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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testůilet e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-tęsttilęti ülés időpontj a:20 72. mát cius 22. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Báľka Józsefvárosi SzÍnházi és Kultuľális Nonprofit Kft.vel
kapcsolatos tulaidonosi döntések meghozatalára

A napiľendet nyílt iilésen kell taľgyalni, a dĺjntés elfogadásához minősítet. szavazatt<ibbség
sziikséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi n
Határ ozati jav aslat a bizotíséĘ szźmáta:

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|őteri esztés me stáľcv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület 2012. március 1-i tilésére készített előteľjesztésemben beszĺímoltam arľól,
hogy a Ludovika Campus megvalósítása érdekében a tĺáľgyalások megkezdődtek a Hivatal és
két illetékes minisztéľium - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és

Igazságngyi Minisztérium - szakembereivel.

20II. decemberében Magyaľorczág 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadásakor a
Nemzeti Kózszolgálati Egyetem (NKE) költségvetési támogatása megemelésre kerĹilt 70.000
e Ft összeggel a Bárka Józsefuaľosi Szíllhtzi és Kulturális NonproÍit Kft. (Bárka)
műkĺjdésének támogatás érdekében. Így azEgyetemnek rendelkezésére á|| aBźrka további
ťlnanszít o zásáho z szüksé ge s foľrás.

Tekintettel arra' hogy jogi nehézségek _ melyek a20|2.január 01' napjával hatźiyba lépett a
nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény módosításának, valamint aBźnka |00 %-
os önkormányzatí tulajdon ęlérésének szfüségessége - miatt a Bárka ĺjzletrészeit még nem
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Szerezhette meg az NKE, atámogatást a Bárka részéte közvetlęnül folyósítani még nem tudja
azEgyetem.

ABérktt, apźrhuzarlosan zajló egyeńetések idejére is, a folyamatos múködéstik biztosítása
érdekében finanszíľoznunk sztikséges. A 8Il20I2.(xI. 1.) számű képviselő-testületi
hatátozatban' elfogadott 10.000 e Ft clsszegű tagi kölcsönszerzodés a|áírásra és áfutalásra
kerĹilt. Az átllta|ásľa keľĹilt tagi kölcsön a március havi működést biztosítja.

Javaslom, hogy további 10.000 e Ft összegű tárgyéven belüli, 2012. novembeľ 30-ai lejaľatú
kamatmentes tagi kĺjlcsĺjnt biztosítsunk a Baľka részére az ápri|ís havi múködése érdekében.
A tagi ktilcsön visszaťĺzetését az NKE-től vélĺhatőarlbeérkező pénzeszkozök, illetve aBétkát
megillető hozzánkbeérkezo áIlami tĺĺmogatás bińosítarń. A tagi ktilcsönszerződés tervezete
az előteľjesztés 1. számímelléklete.

Az éven belüli lejáratű tagi kölcsijn biztosítźĺsához többlet költségvetési feđezet nem
szfüséges, a kiadási és bęvételi oldal egyenlege nem váItozik.

A Képviselő-testület dĺjntése a 2006, évi IV. ttirvény és a helyi önkormányzato|<rő| sző|ő
1990. évi LXV. tĺirvény 2.s Q) bekezdésén, a 10. $ (1) bekezdés đ) pondán alapul.

Ké ľem az alá.ňbi hatá'ľ ozati j av as lat elfo gad á s át.

Ha.rÁnozĺ,Tl JAvAsLAT

Képviselő-testület, mint a Báľka Józsefuárosi Színházi és Kultuľális NonproÍit Kft.
tłibbségi tulajdonosa úry dtint, hogy:

I.1'. a Barka Józsefuaĺosi Színhazi és Kultuľális Nonprofit Kft. részére 2012. április havi
fizetőképességének, továbbá mfüödésének biztosításáľa 10.000.000'- Ft összegíi 2012.
november 30-ai lejáratll tagi kĺjlcsönt nÉjt. A kölcsön feđezetę az éveĺ belüli |ejáraťű
kĺjlcsön visszafizetése.

I.f. az 1.1. pont a|apjźn elfogađja az előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tagi
kölcsĺinszerződést.

1 .3 . felkéri a Polgárme stert az I .2. poĺt szerinti tagi kölcsönszeľződés a|źitására.

I.4. az 1.1. pontban foglaltak mialt az onkoľmĺínyzat bevéte|i 11802 cím kölcsöncjk
előirányzatan belül a mfüödésľe nyújtott kcilcsönök megtéľülése előírźnyzatát és a kiađási
11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsönĺik nyrijtása eIőitźlĺyzatti.
10.000,0 e Ft-al megemeli. .

2, A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakat a költsé gvetés k<jvetkező módosításánál ve gye fi gyelembe.

