mltott 30 napon belUl a pllylzat 0jra kiir6sra kerUl.

pAly Azokat sze m

||

Ha

a

A

p6ly6zattal kapcsolatos tov6bbi inform6cio

Vagyon

A

g

azddlkod6si I roddjdnSl, a

061941

a Jogi 6s

Kepvisel6i Oszt6ly

520-389 telefonsz6m on k6rhet6.

pAly{zat kiir6ja fenntartja annak a jog6t, hogy

a

palyAzati eljdr6st

az

eljArAs b6rmely

szakaszAba n ered m6nytelen nek nyi lv6n itsa.

Szombathely, 2020. j0nius
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1. sz. mell6klet

NYILATKOZAT OSSZEFERHETETLENSEGR6L

Alulirott

.. a jelen nyilatkozat alSirds6val kijelentem, hogy a
Munka Tdrv6nykonyve 211. S (1)-(2) bekezd6s6ben* szerepl6 dsszef6rhetetlens5g velem
szemben
a) nem 6llfenn
b) fenn6ll**
Osszef6rhetetlens6g eset6n az osszef6rhetetlens6g jellege, form6ja

:

Tudomdsul veszem, hogy az dsszef6rhetetlens6g fenndlldsa eset6n
annak felteteleirol a munkSltato ddnt.

a mentesit6sr6l, 6s

2020

al6irds

* Munka T6ru6nyk6nyve 211.
S 0) A vezet1 tovdbbi

munkav1gz6sre irdnyul6 jogviszonyt nem

l6tesithet.
(2) A vezet6

a) nem szerezhet r6szeseddst - a nyilvdnosan m1kddl r1szv1nytdrsasdgban val6 rlszvdnyszerzls
kiv6tel6vel - a munkdltatodval azonos vagy ahhoz hasonl6 tev6kenys6get is v6gz6, vagy a
munkdltat6val rendszeres gazdasdgi kapcsolatban 6llo mds gazddlkod6 szeruezetben,
b) nem kdthet a saidt nev6ben vagy javdra a munk6ltat6 tevdkenys1gi kdrebe tartoz6 [)gyletet,
tovdbbd

c

kdteles bejelenteni, ha

a hozzdtartoz6ja tagja a munkdltat61val azonos vagy ahhoz

hasonl6

tev6kenys6get is folytat6 vagy a munkdltat6val rendszeres gazdasdgi kapcsolatban 6llo gazdasdgi
tdrsasdgnak, vagy vezet6k6nt munkav6gz1sre irdnyul6 jogviszonyt lltesitett az ilyen tev1kenysdget is
folytat6 mu nkdltaton

61.

**A megfelel6
r6sz al(th0zand6
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2. sz. mell6klet

NYI

LATKOZAT VAGYO N NYI LATKOZATTETE LI
KOTELEzETTSEGR6L

Alulirott

. a jelen nyilatkozat aldir6sdval kijelentem, hogy az
egyes vagyonnyil.tk;=;i-i;i"ii f,oi"i"=ettsegekr6l szol6 2007. evi CLlt. tdrv6ny 6ttat et6irt
vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezetts6g teljesit6s6t vSllalom,
\

2020.

alSir5s
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3.

sz. mell6klet
NYILATKOZAT KIZARO OK FENN NEM ALLASAROL

Alulirott

.. a jelen nyilatkozat aldirdsdval kijelentem, hogy a
Polgdri Tdrvenykdnyvr6l szolo 2013. 6vi V. t6rv6ny 3:22. $-dban felsorolt kizAro okok nem
6llnak fenn velem szemben.
2020

aldirSs

Ptk. 3:22.

$

Vezet6 flszfs6gvisel1 az

a nagykorl szemdly lehet, akinek

tev6kenys6ge ell6t6sdhoz szUks6ges k1rben nem korl6toztdk.

cselekv1k6pess1gdt a

(2) Ha a vezetl flszfs6gvisell jogi szem6ly, a jogi szem1ly kdteles kijelolni azt a term1szefes
szem6lyt, aki a vezet6 fiszfs6gvisel6i feladatokat nev1ben ell1tja. A vezet1 tiszts6gvisel6kre
vonatkoz6 szabdlyokat a kijel5lt szem6lyre is alkalmazni kell.
(3) A vezet1 tiszts6gvisel1 ilgyvezet6sifeladatait szem6lyesen kdtetes ell1tni.
(4) Nem lehet vezet6 tiszts6gvisell oZ, akit b(lncselekm1ny elkdvet1se miatt joger6sen
szabadsdgveszt1s b}ntet6sre itdltek, amlg a btintetett el66lethez f1z6d6 h6trdnyos kdvetkezmcanyek
al6lnem mentes}lt.
(5) Nem lehet vezet1 tiszts6gvisel6 az, akit e foglalkozdst6l joger6sen eltiltottak. Akit vatamety
foglalkozdst6l joger6s bir6i it1lettel eltiltottak, az eltiltds hatdlya alatt az it1tetben megjetllt
tevdkenys6get folytat6 jogi .szem6ly vezet6 tiszts1gvisel6je nem lehet.
(6) Az eltiltdst kimond6 hatdrozatban megszabott id6taftamig nem lehet vezet1 tiszts1gviset6 az,
a kit eltiltotta k a vezet6 fiszfsdgvise l6i teveke nys6gt6l.

,f

4. sz. mell6klet

HOZZAJ ARU LO NYI LATKOZAT

Alulirott

a jelen nyilatkozat aldirdsdval hozzdjArulok ahhoz,
hogy a p1lyAzat teljes anyag6t az elbir5lAsban r6szt vev6k megismerjek.

2020.

aldi16s
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