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A Báľka Színházvagyonának fóbb ad^atai2008. januáľ l.je és 2012. decembeľ 31-e kłiziitt
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Á|lami Számvevőszék
Domokos LászIó clnök úr
részóre

Budapest

Iktatószírn : 28- l 0u20| 4,

Tárw: V.01 94.|65 ĺz0l3. számú szímvevĺiszéki jelentéstervezetre

Tĺsztelt Elnök Úr!

,,Áz tjnkotmányzafok többségi tulĘdonában Iévő gazdasági ĺársaságok kt;zfeladaĺ.
elhźĺlźsának cllenőnésérőI - Bá,ľka ŚżÍnház Nonproft Ky''' cíĺnmel készített számvevőszéki
jclentéstervezetet áttekíntettitk. Á jelentéstervezet szövegezésében a megállapítások
egyértelmiisége, a körülmények teljes köri! ismertetése éľdekében pontosÍtó javaslatokat
teszek, amelyeknek kérem szives és objektiv rnegfontolását az a|ábbiak szerint:

A jelentéstervezeĺ 6. oldal második bckezd*e alapjan: ,ĺ4z Önlĺnrrnánw| a mbészeli,
]úzmfuelődési feladatok támoga|ásának mir,t a2 Ön..ben és az MöÍv.-ben meghdtďozot|
kölelező közfeladatánat az ellenőnött tdőszakban elege! tett. Áz Önkormáązat a közfeladar
ellđtását a Báľlła Színhúz minÍ gazdasági társaság tlirnogaĺasallal bizlosĺÍottą- Á Képviselő.
lesliileÍ a lulajdonosi joggnkorläs rendjél az ellenőnltt időszak alatt a jogszabłźlyolauk
negfelelően rendelc|eiben és szabályzataiban rligztlelte' Á tulajdonosijoggrkorlós lreretében a
Kćpviselőłcsn:łleĺ - és átrahárott halásk,örben a Bizotlság - halórozatoka! hozo|t.,,

Az Önkormáĺyzat köanrĺvelődési feladatok ellátĺisát nem kizáĺó|ag a BÁnxĺ (Józsefvĺárcsi
színháá) NonproÍit Kfl. (továbbíakban: a Tásaság) feontĺĺása és tĺiľnogaĺasa útján látja e|'
hanęm más gazdasági táľsasággal is kötött közvolgáItaÍási szetzÄdést. Enc tekíntettel azidézľÍt
bekezdfuben szereplő rnegálląpĺtás első mondaÍábóI javasolom törölni a lrôzművelődési gzÁt,

továbbá az aje|entéstervezet bevezetésében szmep]ö elsö mondattal így lesz i5ssďrangban.

Ajelentestenľezet 6. és |7. oldalának második bekezdesei alapján:
,,Az tnkormáązat a Társaság részére a Tarsaságĺ Szerződés,tben és a lozszolgźltatasź
szerződése|<benfoglaltalnak negfulelően, az eĺőadó-nťłvészeti klizfeladat-elllźtásához sztilségu
papon| (alapíró Ékit és a Tźrsasdg szélthelyéal szolgáIó ingatĺant) inglenesen hoszmźIatba
adĺa. A színház révére ingłenes hą,łznáIatba átaďotl ĺngatlan a Magłar AIĺam tutajdonál, a
neltzeti vagnn részét képezte' Áz Önkorndnyat vaponldilutahźsóban u átlaní vagłonnal

|082fudapest&nsu.63-ó7..Te|efon:Oó|459zlm.E.mai|:po|garmesto@)oxefvarcs.hu'w'pz*ítaĺoshu J
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való gazdálltodásróI szóló 254/2007. (X. 4) Koľm. rendelet előírĺźsą ellenére u ingatlan
äl ékb en nen szerepe It..'',
,y' Társaság részére a knzJeladaĺ.ellótás érdekében Érttésmełltesen használa|ba adotł és a
Maglar Állam tulajdoná| kźpező ingatlant - ąz állami vaglonnaĺ való gazdálkodásróI szóló
254/2007- (X Q szánli Korm. rendeleĺ /J. $ (3) be-kczděsének előírása ellenére - az
Önl<ornányat a kĺinyveíben ĺźrtékben neil tartotta nyill,lźn Áz íngatlanon végzelt saját

felújításokaĺ és beraházásoknt, mÍnt idegen tulajdonon vtŕgzelt beruhdaźist aHiváltą. Ez az
elszánloIás megfelelt a jogszabályi előírásolnak,,

Az idézłt..megállapításhoz kapcsolódóan az a|á,bbí észĺęvételt tesuem: az ingatlant átadó
Magyaľ Allanr ľeszénĺl nem ľendelkěztllnk az ingatlan éĺtékéĺę vonaĺkozó írásos
dokumentrľnmal, amelyből az ingatlan éľtéke megáIlapítható lett volna, illetve amely
alĄÁn az Önkormányzat könyveiben éľtékkel nyílvĺĺntaľthattuk volna. Másľeszt nem
7aĺtdmazza a je|entéstervezet kellő rnélységben az orczy-kert sąjátos jogi helyzetéből adódó
helyzetet, amely nem a gazdaságí táfsáság Ĺulajdonosának felelősségi ktirébe tartozik, hanem
évtiredes öľłikség. A vizsgált időszakban az adott ingatlan kezelöi, hasmálati viszonyai
rendezetlenek és jóľészt dokument.flatlanok voltak, amelyek ľendezéséľe a vizsgált
időszakban dokurnentumok hirányában nem kerülheÍett soľ. Az ingatlanrral kapcsoiatos
fulajdoni és hasznáIati viszony kízárolag a Magyaľ Állam eljáĺásával rendeződhetelt a 20l3'
évben'

Ajelentésteľvezet ó' oldal ötödik bakezdésében és a 1 7. oldal haľmadik beke'dćse alapjáĺ:
,,A ki;zszolgáltauźsi szeruődésektren foglaltak a kł{eladat-elkźtas leltételeit biztosítottttk Áz
Önlanrutązat a közszolgźltalásż szenődésel<ben a használatra átadolt vaplon védelmével
kqcsolatban leltĺj,rozási ]djĺelezel|sé4et rvm írt elő,',
,l hivatali leltdrazási szabályzaĄ,2 az Önkormblyzat tć)bbségi tulajdonĺźban álló gázdasági
láľsaságok hąsználątábąn lévö vagloneĺemek leltarozĺźsi köĺelezettségére nem terjedl kí. Á
Könzolgallaĺásí szerződésyyban lekározúsi lötelezettséget nem írtąk ető, az ellenőrzćjtt
időszakban ą Taľsaság leltáĺozást tevékenységét az Önkormányzat nem ellenőrizĺe,,,

