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ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kecskeméti Katona 

József Nemzeti Színház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Katona József National Theatre of Kecskemét 

1.2.2. német nyelven: Katona József Nationaltheater Kecskemét 

 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5.  

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Színészház 6000 Kecskemét, Trombita u. 2-4. 

2 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 

Színház Ruszt József Stúdiószínháza 6000 Kecskemét, Katona József tér 12. 

3 

Kecskeméti Katona József Nemzeti 

Színház Kelemen László 

Kamaraszínháza 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15. 

4 Hírös Város Turisztikai Központ 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15. 

5 Műhelyház 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 4. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11.§ (2) bekezdése értelmében 

nemzeti előadó-művészeti besorolású saját színházi előadásokat létrehozó és bemutató 

intézmény, s a 44.§ 37. pontja alapján többtagozatos színház (balett, opera, próza, tánc). 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 900100 Előadó - művészet 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

• Színházi előadások létrehozása. 

• Prózai, zenés, táncos színpadi művek előadások létrehozása.  

• Gyermek előadások létrehozása (3-7 éves korosztály számára). 

• Ifjúsági előadások létrehozása figyelemmel az ifjúság kulturális igényeire. 

• Kamara és Stúdió Színházak működtetése és kulturális rendezvények szervezése 

középiskolások részére. 

•   Együttműködik a város kulturális intézményeivel, városi programok szervezésében 

aktívan közreműködik. 

• A Városházi udvarszínház működtetése, nyári programok szervezése, kőszínházi 

előadások bemutatása. 

• A stúdiós fiatalok számára gyakorló helyszín és művészeti oktatás biztosítása. 

• A fővárosi, vidéki és határon túli színházak előadásainak fogadása, törekedve a minél 

színvonalasabb kulturális értékek feltárására. 

• A színház saját produkcióval való vendégszereplése. 

• Fesztiválokon (Tavaszi Fesztivál, Hírős Hét, nyári színházak POSZT, VIDOR stb.) való 

részvétel. 

• Kulturális rendezvények szervezése.  

• Nemzeti ünnepek, rendezvények (március 15., augusztus 20., október 23.) a helyszín, a 

technikai eszközök igény szerinti biztosítása. 

• Kecskemét város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolása és terjesztése. 

• Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- színészház működtetése. 

• Helyszín biztosítása konferenciák, fesztiválok és egyéb rendezvények számára. 

• Kulturális turizmussal összefüggő egyes feladatok ellátása. 

• A színház vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 082020 Színházak tevékenysége 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

7 082091 

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

8 082092 

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

9 
082093 

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

10 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

11 083020 Könyvkiadás 

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

13 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kecskemét és vonzáskörzete, 

Bács-Kiskun megye és az ország területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetői munkakör 

betöltéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvény, valamint az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint betöltésükhöz 

szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) 

Kormányrendelet alapján – dönt. Az igazgatóval a vezető állású munkavállalókra 

vonatkozó rendelkezések alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.  

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 

2 polgári jogi jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 


