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Elıterjesztés 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 10-ei ülésére 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 547/2008.(11.20.) 
számú határozata alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közszolgáltatási 
Szerzıdést kötött a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társasággal (a továbbiakban: Társaság) és a Pécs Holding Zártkörően Mőködı 
Részvénytársasággal. 
 
A szerzıdés 4. pontja rögzíti a Társaság szakmai feladatat: 

 
„szerzıdı felek egyezıen rögzítik, hogy a Társaság kiemelten közhasznú 
alaptevékenysége a kulturális célú közös szükségletek körében - az alapító 
okiratban foglaltak szerint - az 1959. évi IV. tv. 57. §. (1) bekezdése, az 1997. 
évi CLVI. tv. 4. §. (1) bek. és 26. §. b./ és c./ pontjai alapján a következı 
közhasznú tevékenységeket foglalja magába: 

 1997. évi CLVI tv. 26. §. c/ pontja szerinti kulturális tevékenység, 
  TEÁOR 9001 ’08 Elıadó-mővészet (fıtevékenység) 

       8552 '08 Kulturális képzés 
  8532 ’08 Szakmai középfokú oktatás 

8559 ’08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 
  9002 ’08 Elıadó mővészet kiegészítı tevékenység 
  9003 ’08 Alkotómővészet 
  9004 ’08 Mővészeti létesítmények mőködtetése 
  5914 ’08 Filmvetítés 
  7990 ’08 Egyéb foglalás 
Az Önkormányzat a Társaságnak az elızıekben hivatkozott 
alaptevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások 
ellátását írja elı. A Társaság a közhasznú tevékenységének keretében a 
haszonkölcsönbe, illetve vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak térítés nélküli 
használata, továbbá az Önkormányzat által biztosított forrás ellenében – az 
üzleti tervében meghatározott kereteken belül - vállalja az alábbi feladatokat: 

- A színházmővészet új tartalmi és formai törekvéseinek menedzselése, 
- évadonként legalább 100 elıadás megtartása úgy, hogy abból legalább 80 

elıadás a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. székhelyén kerül 
megrendezésre.” 

 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁN FİOSZTÁLY  



 

 
Továbbá a szerzıdés 6. pontja rendelkezik a szerzıdés teljesítésének 
ellenırzésérıl: 

 
„a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen közszolgáltatási 
szerzıdés 4. pontjában foglaltak megvalósításáról az évad lezárását követıen 
szakmai értékelést készít, melynek során röviden ismerteti a következı évad 
terveit is, és azokat minden év szeptember 30. napjáig benyújtja az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Fıosztály fıosztályvezetıje 
részére és másolatban megküldi a Tisztségviselıi Kabinet fıosztályvezetıje 
részére. A Humán Fıosztály fıosztályvezetıje a benyújtást követı 30 napon 
belül gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat Közgyőlése Kulturális 
Bizottsága a szakmai értékelést és a következı évad terveit összefoglaló 
elıterjesztést megtárgyalja annak érdekében, hogy az Önkormányzat részérıl 
a jelen közszolgáltatási szerzıdésben megfogalmazott szakmai elvárások 
értékelése megtörténjen.” 

 
A Társaság ügyvezetı igazgatója, Vincze János megküldte Fıosztályunkra a 2009-
2010-es évad szakmai beszámolóját és a 2010-2011-es évad terveit (1. számú 
melléklet), a Pécsi Harmadik Színház mőködésérıl, szervezeti tagozódásáról (2. 
számú melléklet), valamint a Határtalan város – Határtalan Színház 2008-2010 
programsorozatról szóló tájékoztatóját (3.számú melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot a benyújtott anyagok alapján értékelje a színház 
tevékenységét; eleget tesz-e a Közszolgáltatási Szerzıdésben megfogalmazott 
szakmai elvárásoknak. 
 
 
 
Staub Ernı 
osztályvezetı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 
…/2010.(11.10.) számú 
á l l á s f o g l a l á s a  

 

Pécsi Harmadik Színház szakmai tevékenységérıl szóló beszámolóról 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a Humán Fıosztály fenti 
tárgyú elıterjesztését. 
 

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság megállapítja, hogy a Pécsi Harmadik 
Színház Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság kiemelten közhasznú 
alaptevékenysége keretében ellátja a Közszolgáltatási Szerzıdés 4. 
pontjában részletezett feladatait. 

2. Az Oktatási és Kulturális Bizottság felkéri a Humán Fıosztály vezetıjét, 
hogy tájékoztassa a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyvezetı igazgatóját a állásfoglalásáról. 

 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Staub Ernı osztályvezetı 