Az idézntL megállapÍtráshoz kapcsolódóan az alábbi észľęvételt teszem: a Társaság részéĺe
önkoľmányzaÍi tulajdonrl ingóság eszköz nem keĺĺjlt átadásra, a Tĺĺľsaság csak az ingatlaĺt
kapta meg használatrą eľľe tekintettel a közszolgá|tatási szerzódésben nem volt a
használatra átadott vagyon védę]mévęl kapcsolatos leltáľozási ktte]euęttség e|öírva, igy
leltáĺoaisra sem kerĺilt soľ az Önkonnányzat ľészéľől'

Az idézea l7. otđal haľmadik bekezdés első mondaĺát az a|ábbiak szeľint javasolom
módosĺtaĺi: A hivata]i teltáľozási szabal}rzat az- Önkĺ:rĺnrĺnrzat többséei tulajdonába'Láuó
gazdasáqi tĺáIsasáEoJ<-ha.s?nálatábaÍ-l lévő-vaąvonelemek leltározási kötelezettséeéĺ nem íria
eliíJuo.nban utal a hasznáIatba adott eszktizök lelüirozásáľa. azálta]. hoqy a haszná]atra

| 082 fudapest. Barcs u. 63-ó7. . Te|ďon:Oó | {59 2 l0o . &maĺ|: Po|gamester@JoxeÄrrcs hu . *.1ozseíu-os hu 2
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átadott eszközök eseteben kĺilön leltározási körzeteket alkotnak a hasznáIó szęľvezetek.
amely a leltáľozási Ílteĺntervben meg is íe|enik.

Ajelentéstervezet 1 8. oldal első bekezđése alapjan:
,a4z ônltormáryzatí tulajdoni gazdasági tdrsaságokłłal lapcsolatos, a lulajdonosi jagtłörbőI

eľedő feladatok.Itoordinálasa a tfwatal SZMSZI.łÍ' surin! g Gudźlfudási Ügnsztályhoz, ezen
bel'nl a Vagongaz'&źlbdąsĺ lrodához, a HÍvatal sZÄ6Zł6 ahpJán a Yagłongudtźtĺodaĺi és
Üzemeltetési Ügosztaly GazdáIkodósĺ hodĺ vezetőjénekfeladatktirébe trtízot.7 Gazáil|adási
Irodąyezető 20 ] 2, weptember I 4-én k,łlt ntmlrnbtri leírása afeladatot nem tartalmeld
A nunlakłri leĺľásoĺcat ą 2013. ćvben Hivatal SZMSZs hatáIýa lépését köveĺően

feĺłrlvizsgĺźlták Áz irodavezelő 2013..okőbeľ l6-án|ĺeltmunlcaszerződése....,..feladalát mlźr
rôgzÍti.,,

Az idézett mególlapÍtás ponÍosítását javasolom az a|ábbiak szeÍínt a vízsglilatra áhdott
dokurnenfurnok alapján:

Az önkormályzati mJajdonú gazÄaságL uĺrsaságokkal kapcsolatos' a tulajdonosi jogkiĺrbcil
eredő fe|adatok koordĺnáIása a Hivatal SZMSZIł szerint a Gazdá]kodási Ügyosztályhoz.

Iroda vezetóiének feladatkörébe ker{ilt.
Á munkaköri leírásokat a 2013. évbęn Hivatal SZMSZs hatályba lépését ktĺvetóen
felĺllvizsgáIták, Az irodavezntö 2013. októbęr l6-án kelt munkaköri leÍrasa rögzíti a
feladatot.

A jelentésteľvezet 31. o]dal 2.4. pont első bekezdese alapjĺłn:

,,Áz i]zleĺi terveket a Tdrsasóg minden évben elkészítette és tovúbbította az Önkormányzat
részére, azolrłl az Önĺarnányzat łzonban nem ellenőľizte.',

Az idézett megállapítast az ąlábbiak szcľint kéľem pontosítani: Az äzĺeti teľvekęt a Tĺĺrsaság
minden évbcn elkészítette és Úovábbĺtotta az onkormányzat ľészére, azakal az
tnkormáEvzat a diintéshozó rćszére-töÉnö elöteriesztéskor ellenőrizte sząk{naílaq.
pénzügvileg és igeilae'

A jelentéstervezet 33. oldal 2.5. pont első bękezdése a|apjźn: ,lz ÖnIrormányzat az i)zĺeti
tervek bcnyújtdsához lllcvtdltási terv készĺtését nem lrn elő, ezérl azt a Tárruság nem
készített ąz ellenőrztjn időszak egleĺIen üzletl évére vonatkozóan sem.,,

Í082BudapesL&rosu63-ó7..Telefon:06|{592Im.E.mailpoĺgarmster@iorefoaros.hu.'rrułľ1czsefuaroshu J
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Javasolom, hory a gazdasági társaságok esetében a ĺikviditáď terv készÍtesét kötelezően
ęIóíró konkĺét jogszabáIyi szakaszt idézzn be a jelentés. Á'|láspontom szerint azt is
egyértelmĺĺbbé kellene tenni továbbá, hogy a likviditási terv elkészítéséľe vonatkozó
kötclezettség elsősoĺban a gazdaapgi táľsaságot terhelő szźmviteli kötelezďtség, a gazlasägi
táľsaságokról szóló 200ó. évi IV. tönényból (Gt') eredő kÖtolezettség vary pedig az
Önkormányzat tulajdonosi jogg7akorlásából eredő kötelercttség. Az ilgyben nem
egyértelm{l' hogy célszeľíisegi, hďékonysági vary törvényességi jellegíl-e ajelentéstervezet
megállapitĺísa, illetve a kérdés megoldása kinek a felelôsségi k0rébe taľtozik.

Tisztelettcl utalni szeretnék aľrą hogy álláspontunk szerint a jelentéstervezet nem te.sz

következetesen kÍilÖnbséget a Magyarorszĺĺg Alaptörvényének 38. cikk (5) bekezđése
alĺpjáĺl önállóan, fęlelősen gazdálkodó gazdasĺĺgi tfusaság tulajdoaosą és a tu|ajdonos álta|
pontosan a gondos gazdálkodas megvalósĺtása érdekében megbĺzon ügyvezetés,
felügyelöbizottság feladat- és felelösségĺ köľe között'

Hangsrilyozni szeĺetném, hogy az tnkormĺfuryzat a jelentéstenezetben foglďt felvetések
teljes köľü megoldasaľa törększik annak érdekébeĄ hogy a Táĺsaság Magyaĺ Allam ľészére
töľténö átadása a döntésęknęk megfelelően jogszeľűen és ťennakadások nélkül
megttiÍténhessen. Ennek érdekébeĺl intézkedések megtételére fog soľ keriilni, így a Társaság
Szervęzsti és Mtiködési Szabályzatának jóváhagyásą a felĺigyel.ĺ5 bizottsági tagok
beszimoltatása a 20|3. évet éľintó beszámoló elťogađísáig, a Tánaság 2013. évi
nrérlegbeszímolójánĄ illetve a 2014. évi ĺizleti tervének elfogadám.