Felelős: Polgáľmester

Hatariđó: 1.1.-1.4. pont esetén 2012. mĺíľcius 21.
2. p ont esetén az önkorm tny zat költsé gvetésének következő módo sítása



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosztály, Báľka NonproÍit Kft

Budapest, 2012. máľcius 14.

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

a|jegyző

Gazdálkodási tiryos ztá./ry, Pénzügyi

,/} ĺ,(k
v{l<śÁívi.c,

polgármester



előterjesztés 1. sz' melléklete

TAGI xolcsoľSZERZŐDES

mely létrejött egyrészĺőI a
Budapest Főváro s VIII. kerület Jĺízsefu áľo si Onk ormány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
KS H statits nikai szźlmj e|: I 57 3 57 I 5 -8 4 I I -32l - 0 I

ađőszttm: l 57 3 57 1 5 -2- 42
totzsszám:7357|5
bankszáml aszálm: 1 41 003 09- 1 0213949-01 000006
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester
mint kĺjlcsönadó (továbbiakban: hitelezĄ,

másrészről a
Báľka Jĺizsefváľosi SzínházĹ és Kulturális NonpľoÍit Kft.
székhelye: 1082Budapest, Üllői út 82.

cégj egyzéks záma: 0I -09 -920 486
adő szźlma: I 8 1 5 5 9 23 -2 - 42
képviseli: Seress Zo|ttln ügyvezető
mint kĺilcsönvevő (továbbiakb an.. adó s) kĺ}zött

a _ továbbiakban egyĹittesen Szetződő felęk - az aluIírotthelyen és napon a|ábbi feltételekkel.

A hitelező 10.000.000,- Ft - azaz Tízmillió foľint - tagi k<jlcstjnt bocsát az ađős
ľendelkezésére adós 2012. április havi fizetőképességének, valamint mfüödésének
biztosítása céljából, a:nr.jt az adós elfogad.

A kölcsönösszeg jelen szerzódés a\áírástĺt kĺivető 5 napon belül keľül átlstalásra aBárka
Józsefuárosi Szíĺ.ház és Kultuľális Nonpľofit Kft. 10918001-00000057-22070009 száĺrru
baĺkszĺĺmlájára.

A tagi kölcsön tőketĺsszegének törlesztése 2012. november 30-ig esedékes.

Abban az esetben, ha az aďős a 3. pontban meghatározott fizetési határidőkig a t<jrlesztési

kötelezettségének nem tesz eleget, hitelező a 2012. november, december havi állami
támogatás összegéből a ttjľlesztendő összeget levonja.

Szeruőđő felek megállapodnak abban, hogy a nyťljtott tagi kölcsön összege kamatmentes.

Az adős biztosíték nyújtásaľa nem köteles.

Szerződo felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult előteljesíté srę, azaz a tagi
kölcsön ĺisszegét ľészbęn vagy egészben lejárat előtt is megfizetni.

A szeruődés rendes felmondási ideje 15 nap. A Szęrzőđő felek a szerzőđést akkor
mondhatjfü fel, ha kĺirĹilményeikben a szerződés megkötését követően olyan lényeges
vźitozás ál1 be, amely mellett a szęrződés fenntartása többé nem viírható el. Ilyen
köľülmények külĺjnösen, ha atagi k<ilcsön szerződésszeru céIra fordítása lehetetlen, vagy

].

5.

4.

5.

7.



az adős azt nem szeruődésszerűen haszná|ja fel, vagy az adős a törlesztendő ĺlsszeget,
vagy annak ńszlętét írásbeli felszólítás ellenéľe sem fizette meg szerződésszerĹien,vagy
az adős ellen felszámolási illetve csődeljarás kezdődik. A szerződés nem mondható fel,
ha a késeđelmes teljesítés oka a banki adminisztráciő vagy hatósági intézkedés.

9. Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeńetetést. Ennek sikertelensége
esetén Felek a Pp. Altalános szabályai szerinti bíróság illetékességét ismerik el.

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iľányadók.

Jelen szęrződésben foglaltakat Budapest Főviĺľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
Képviselő.testĹilete a ,....l20I2, (III.22.) szálĺluhatáĺozatbaĺfogadta eI és hagýa jővá.

Je|enszetződés késziilt ......... példánybarĺ,2 olda|on, melyet a felek elolvastak, értelmeztek,
é s képvi s el ő ik útj an' cé g s zerĺíen j őv áhagy őIag írtźk a|á.

Budapest, 20If. március .'.....

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu áľosi onkoľmánvzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgiíľmester
hitelezó

Fedezete: ... dátum: Budapest,2012.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
péĺuugyíigyosztáIyvezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr.Mészár Erika
aLjegyző

Bárka Józsefuaľosi Szillház és
Kulturális Nonprofit Kft .

képviseletében
Seress Zo|tźn
ugyvezetó

adós




