297/2012.(X.18.) határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve:
Székhelye:
Telephelye:

Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Szakágazati száma:
Működési köre / illetékessége:

Katona József Színház
6000 Kecskemét, Katona József tér 5.
Színészház: Trombita u. 2-4.
Ruszt József Stúdió Színház: Katona József tér 12.
Kelemen László Kamaraszínház: Katona J. tér 8.
Rákóczi út 15.
Műhelyház: Mindszenti krt. 4.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 10.§ (1) bekezdés értelmében I.
kategóriába sorolt 11.§ (3) bekezdése értelmében
kiemelt előadó-művészeti besorolású saját színházi
előadásokat létrehozó és bemutató intézmény
900100 Előadó-művészet
Kecskemét és vonzáskörzete, Bács-Kiskun megye és
az ország területe
336202
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Jogi személy

Törzskönyvi száma:
Irányító szerv neve:
Székhelye:
A költségvetési szerv jogállása:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Katona József Színház ellátja a Ciróka Bábszínház gazdálkodásával összefüggő pénzügyigazdasági feladatokat, melynek részleteit munkamegosztási megállapodás tartalmazza.
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.
Együttműködés a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban működő „színi tanodával”.
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.

Együttműködési megállapodás alapján ellátja a Ciróka Bábszínház pénzügyi-gazdasági feladatait.
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása- színészház működtetése
Alaptevékenység szakfeladatai:
559099 Egyéb M.n.s. szálláshely szolgáltatás /Színészház üzemeltetése/
562100 Rendezvényi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
811000 Építményüzemeltetés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900112 Produkciós színházak tevékenysége
900113 Kőszínházak tevékenysége
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló kecskeméti 468 hrsz. (Ruszt
József Stúdió Színház), 476 hrsz. (Katona József Színház), 1241 hrsz. (Kelemen László
Kamaraszínház), 470/A hrsz. (Színészház) és a 8548, 8545 (Műhelyház) hrsz-ú ingatlanok, valamint
az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003.
(VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
Az intézményvezető kinevezése 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.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint),
megbízásos jogviszony,
vállalkozás jellegű jogviszony
Kecskemét, 2012.
Dr. Zombor Gábor
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2012. (…….) KH.
számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 72/2012. (III.29.) KH. számú határozattal jóváhagyott
alapító okirat hatályát veszti.

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett adatokkal.
Kecskemét, 2012.

Finta Zita
osztályvezető