Az onkormlfuryzatra vonatkozó megáIlapításokaĺ ÍigyeJembe veszcm ae önkor.mányzati
tulajdonban levći gazdasági táľsaságoka irányuló rnonitoring tevékenység továbbfejlesztése
során.

A lezáľtjelentést a Képviseló-testi:let e|é terjesztcm, a dtintésľôl írásbantájékoztatást adok.

Egyidejrileg megköszönöm az Áĺhľni Számvevoszéknek a vizsgálat soľán tapasztalt segíÍő
egyiiľtmfüödését és szakmai útmutatásait'

Budapest, 20|4' febĺuár 2?.

Tisztelettel:
|n ,ł/.\,

tr\u' :
(

/\i
Dľ. Kocsis Máté ,z.1 1

ľo''nl:". '..1Ą
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ELltÚ|(
Álrĺľ,t ĺ

szÁľ,ĺvnvŐszÉĺ<

|kt,szám: v.0|94.|T n01 4 -

Dľ. Kocsis Máté úr 
' 
j

po|gármester

Budapest Főváľos VIII. kęrület Józsefráľosi Önkomrányzat

Budanest

TiszÍelt Potgármester Úr!

A ,,Jelenłéslemezet az cinkormáryzatok tt:bbségĺ tuĺajdonában Iévő gazda*źgi társaságok
lazfeĺadat-elIótdsának ellenőrzésérőI _ Bdrlra Színház Nonprofit tft,,, cknt|jeleĺrtéstrrvezetre
tett ésaevételgit ktjszönettel megkaptam.

Az Állarni Szĺmvevőszék észľevételehe vonatkozó álláspontjIíľól a feliĺgyeteti vezetó által
készĺtęn részlętes t,ĺíjékoĺatást csatoltan megkĺilđtim.

Tájékoztatom Polgármesteĺ uÍat, hogy a számvevoszéki jelentés szövegezése az elfogadott
ćszĺevétclei Íi gyel embevételévęl készíil.

Budapest,2014. 03 . hó l!.

Meltéklet: Tájékoaaüs aa elfogadon e, .l nu*logä#ĺtľzr?"tu.ľ,ol

1052 BUDłPESÍ.ÁPÁczt| cstRE JÁl{osl'TcÁ l0. l36{ Budarut4. Pí' 5{l.leĺoít 1l1 9|0| ĺał:184 920l
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Melléklet
Ikt.sám: v.0 l 94. l 73120l 4.

Tájékoztatás
az e|Íogadott és eI nem fogaďott észľevéte|ekrő|

A. ,,Jelentésterýezet az iinlarmónyzatok łöbbségi IulĘdonában Iévő gazdasági ĺáisaságok
kôzfeladarellátásánąk ellenőrzésérőI - Bár]u Színhta Nonprofit Kft.,, cimtt jelentéstervezetre
20]4. február 28-án 'éľkezett észrevételeit áttekintettiik, azok kezelésével kapcsoiatban a
következö táj ékoztatást adom'

A jelentćstervezet 6. oldal l. bekezdése

A jelentéstervezet 6, és 13. oldal 1. bekezdésének első mondatát az a]ábbiak szerint
pontosíduk:

,,.lz tnknrnanyzat a művészetifeladatok tĺtmogatásánaŁ mint ąz Ötv'-ben és az Mćilv..
ben meghatározott Mzĺeladatĺźnak, az el|enőlzÖtt időszakban eleget telt,,,

Ajelentéstervezet 6. és 17, o|da|2. bekezdése

A téľĺtésĺnentesen hasanáJatba adott ingatlannat kapcsolatosAt, az ésmevétęIben leírtak nem
vitatják a jelentéstewezet 

^zon 
ľnegállapítasát, hogy az ingatlan éľtékének nyilvĺłntaĺlása

elrnaradt, ezért a kápcsolódó bękezdés rnódosítłísa neln indokolt. Az ellenörzés meghatáľozott
idötanamra terjedt kÍ, meghatáľozott szemponhendszer szerint, nem volt feladata az
cinkormányzat jelzett ingatlaniigyeinek feltfuása.

A je|entésten'czet 6. oldal 5. bekezdése és 17. olđal 3. bekezdése

A jelentésteivezet hivatkozott bekezdéseinek módosítása nem indokolt.

Az észrevételtikben megfogalm riĺlttak megerősítik a jelentéstervezetben szereplő
közszolgáltatási szerződéseke, il}ęľve a hivatali leltároeási szabtůyzatok.łz vonatkozó
leltáľozĺsi kötelezettségľe tett megállapítłísďnkaĹ Az ęne| kapcsolatos tájékoaatĺĺsukat
köszönjĺik.

A jelentésten ezet LE, oldal 1. bekezdése

A hivatkozott bekezdćsben szereplő megállapÍtások helytallóak, az észľevételben leírtak sem
vitatiák a Gazdálkodási lrodavezetó munkaköri |ęírásával kapcsolatban megfogalmazottakat, a
bekezdést az Ugyosztä|y ügyĺntézöjének munkaköri leírásával pontosÍtjuk:

,,Áz Önkłrmáryłzati ĺulajdonú gazdasági tĺírsasógoklral kapcsolatos, a ĺulajdonosi
jogkóľből eredő leladatok koordĺnúldsa a Hivaĺal SZMSZIą szerinÍ a Gązúźlkadałi
Üg,osztályhoz, ezen belijl a lĺagongazdálkodasi lrodához, a Hĺvatal SzMsZĺ alapján a
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YaglongazdáIladásÍ és ÜzemeltetésÍ Ügosztály Gazdálkodási lroda vezetőjének

feladaftarébe tąľtozotĺ' Á Gazdalkodasí kodąvezeĺő 2012, szeptember ]4-én kelt
mun]cnkörí le\rasa a feladatot nem tartalmazta, az Üglosztály ťłglintézőjének munlcakdri

Ieírasában szerepelĺ.

A jelentéstervezet 18. oldalanak 2, részbekezdésében a munkaszerződés szót nunka]rňľi
Ieírásra pontosítjuk.

A jelentéstenezet 31. oldal 2.4. pont 1. bekezd&e

Á hivatkozott bekezdésében szereplö megáI|apÍtást az egyérte|mfrseg éľdekében az alábbiak
szerint pontosĺtjuk:

,,Az üzleti tervel<łl a :TĺÍrsaság minďen évben elkźszítette és Íolábbítoua az
Önkoľmáryzal rćszéľe,,,

A je|cntéstenezet 33. olđal 2.5. pont l. bekezdćse

Az ídézett bekezdés tényszerü megáltapításokat Íaĺtatmaz, az egyértelmüség éĺdekében
azonban az alábbiak szeľint pontosítjuk:

,,Az onĺłormáľIyząl az üz|eti terllek benyújtlźsđhoz céInerűsége ellenére likvidiĺási terv
készítésět nem írta elő, ezĺźrÍ azt a Iáľsaság nem készĺlett az ellenőntitt idösząk eg/etlen
üztett évére vonatlazóąn sem.', 

.

