A Szegedi Nemzeti Színház jogállása, alapadatai
1. Az intézmény neve:
Szegedi Nemzeti Színház (továbbiakban: Intézmény)
2. Székhelye:
6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.
3. Telephely, létesítmények:
 Kamaraszínház – Szeged, Horváth Mihály u. 3.,
 Jegyiroda – Szeged, Stefánia u. 6. (bérlemény),
 Raktár – Szeged, Vadász u. 4. (bérlemény),
 Garázs – Szeged, Székely sor 21. (bérlemény),
 Műhely és raktártelep – Szeged, Díszlet u. 1.,
 Újszegedi Szabadtéri Színpad – Szeged, Fő fasor 2.,
 Szeged, Öthalom u. 1/B földszint 2., 4-6., 12., 18., I. emelet 3., 7., 12., 13., II.
emelet 1., 5-7., 15., 17. számú lakások,
 Szeged, Székely sor 21. II. emelet 208., 212., III. emelet 306., VI. emelet 612.,
618., VII. emelet 712., 714., 715., 717., 719., 720., VIII. emelet 809., 827., 830.,
IX. emelet 902., 904., 910., 921., 928., X. emelet 1001., 1005., 1007. számú
lakások,
 Szeged, Kemes u. 5/B II. emelet 7. és 9. sz. lakások.
4. Illetékességi köre:
Szeged városban és térségében, illetve hazai és nemzetközi fesztivál
5. Alapító szerv neve:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
6. Felügyeleti szerv neve:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
7. Az intézményvezető megbízásának rendje:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23.§ alapján
8. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése:
TEÁOR 9001 - Előadóművészet
Államháztartási szakágazat száma és megnevezése: 900100 - Előadóművészet
Szakfeladat rend szerinti besorolás:
92161-7
Szakfeladat rend megnevezése:
Színházi tevékenység
8/A Állami feladatként ellátandó alaptevékenységén belül:
Igénybe veszi a Szegedi Szimfonikus Zenekar szolgálatszáma 50 %-ig az
opera, balett, operett, musical, zenés játék műfajú előadásokhoz klasszikus
szimfonikus zenekari hangszerekre vonatkozó feladatokat (I hegedű, II.
hegedű, mélyhegedű, gordonka, nagybőgő, fuvola, /piccolo, altfuvola/, oboa,
/angolkürt/, klarinét, /Esz klarinét/, fagott, /kontrafagott/, kürt, trombita,
harsona, tuba, hárfa, ütő)

9. Állami feladatként ellátandó egyéb kisegítő, kiegészítő jellegű tevékenység:
 szimfonikus zenekari koncertek esetében az épület rendezvényszerű rendelkezésre
bocsátása,
 a városi rendezvények esetében az épület rendezvényszerű rendelkezésre bocsátása,
 a szabadtéri műszaki bázisának folyamatos felülvizsgálatára és fenntartására
vonatkozó intézkedések kezdeményezése az önkormányzat felé,
 a szabadtéri színházi rendezvények lebonyolítására alkalmas ingatlanoknak és a
szabadtéri színházi rendezvények megvalósításához szükséges műszaki
létesítményeknek a célnak megfelelő rendelkezésre bocsátása,
 lakásbérbeadás.
10. Ellátható, vállalkozási tevékenységi köre és mértéke:
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel maximális aránya a tervezett
összkiadás %-ában: 25 %.
Szakágazati rendi besorolás és megnevezés:
 TEÁOR 5811 Könyvkiadás,
 TEÁOR 5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
 TEÁOR 1820 Egyéb sokszorosítás,
 TEÁOR 5819 Egyéb kiadói tevékenység:
- képfelvétel készítése, kiadása, sokszorosítása
- nyomdaipari tevékenység,
 TEÁOR 4799 Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem:
- külkereskedelem
- saját produkciók külföldi forgalmazása és külföldi produkciók fogadása saját
műsorrendbe
- cukrászdai és egyéb nyílt árusítási vendéglátás,
 TEÁOR 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás,
 TEÁOR 7312 Médiareklám,
 TEÁOR 5913 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése,
 TEÁOR 5914 Filmvetítés,
 TEÁOR 8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- művészközvetítés
- saját produkcióhoz külföldi művészek szerződtetése,
 TEÁOR 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- fénymásolás.
Szakfeladat elnevezése: költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek
Szakfeladat rend szerinti besorolása: 75195-9
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény leltára és vagyonnyilvántartása szerinti ingatlan és ingó vagyon,
 3988, 3954, 01443/5, 236/1 helyrajzi számú ingatlanok,
 11900/A/2, 11900/A/4, 11900/A/5, 11900/A/6, 11900/A/12, 11900/A/18, 11900/A/22,
11900/A/26, 11900/A/31, 11900/A/32, 11900/A/39, 11900/A/43, 11900/A/44,
11900/A/45, 11900/A/53, 11900/A/55 helyrajzi számú ingatlanok,




A 1777 helyrajzi számú ingatlanban a 3. pontban a Szeged, Székely sor 21. számhoz
felsorolt lakások,
A 10904/13 helyrajzi számú ingatlanban a 3. pontban a Szeged, Kemes u. 5/B.
számhoz felsorolt lakások.

12. A vagyon feletti rendelkezési joga:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint.
13. A gazdálkodás megszervezésének módja:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
14. Előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
15. Az Intézmény irányítása:
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által határozott időre megbízott illetve
kinevezett főigazgató végzi, aki gyakorolja a kiadmányozási jogkört is.
16. Az Intézmény szervezeti felépítése:
A mellékelt szervezeti ábra szerinti (1. sz. melléklet).
17. Az Intézmény működésének rendje:
A Szervezeti és működési szabályzatban leírtak szerinti.
18. Az Intézmény szakmai tevékenységével kapcsolatos felügyeleti jogkört SZMJV
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője gyakorolja.
19. Az Intézmény gazdálkodásával kapcsolatos felügyeleti jogkört SZMJV Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Iroda vezetője gyakorolja.
20. Az intézmény működési és fejlesztési forrásai:
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 8.§ (3)
és (4) bekezdése szerint:


Támogatás a központi költségvetésből és a helyi önkormányzat – mint felügyeleti
szerv – költségvetéséből,



Támogatás értékű bevétel,



az európai uniós támogatás,



egyéb saját működési és felhalmozási célú bevétel,



az átvett pénzeszközök – ideértve az adományokat, segélyeket is, államháztartáson
kívülről,



pénzügyi műveletek,




pénzmaradvány,
vállalkozási tartalék.

21. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások:
Az érvényes jogszabályoknak, a felügyeleti szerv utasításainak megfelelően.

22. Az Intézmény

törzsszáma:
484820
adószáma:
15484828-2-06
statisztikai száma: 15484828 9003 322 06

23. Az Intézmény számlaszáma:
Raiffeisen Bank Zrt. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9-13. pénzintézetnél vezetett
költségvetési elszámolási számlája: 12067008-00103059-00100003
24. Telefon, fax: 62/479-279
25. E-mail: titkarsag@szinhaz.szeged.hu
26. Internet, honlap: www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
27. Az Intézmény bélyegzője:
A Szegedi Nemzeti Színház a Magyar Köztársaság címerével ellátott, alábbi feliratú
bélyegzőt használja:
Szegedi Nemzeti Színház

