ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv megnevezése:
Gárdonyi Géza Színház
2. A költségvetési szerv székhelye:3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
3. Telephelyei:
Színház műhelyháza: 3300 Eger, Trinitárius út 3.
Színészház: 3300 Eger, Árpád út 66.
Szervező Iroda: 3300 Eger, Széchenyi út 5.
4. Az intézmény tagozatai:
Prózai -tagozat
Tánc-tagozat
5. A költségvetési szerv alapítójának neve és székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)bekezdésében foglaltak.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 3 §. alapján.
8. A költségvetési szerv tevékenysége a 900100 Előadó-művészet szakágazatba tartozik.
9. A költségvetési szerv alaptevékenysége az államháztartási szakfeladatok szerint:
900113
Kőszínházak tevékenysége
900122
Táncművészeti tevékenység
900300
Alkotóművészeti tevékenység
900200
Előadó-művészeti tevékenységet, kiegészítő tevékenység
(színpadépítés, -bontás, jegyértékesítő ügynöki szolgáltatás)
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
680001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása
770000

Kölcsönzés , operatív lízing
730000
reklám, piackutatás
821000
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
551000
Szállodai szolgáltatás
(továbbszámlázott szolgáltatás
Az intézmény alapfeladatát az érvényes jogszabályok alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága által jóváhagyott Szervezeti- és Működési Szabályzata alapján
látja el.
Feladata, hogy Heves megye lakosainak színházi szolgáltatást nyújtson minél szélesebb kör ízlését
figyelembe véve. Központi szerepet töltsön be a megye kulturális kínálatában, figyelembe véve a helyi
adottságokat. Vegyen részt az iskolai nevelésben, a tananyag elsajátításában, az emberi értékek
képviseletében és átadásában.
Alapfeladatként klasszikus, mai magyar és külföldi drámákat, színműveket, táncprodukciókat mutat be
Egerben, Heves megyében és a megyén kívül.
Klasszikus- és kortárs irodalomból gyermek- és ifjúsági előadásokat tart. Országos és nemzetközi
szervezetekkel kapcsolatot tart.
A színház alapfeladat ellátásában együttműködik:
o
o
o
o
o

Harlekin Bábszínházzal,
más magyarországi színházakkal
külföldi színházak vendégjátékának fogadásában
a színház előadásainak külföldön történő bemutatásában
művész közvetítésében és művész cseréjében

10

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény a 9. pontban meghatározott szakfeladatok szerinti vállalkozási tevékenységet folytathat,
ami azonban nem veszélyeztetheti alapfeladatainak ellátását.
11 A költségvetési szerv működési köre:
Heves Megye
12 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
.
a.) Az intézményvezető megnevezése: igazgató
b.) Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján a Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése bízza meg az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerint.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört felmondás, az összeférhetetlenség megállapítása, és
jogkövetkezményeinek alkalmazása tekintetében a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat pedig, a
polgármester gyakorolja.

13 A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazotti jogviszony. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény alapján.
Munkaviszony. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra
vonatkozó rendelkezései.
Polgári jogi megbízási jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
14 A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati
költségvetési szerv.
Az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló Kormányrendelet
paragrafusaiban meghatározott pénzügyi-gazdasági és egyéb feladatai ellátására kijelöli az irányító
jogköre alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, gazdálkodási
besorolású Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye Eger, Bem tábornok út 3. szám önkormányzati
költségvetési szervet.
Önállóan működő gazdálkodási besorolású Intézmény személyi juttatások, hozzájuk kapcsolódó
járulékokkal, egyéb közterhekkel jogosult önállóan rendelkezni, az irányító szerv által megszabott
foglalkoztatotti létszám, valamint a foglalkoztatottak jogviszonyát szabályozó jogszabályok
rendelkezései alapján megállapított előirányzati kereten belül maradva.
Többi költségvetési előirányzatai közül azokkal jogosult önállóan rendelkezni, amelyekkel
kapcsolatban az EKVI és az Intézmény között létrejött, az irányító szerv által jóváhagyott
Megállapodásban foglaltak szerint a rendelkezési jogosultság az Intézményt illeti meg.
Kötelezettségvállalásai tekintetében ellenjegyzésre, érvényesítésre a jogszabályban meghatározott
pénzügyi-gazdasági és egyéb feladatok ellátására az irányító jogkört gyakorló által kijelölt EKVI
gazdasági szervezetének vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézet saját ingatlannal nem rendelkezik. A feladatok ellátására az intézet rendelkezésére –
használatára - áll:
- a 6591 helyrajzi számon lévő 4829 m2 területű Gárdonyi Géza Színház
3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.
- a 7083 helyrajzi számon lévő 403 m2 Színészház (22 lakás)
3300 Eger, Árpád u. 66.
- a 7241/A helyrajzi számon lévő 316 m2 Műhelyház
3300 Eger, Trinitárius u. 3.
- a 7241/B helyrajzi számon lévő 160 m2 Műhelyház
3300 Eger, Trinitárius u. 3.
ingatlan a rajta lévő
eszközállomány.

épületegyüttessel, valamint az intézetben leltár szerint nyilvántartott

A vagyon feletti rendelkezés jogát Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése mindenkori vagyonrendelete

szabályozza.

Záradék:
A Gárdonyi Géza Színház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2012. március 29.-én 96/2012. (III.29.) határozatával fogadta
el.
Eger, 2012.
…………………………………………………
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
P.H.