Tájékoztatom Polgármesteľ uÍat, hogy a számvevőszéki jelentés mellékleteként szerepeltetjük a
jelentéstervezethez tett észrevételeit, valamínt az auol$a adott vá]aszunkat.

Budapest,2014. Đs . hó /tŁ. nap

-----------
Maktai Máľia

felügyeleti vezető
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A Bórko JózseÍvórosi Színhđzi. és Ku|turóIis NonpľoÍit Ktľ.

észľevételei

az Állo mi Szó mvevőszék J elenlésteĺvezeléh ez oz o nko rmónyzotok többségi
tulojdo nóbon lévő gozdosógi tóľsosógok köďelodol.ellótósđ nok

ellenőĺzéséről
2008-2012
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A 4. oldo| közepén |évő bekezdéshez és oz l. szómÚ me||ék|ethez: o szokmoi munko

bemutotósónoz e|készĺtettÜnk egy módosíto1l tiblózotoÍ, mivet o l5. szómÚ ionÚsÍ|vóny tób|ózotq

- omi o progrombo felkerÜtó elóäoósok helyes odotoit iorio|mozo - o jegyértékesító pĺogrombó|

|ett osszellli.|vo és nem szórno| oz e|morodt előodosok miotii szÜkséges korrekcĺókko|'

20lo, év

szĺnhózJótogotósok
szömo (íő|

íze|óné?ó.szóm (Íól

ebbólbér|elteI
íendekezók sfómo

iegyóŔedvezménnye|
éĺtékesĺleľl íáőhelyek
szómo ĺĺö)

elóodÖsok szómo
(db)

fáóhelyek szórno
(dbl

ĺizelónéz&szóm ĺtó)

ebból béÍ|elteI
řendelkezók szúmo

iegyćrkedvezrnénnyel
éĺľékesft eľ| Íéróhelyek
szomo Ío

e{óodósok szimo
ĺdbl

Íéróhelyek Jzómo
(dbl

színhóftó|Ôgotósok
szómo (íól

.íény

elmotodl
ecr.-sol

22274
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ó. o|dol 2. bekezdéséhez, ĺllefue i 7. o|do| 2. bekezdéséhez; A Birko Nonprofit Kht. i|letve késóbb.o
Birko Nonprofit Kf.t' ozért nem |ÜnÍette fel o nu||ós szómloosztó|ybon o hosmó|otóbo kopoľt
ingoÍlonÍ, meri o tuĺojdoni viszonyok rendezetlenek vo|tok és oz ingolĺon nem kerÜlt fe|értékelésre.

7. oldol utolsó bekezdéséhez: A vixgólol sorón nem tudtuk bemuiotni o 2007.ben e|készített
Szóm|orendel. de oz elkészÜ|téről o |emondotÍ könyvvizsgólótól éńesÜltÜnk és (9y utólog
megto|ó|1uk.

8. o|do| 3' bekezdéséhez: A Tirsosognok 2008. moĺcius l-ig semmi|yen tórgyi eszköz ný|vónlortóso
nem Vo|t. 

^2o|2, 
évre vonotkozó le|tórozósi dokumenturnokon dótum és sorszóm he|yetÍ csok o

''rnikori óĺtopot szerint'' 2o|2, |2.3l . szeĺepelÍ és o |e|tórívek sorszómozáso I l49-1ő| 49 t49.ig egyedi
ozonosílhotóon megÍörtént

8. oldol4. bekezdéséhez,24. o|do| oljo és 25. oldo|hoz: Nem fe|e| meg o vo|ósógnok, hogy 2012.
évben q Se|ejtezési jegyzókönyvben rogzíÍett odolok nem felelÍek rneg o Szómv tv.-ben
fog|o|toknok, merl minden re|evins odotot lorto|mozlok, r]gy mint oz eszkoz beszerzéskori ériéke,
elszómoĺt omortizóció és o se|ejÍezéskori netÍó érléke. ÁttÜldve oz Ászs és Ászs moppókbon. A
le|Íór ívet o szóbon felkért leĺtáĺ vezetó és |e|Íór e|ĺenőr minden íven ĺlyen minőségben ĺrto o|ó. A
selej|ezésijegyzőkonyvhöz csoto|l bżony|otok csok o szól|íĺó fe|é történó egyeď
ozonosíthoiósógot szo|góllo. Az eszközők itvéÍelét o szoĺ|ĺtó cé9 képvise|őjének o|óĺrosq bizonyítjo.

9. oldql l' és o 29. o|do| 4. bokezdéséhez: A jegybevé1e|ek o|oku|ósóĺóĺ pontosobb képet od oz
olóbbi tób|ózol, mert nern csok kéÍ.l'dőpontoi, honem o ieljes e||enizÖtľ időszokot öle|ifel.

20l3 éVi kÜlönb'égi meglelenik o Nemze}l Közszo|gđoľÍ Egyeremne* torloÍl zól'|körů e|óđdđs

9. oldol 4.-5. bekezdéséhez: Nern o.ľeĺjes e|lenőrzóÍi idószokro vonotkozóon ŕelel meg o
vo|ósógnok oz kijelentés, hogy oz e||enólzö|i időszokbon teljes mértékben |eírl il|elve oz
éŕékvesztésse| érinteÍÝ vevókoveÍeléseket ęgyéb i||eÍve rendkívÜ|ĺ rófordĺÍóskén.t szlmolfók el,
omely e|lentéÍes o Szómv.tv.-ben |eírľokko|' A 29. o|doĺ 2' bekezdése he|yesen tortolmozo o
megóĺ|opítóst.
R köveie|ések minősíÍése 20l 2' évben megtortént. Errő| a 2012' évi beszđmo|őró| szó|ó, oz
e||enőzésnek elektronikuson ótodott moppóbon to|olhoto kimu|otós.
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9. oldo| ó. bekezdéséhez, volomint 33. oldo| 2' bekezdéséhezi2012' ávben o kĺegészĺĺó mel|ék|ei
oz olóbbi |obĺózoÍot Íortolmozo;

Vóg|egcs jelIeggel kapott támogatások

Támogatás (ĺ000HUF) Kopott
Osszcg

FelhasznÁlĺs
konłbbi I tárgyévi

Reĺldelkez&re
ól|ó tisszcg

Önkonnányzati 60 300 0 60 300 U

ltiizponti(íl|ami' NKA' KlM' EU
belvárosa projckt.) t83 788 0 183 788 0

Nenrzcĺkôzi 0 0 0 0

Nĺás gazdáĺkodótól kapott (TAo' 23 600 0 23 600 0

Összłscn: 267 688 0 267 688 0

2t. o|dol 2. pontjo l. bekezdéséhez: Nem pontos rneghotirozós, hogy o Tirsosóg veszlesége - oz
e|morodt önkormlnrzoti tómogoÍós miolt is - évről évre növekedett. He|yesen o kumu|ó|Í
veszfesége nöVekedett, hiszen ovesztesége20lO-ben -70,4,20| l-ben-ó5,4;20l2-ben-3ó,5mi||ió
fońnt vo|t, iehót évről évre csökkenl!

