
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:   Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 
székhely:   5000 Szolnok  

  Táncsics Mihály utca 20.  
szervezet adószáma:   25157934-2-16 

bejegyző határozat száma:   16-09-016207 
nyilvántartási szám:   16-09-016207 
képviselő neve:   Balázs Péter János 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Előadó-művészeti tevékenység 
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
Alkotóművészet 
A Színház a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez a magyar és az 
egyetemes színházkultúra ápolása, bemutatása, az előadó-művészet fejlesztése céljából a társadalom közös szükségleteinek kielégítését 
országos és nemzetközi, az előadó-művészet egészét és minden ágát befogadó színházi tevékenységet folytat, bel-és külföldön 
kezdeményezően képviseli az ország előadó-művészeti értékeit. 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  
közhasznú tevékenység megnevezése  Kulturális tevékenység 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  2011. évi CLXXXIX. tv. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Felnőtt, ifjúsági és gyermekközönség,     
fiatal művészek   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  106.214 fő  
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  2016. évben 304 színházi előadás 

megtartása, ebből fogadott vendégjáték: 12 
előadás. 

 2016. évben 13 új produkció bemutatása. 

 Fiatal művészek pályakezdésének és 
kibontakozásának támogatása. Kortárs 
magyar szerzők műveinek bemutatása.   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása                                                                           (Adatok ezer forintban.) 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

      
      
      
5. Cél szerinti juttatások kimutatása                                                                                                                              (Adatok ezer forintban.) 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
      
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás                                                                                                                (Adatok ezer forintban.) 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
 Ügyvezető igazgató 9.474  10.076   
 Felügyelő Bizottság     720     1.440   
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 10.194   11.516   



7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók :                                                                                     (Adatok ezer forintban.) 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 590.204  829.560   
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

   

D. Közszolgáltatási bevétel 582.757  817.691  
E. Normatív támogatás     
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás     
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]     7.447    11.869  
H. Összes ráfordítás (kiadás) 590.202  825.213  
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás  232.604 331.041  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 582.756  817.691  
K. Adózott eredmény 1  4.342  
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

   

 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] X  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] X  

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] X  

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  X 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] X  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]  X 

 