22, o|dal 5. bekezdéséhez: o Társosóg 2007.ben e|készíÍeĺte o szómloľendet, o Szómvite|i po|itikót,

Selejtezési Szobó|yzoÍot, kÜlön Leĺtlrozlsĺ Szobó|yzotoi.
2009-ben Szómvĺte|ĺ poliÍikii, BizonylotirendeÍ' HózipénzÍór kezelési szobó|yzoioÍ és egyben
Lell órozósi szo bó|yzot és Se|ejtezési szobó|yzotot.
2012-benA cofeÍeńo rendszer juitotósiszobđ|yzoloi, Pénz- és éńék keze|ési szobó|yzotot vo|ornint
o Bórko Színhlz jegyeinek értékeléséről kész.ľett szobólyzotot vo|ornint Munkohelyi kocklzot
értékelési.
A vobi|yzotok oktuo|izá|ósóÍ 20l.|.ben és 20l2.ben o könyveló, o könyvvizsgóló és o Tórsosóg
gozdosógivezetóje nern bonyo|íÍotto oz o tény. hogy o Bórko Színhóz tulojdonos vóltóso 20l i év
végétől fo|yomofoson nopĺĺenden vo|t, de nem |eheÍeÍ| tudni ponÍoson, hogy mi|yen keretek
fogjók meghoÍórozni jovőbeni mrjködésétl

25. oldol {se|ejÍezés): A2012. évi selejtezésijegyzőkönyvek tortoĺmoznok dótumot, iórgyieszköz
megnevezésél' beszezésiérÍékei. e|szómoĺl omortizđcÍót, se|ejlezéskorinetłó értéket. eszközérÍ
fe|e|ós oliíl,isól, o se|ejtezést végzó oĺóír.osót vo|omint 2 tonÚ o|óíl.ósót' A se|ejtezés beŕejezése
utón 20l l-ben és 20l2-ben egyorónt rende|kezĹjnk bizonylotto| oz e|szóllítós.ľ i|letóen. Ezeket oz
e|lenózésnek bemutottuk, e|ektronikuson rkÜldt|:lk. [Ászs moppq)

27, oldol2' bekezdéséhez csok részben vo|ĺ he|yes o tonÚsíÍvónybon Íett vó|osz orro. hogy miért
történt o szerződésben rögzített 350. 0 ezer Ft+ ófo he|yeit 400,0 ezer Ft+ófo kifizeÍés'
Megll|opíÍotÍuk, hogy erre oz időszokĺo jóró l.000,0 ezer Ft+đfo szeződötÍ összeg összességében
helyesen kerÜ|Í kifizeiésre, csok hibós résfetekben. Azt ĺs megó||opífoituk, hogy minden eselben
készÜ|ł teljesítés igozolós is.

4
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27. oldo| lopo|jćn: A 2008. éví- volójóbon csok béĺkö|tségei jelentő ó5,4 mil|ió Fĺ.ot
összehosonĺíÍoni o 2012. évre vonotkozó odoÍto|' {p|. o 2008. évi Üz|eti lerv bľutló l98 800 000 FÍ 

.

szeméĺyi]e||egŰ óllondl kifizeÍésekke|és bĺuttó 4] 420 000 Ft szemé|yije|legÜ egyéb kifizetésekke|
szómol}
Bárka Nonprofit Kft. át|agos á||oĺnányi |étszáma és át|agkeresete 2008.2012

Męnevezés 2008 2009 2010 aüll. 20L2

átlagos á||ománvi |étsľám (fő) 27,51 47.0A 50,39 Ą4.87 s190

havi IŻ441s Ĺ47 967 792768 221 555 f04975

27. oldol 4. bekezdéséhez:12. szómÚ nyilotkozot:
A Bárka NonproÍit Kŕt. szenődést kötôtt 2012. jÚlius 2-án az öĺdögkat|an Fesztivá| EgYesillettel a 2012.eą 5.

ördögkat|an Fesztiuát lebonyo|ĺtásában való.résaréte|re vonatkozóan' Az e|őzetes tárgya|ások során felmeŕü|t a

műszak| szemé|ytet itletve a színészek száĺlításának szükségessége. A Fesztivá|nak he|yet adó önkormányzatok közíi|

NaByhanány bĺztosított egy 19+1 fős buszt a szállĺtások |ebonyolítására. Bér|eti dĺjat nem, csak üzemanyag térítést

kéľt cserébe. Kádár Attila, a Bárka Szĺnház nriiszakĺ igazgatóJa saját költségeként tankolte ĺneg a buszt és ennek

megtérítését kérte. Fedezetként a szerzćídés a|Étámasztásaként kido|gofott, Excel táb|ában szeľep|ő 90.000,. Ft +

ÁFA összeg szo|gá|t' Diintést a konkrét ńe|yzet kia|aku|ásakoŕ ke|iett hozni, nyi|ván nem elvárható, hogy egy

rnunkavállaló sajátjóvedetmét haszná|ia erre a célra. A fe|merüĺö költségek takarékos kigazdátkodása közös feladat

vDlt a? E8yesülette|.

29. o|do| tób|crzot o ľende|kezésÜnke ól|ó Üzleti tervek szerinl oz o|óbbi. Nem torľjuk ió
módszernek. ho o tervezetľ bevéle|éket csöĺ*enÍjÜk oz Áfo visszoÍénjlésse|, mert rnódszeńonóbon
ez nem kövelkezetes eljóros' Az eredeti odotokko| o tób|ózot oz olđbbiok szerĺnÍ olokul:

Meonevezés 2008 2009 2010 20t 1 2012

2008.
20r2
összesen

Eltérés
2012-
2008

2012/2008
%

Tervezetl
lravÉtpl Ą19'2 459.7 415.4 352,7 345.4 |992,Ą -73,8 82.40

tényleges
bevétel 377,7 530.1 390,ó 30ó 32o.ó t925.3 -s7,1 84,88

EItéĺés -41.5 70.7 -24.8 .4ó.7 -,Ą.a -ó7'|

30.31. o|do|: Iejort koveÍe|ések IeírósóvoI kopcso|otbon fontos megemlÍteni, hogy keIeIkezésuk

2oo9-2o]lo és 20l l évekre dotólódik. A szómvitelĺ nyi|vóntońósbó| törlénô kivezeiés nem je|enti o
követe|ésrő| vo|ó lemondósi. A Bóĺko Színhóz jogíképviselője szeződésben vil|o|to o követe|ések
behojtlsđnok intézését'

^2o|2,évi 
Beszómolóhoz lońozó dokumentumok közt szerepelnek o szómvÍteli értelemben veli

behojthotot|on kovete|ések egyedi ozonosítóiés o minősíiés oko.
A 3l. o|dolon szerep|ó vevőj köveielésse| kopcso|otbo meg ke|| em|Ítenĺ. hogy 0,25 mi||ió Fĺ

értékben o szeruôdés koució megfizeľését tortolmozto, omicsökken|enĺfogjo o veszÍeségeł.

A róÍordílósok tób|ozot ElÍérés soro
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32. o|dol 3. bekezdéséhez:. ą 29 , oĺdolon szerepló tóblózot jovítoit vo|ĺozoto o|opjón, o lób|ozol
Eltérés soroit összevelve nem ó||íthoĺó, hogy o 20l l ' és o2O|2. évl eredményi o rófordítósok
tÚ||épése okozto.
A Tórsosog ko|tségcsokkentő intézkedései e|sósorbon o kote|ezettség vl||o|ósok - nem kötelezö -
vezeÍésén tÚl, o beszerzések odminĺsz|rotív szobi|yozósóro irónyultok. Csok o tórvezetó ó|ĺo|
jóvóhogyołt beszezések kerÜltek o gozdosógi vezeÍő e|é, indok|ósso| egyÜtf.

33, oldo| 2'5 pontjóhoz: A 201 l. évi Beszómo|ó KiegévÍtó me|lékĺete ponioson fogo|moz:

1.2. Az ĺizleti év gazďálkodásl Röłťiiményel

Jelen beszómo|ó o 20l l . jonuór 0;|. - 20l l. december 3l . ídôszokot ole|i fe|, o méńeg fordu|ónopjo
201 l. december 31.

A tóĺgyévi gozdl|kodđs exÍrém körÜ|mények közotf zojlott. Az óltolónos Üz|eti környezet -

kÜ|onösen o g|obó|is pónzÜgyi- és gozdosógi vÚ|sóg és onnok holósoĺ - o Íórgyévben ngm vo|t

kedvező.2Oll-ben oz ó||omi és oz ônkorminyzo.ľĺ tómogotós öszege je|enlós mértékben.
min1egy l8 mi||ió foríntto| csokkent 20lO. évhez képes|. Ezozért okozott cso|ódottsógol, mive| o
20l0- évi mér|eg -70'457 É Ft negotív eredményl tortolmozott. Az eredmény.torlo|ék. vq|ominí
pénzÜgý forrosok még 20l l- évben 4-5 hónopig biztosÍtot|lk o zovorÍolon mÚködést. Ettó| kezdve
viszonl rendkívÜ| nehéz heĺyzel o|okult kĺ. mive| mjnd o szóĺ|ítók fe|é, mind oz ó||om fe|é nogy
összegr3 torłozóst ho|moztunk fet! Év közben kĺsér|etet tettÜnk o tómogoĺós nove|ésére. de o
fenntortó Vll|' keru|et Józsefvóros onkormónyzoÍo sojnos nem tudtö te|jesĺĺen| oz Üz|eti Íerv

e|fogodosokor te|ľ ígéretét, hogy őssze| vĺsszoÍérÜnk o iđmogoÍos összegénok eselĺeges
eme|ésére. Ennek e|lenére végÜl o december e|ején kopott togi kölcson segíÍell o több hónopjo
ĺejóĺt odósslgok lecseré|ésében. Az éV végéig 99 M Ft költség-megtokorĺtis| érÍÜnk e|, omĺ
nogybon jóru|t hozó mŰködőképességÜnk Íenntqńósóhoz.
A vo|lo|kozás fo|yÍoĺósinok e|ve teljes mértékben nem volt éĺvényestthetó. A bizonyto|onsóg oko
oz o|óbbi: tórgyo|ósok o|opión ozÍ lervezhetÍÜk. hogy o mérlegbeszómo|ó idóponljóig
mego|dódik mínd o fulojdonos vó|tós' mĺnd o megfele|ó fenntortói finonszĺrozós kéĺdése' Az
e|őzetes |ervek szerlnt o Józsefuóros| Őnkoĺmđnyzot oz ltmeneÍĺ finonszí.ozós ulón mór oz Új

tuloidonos |eté nyujtoÍtuk voĺno be o 20|2' évre vonotkozó Üzleti ÍeruÜnket. VégÜĺ oz
Önkorrnlnyzo| 2ol2. év végéig ó0,3 mi||ĺó Ft rnr]ködési iómogotóst szovozott meg o Bórko Színhóz
részére. Je|enleg hérom törvényi fe|téte| vólt.ozľoióso ĺÜ|séges ohhoz, hogy o Nemzeli
Közszo|gó|oti Egyelembe (NKE} integrđ|ódvo o Közĺgozgotósi és ĺgozsógÜgyi Minisztérium ĺKlM)
ó|to| biztosított iómogotósbó| folytolhossuk o mrjvészeli tevékenységÜnket. A iogszobó|ý
vó|toztotósok e|őkészítése fo|yomotbon von. 20l2. évben szÜkség |esz mĺnd oz Önkormónpo|,
rnind oz.előzeiesen oz NKE-n keresťÜ| biztosított forrósokrq o tevékenység zovoĺtolon fo|ytotoso
érdekében'

6



6. szÁMÚ MELLť'KLET
A v-o 1 g 4. 1 7 7/2o 1 4. sZÁ}ł(I IELENTÉ,ýHEZ

Volomint egy elóteqesztés o Bizoltsóg 20l l ' november 3-i Ülésére, omelyen nem kerÜ|t nopirendre

oz eĺóierieszté5

Tisztelt Váľosgazdálkoĺlási és Pénzügyi Bizottság!

A Képviselő.tesnitet 20l l. febnłłr 17'én fogadta el a Báĺka Józsefuárosi Színházi. es Kultuĺĺlis Nonprofit

Kft. 201l. évi költségvetését és a 9Da:1, $.21') sz. ĺendęletében meghatározta a Bárka szl|1ház

m{ikodéséhęz sziikséges 77 millió ťorint összegĺi iinkormányzafi táĺnogatást. A 2011. évi támogatás 2ó

miltió fońnttal maradt el a 2010. évi táÍnogatás nagyságátóĺ' A Bárka SzíntrĺŁ a2010. évi gazdálkodási évet

(-) 70,45.t negatív eredménnyel zźrtą, A s,áÍta szĺnház a leggondosabb gazdálkodás mellett ĺs a 20t1. L-III.

nágyuieo.. vinatkozóan ĺjuĺr ĺ.) 70,523 millió forint negatív eĺedményt könyvelhet el. Tekintettel ana a

teřyľe, hogy az utolsó n"gy"ĺeuĺ"n a gazdálkodásunk a legiobb esetben is egyansúlyban marad. A Bárka

s'ĺni'a" 
"ióĺ'n*y^'tutcíá 

gz,tąo *ĺllĺo foĺot. Az Etőađó-művészeti szervezetek mĺĺködéséĺől szóló

tiĺrvény alapján ĺgénybe vebető támogatás (Donáció) figyetembe vételével-is míntegy 24 miltió foľint saját

tőkeveszléssęl kelĺ szrĺmo]nunk, amřnnýben a Tisĺóit Képviselő.testiilet nem támogatja az egy|zen,

egyösszegú önkormányzati trímogatás ńegemetesét' Á támógatás jóvĺhagyása esetén a Bárka Szĺnhrĺz

ŕisszanyJn'c a likvíditását is, ami-néIkiiltizhitetlęn eleÍne a 2012. évi szervezeti változások miatt eseilegesell

bekövetlĺeztĺ bizonytalansäg átvészelésének is'

^2o12.evi 
Üĺetiterv szöveges kiegésltése ĺs lorto|moz figyelem felhívóst:

2012,ŕv| Üzuľllrnv
Szöveges kĺegészítés

Bevezetés

A Bórko Színhcrz Nonprofit Kft. 20 | 2. évĺ Üżetí terve e|készítése ás legfóképpen onnok lebonyo|ĺtóso

gytŕorĺotilog q Bórkq SÍnhóz ťljro-o|opítósónok felodotoĺt fogloljo mogóbo. A megfogolmozos

šĺor e|só lätósro tÚnik mogosztos je|iőnek, egyébként nogyon is volósđgos iorto|moÍ je|enÍ.

Fenntortói döntés szl'.l|etett đ ľovobui mÚködés kereÍeit o|opvelően befo|yóso|ó fe|téte| rendszer

metvó|toztotósóĺól. Kormóny döntés szó| o NemzeÍi Közszotgóloti Egye|em |éiĺehozoslró|, Az

egyétemi compus o vo|t Luäoviko leru|eién kop helyet, ennek részeként o Bórko Színhóz |ótio

ńőá 
"i 

áz egýetemĺ compus ku|turó|ĺs közpon.ľjo Íe|odo1oil ĺs. o közszo|góloti nyilvónos színhói

mŰködés zovorto|on rnegtoriiso me|letf.

Áz eddigĺ mtjkodés soró'n folho|mozott eredmény-lorľo|ékot 9 ?0l.!. évi negotĺv eredmény-mór

iło"ń.."l""ul|óztq. Á folyó kiodisokot rendki1vÜ|i módon befo|yósoljo o nogysógrendileg mor 40

miĺlió foĺintoi elérő odóisóg ó||ominy kezeĺése. Bórme|yik pĺ|lonotbon bekovetkezhel oz o nem

vort otlopot, hogy fe|szlmol-rsĺ e|jórósĺ kezdeményezhetnek o színhóz e||en. EÍtól kezdve mór nern

csok o színházvezetőségének o szuverén döntései hotlrozzók meg o tovóbbi mŰködés kereĺeit.

Eá oz ólĺopotot nogyon fonlos lenne e|kerĹj|nĺ!

,Ą Birko śĺnnaz NonproÍit Kft. 2ol2' évi Üfeti lerve kiolokítlso sorón tobb jogi' kozgozdosógi,

mÚszoki je||egr! bizonytoĺonsúgi tényezót is figyeĺemb e keIIetÍ vennÜnk.
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Bemóso|unk egy közbenso Üz|eÍi ĺerv szómítóst is 2ol2. évte volru|kozóorr, unre|yet o Kolgozgotosi

és |9ozsógÜgý Mĺnĺsz1éńum képvise|őjének juttottunk e|.

A||aľni
tánrogatás e|őÍrás ĺ05 í00 000

Ténv|eoesosszesen l; l íZ!l!9-9!q

előadások száma 250

Jeovbevétel (nettó) 30 000 000

eladott ieovek (db)

|áiooatottsáo {%)

Táie|őadások I 000 000

TAo-Donácio 24 000 000

KĺiIfold/Export
Eovszeń Árł eu
Jeovbevéte| összesen 62 000 000

9'1.92.94 fisszesen 50 000 000

9.es összes bevéte| 344 67í 588

(összes kö|tség) 344 671 588

Erodmény
EĺĺíÍrás sz. eredmény

KérjÜk észrevéte|eink figye|embe vételét o vég|eges jelentés e|készítésében'

Budooest, 20l 4. februór 25'

Páĺvázati támogatás ĺ5 000 000

Eovéb támogatás 104 571 588

96'97. 98 összesen 294 67í 588
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Ě
Állĺ'lrĺ l

szÁpĺvr,voszÉĺ<

ELlĺ0ň

lkt.sám: v -0|94-|74D0| 4

Seľcss Zoltán úľ
ĺlgyvezeĺő igazga|ő

Bárka Színház NonproFlĺ Kfr.

Bqdape.st

Tisztclt ť|gyvczcÍó lgazgató Úr!

A ,,Jelentě.ĺlervezet az ł)nkornzányza|ok lłbbségi lulajdonában |t^vĺ! s1z!1s7si ĺársaságok

ia,Í,íoi,,."ltaúsának ellenőľzćséíőt - Báľ|cg Színhóz NonproJit,(f. '' címĺi jetentést€rvezetľe

tett észľevételeit kőszönene] ĺnegkaptam.

Az Állarni Számvevőszék észrevételekĺe vonatkozó álláspontjáról a felügyeleti vezetö á|ta|

készíteĺ részletes tájékoztatást csatoltan megkĺllđöm.

.|.ájékoztatom Ügyvezető igazgaĺó lrat,.lĽcy.a szamvevöszéki jetcntés szi'uege,zése zz

e|ŕogadott észrevétęlei Íigyelernbevételévęl kćszül.

Budapest- 2014. 03 . tr6 lÍ?.nap

Tisztelettel:

ug
László

Me|Iékleĺ: Tájékoaatás az elťogadott és el nem

'e!#||!#
Áĺlnrĺ l

szÁrĺvuvószÉ:r

iosi suD1pgsl. A'Ác'Al csfp['ililgs UI6A lo' 136ł BÚdapest {. Pŕ. 5{ teleÍon:1t4 9tll| íax' łl1 3z0l
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MeIlékIet
ĺkt.szám: V.0l 94. |74120 l 1'

Tájékoztatás
az elfogadott ćs c! ncm fogadott észrcvételckľĺĺl

Ą ,,Jelen!ćsĺerveze! az ónkorntinyzulok nbbségi lulajdonúbon lévĄí gazda.ľágí ĺúrsasdglk

kłsÍblatlat-ellůttźsának eĺlenőrztjs,lről - ttárka Szĺnház NonproJit K|i.,, címújelentésteĺvezetre

20i4. máľcius 3.án éĺkezett észrevételeit áttekintcttiik. az.ok keze|ésével kapcsolatban a

következó táj ékofJatásl adom'

A 4. olda| kłizepón Ióvő bekczdós és a l. számú me|léklet

Ą jelentéstervezet összeál|ítása a helyszíní ellenörzés során átadott dokumentumokon. a

Szĺnház álĺa| kitt'|tött és aláíľt tanúsítványokon alapu|t' melynek teljes köriisége az ellenörztitt

szervezet által igaeolásra keriilĺ. A benyrijtott módosĺľott tanúsíwányokat emiatt nem tudjuk

Íigyelcnrbe verrni.

A ó' otdal 2. bekezdés, il|ctvc a l 7' oldal 2. bekezdés

A tćrítésmentesen használatba adott.ingatlannal kapcso|atban az észrevételben leínak ncm

vitatják a jelenresĺervezę| azon megátlapĺrását' hogy a SzÍnház a könyveiben nem tüntettc Í.el a

nu|läs szám|aosztá|yban az ingatlant, ezćrt a mcgállapítás módosĺtása ncĺn indokolt'

A 7. oldal utolsĺĺ bckezdcs

A Számlarenddel kapcsolatos tájékoztatásukat köszönjĺlk. A jelentéstervęzet összeállĺtása a

he|yszíni ellenörzés soľán átadott dokumentuĺnokon alapult. ezért a negállapĺtás módosĺtása

nem indokolt.

A 8. olda| 3. bckczdós

A |eltározási dokuĺnentációva| kapcsolatos tájékozta1ást köszönjÍik. A jelentéstervezet 8.

oldalának 3. bekezdes utolsó elĺitti mondatából, a25. oldal 1. bekęzdésének utolsó mondatából

és a l l. olĺJa| 3. pontban szeľeplö megáltapítás utolsó mondatából az ., és sorszán,,szövegrlszt

törł'ljük'

A 8' o|dal 4. bekezdés ésa?4,o|da| utolsó bekezdęs

A selejtezési jegyzőkłlnyvvel kapcsolatos ĺnegállapitásaĺnk helyuĺllóak, mivel a 20l2. ćvi

selejtežési j"gyi&ony'ět - a żoto' évi gyakorlattal ellentétbcn - nem minden es€tben

urtá|maĺaű' íięsz*ú.ay beszeľzési éľtékét, az elszämolt amoĺtizációt es a selejtezéskori neĺtó

értéket' Az egyénelmrĺség ćrdekében az alóbbi pontosításokat vezetjitk át ajclentésteľvezetcn.
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A jelentéstewezet 8. oldal 4. bekez.dés 2. mondat:

,,Aselejtezéseketolyallbizonylatoklaltĺjnasztotläkalá,anelyeknenrlindent.ĺelbell
felelĺek neg a Szátnv. lv..ben |oglaltaluak,',

A jelenĺéstervezet 25. oldal 4. bękezdés:

,,Megállapítottuk,hog,azimmateriálisjal,akěstt)rglĺeszkÖztikselejtezésieljúrásait,iúoí 
uio,,ylorol]ďcal.tdlnasztoltúk aIą, ameĺyek nen minden esethe,? telelĺek neg u

Szánv. tv. I66. ś il).@ bekezdéseiben c!ĺ5íllaknak.,,

A jelentéstervezet 25. oldal 5. ľészbekezdés 2' mondat:

,,A jegzőki)nyvek a 20]0' évi glakorlattól eltérően nen minden eseĺben turlalmąztąk

infornácĺal az eszkôzök bcsnrzé,ti érlékćről. az el.łmmoll amorlÍzációról és tl
selej lezéskori neuó érĺlj lrről.,,

A je|entéstervezęt l l . oldal 4. sárnr]r megállapítás:

,,A Táĺsaság ą 20lI.2Ü]2. évelben összesen 14,6 nítlió Ft ĺ}rté|cben selejtezen le
,íeselueteĺ 

ii,lctnalcel, Á selejtezésekel olyan bizonylatokkal túntasz-tottđk aIá' amelyek

nim minden esetben felelĺek meg, a Számv, n'-ben foglaltaknąk. 2009^-hen kéĺ esetben u

beszezet| eszkł;zt 0,i millió Ft éľtékben a heszerzés napján leseleJtezĺék.,,

Az észrevétel szerint a leltáľozási eljárÁsban résztvevö szemćlyek felkéľése szóbap töÍténl

aĺnely alfuámasztja azon megáltapírásunkat, hogy nem ľendelkeztek névĺe szóló rncgbizó

levéllel'

A 9. oldal l' ós a 29. ĺĺldal 4. bckezđós

A jegybevétetek alakulását bemutató, tájékoaauisként megküldött táblázatot kösziinjük. A

uuiĺäit adattaľtalĺna eltéľ a Színhaz által kitöltött és aláirt l5. számú tanúsítványban szereplö

ädatoktól' A jelentéstervez.eĺben szereplő täb|ázat a Énúsítványok alapján készült' ay. a

megállapításokkal összhangban van, ĺgy a rnódosĺtása nem indokolt'

A 9. oldal ,Ĺ5. bckczĺJós

A megállapításunk helytálló, a 9. oldal 5. bekezdesćben ćs a 30. oldal 9. bekezdésében az'

időszai 
"gyeĺ.bnĺ 

megielölése éĺdekében '.Az ellen<irzĺjtt időszakhan,,szjivegrészt .,A 2009.

ćs ]0 I ()' úvben,, sztlvcgĺészre módosítjuk.

Á li. otdal 7' számú megállapításábanaz ,,ellenćĺrzötl idtiszak', szövegrészt tÜľöljtik.

A követe]ések rninösítésénél az észrevétcle atapján a mcgállapításunk módosírása nem

indokolt, tekintettęl aľra, hogy a minősítćsek ellenörzéséhez dokumentáció nem álIĺ

rcndelkezésre.
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lt 9. oldal 6. bckczdésc,33. oldal 2. bckcz,dés

A ĺámogatások benrutatásával kapcsolatos ľnegállapĺtás helytáiló, annak változtatása neľI

indokolĺ. Az észĺevétetĺikben szerepeltetetl, véglegęsjclleggel kapon támogatásokat benrutato

kiegészítő mcllék]et kivonaĺa nenr felel meg a Számv. tv. által e|őirt részletezettségnek' mivel a

jogcĺmenkónti és évenkénti bontas nęm valósul meg'

A 21. o|dal 2. pont 1. bekezdés

Ą bekeizdés uto|si mondatát az alábbĺak szeľint pontosítjuk:

,'Ą Tórsasóg liloiditásłjt az Önkormán1zat tagi kilcsön nyújtúsával uglan ľészben

biztosíIotĺą,ie a Társasĺi! kumulálĺ vesaesége _ uz elmmadt önkormáĺzyzaĺi ĺámogatás

mÍal! is - évrőI ćvre ńtjvelcedcx',,

A 22. olda| 5. bekezdés

A szabályz'atokra vonatkozó ta;etoztatesĺt köszönjĺik, abban a jövöbeni rnĺiködés

bizonytalansagáva| magyaĺázzák a szabi|yzatok aktualizálásfuak elmaľadását. A teíľtak

alapián a jelentéstervezet módosítása nem indokolt'

Á 25. oldal

A sclcjtezÉssel kapcso|atos észrevótelre adott válaszunk azonos a 8. oldal ,ĺ' hckBzdúséhez ,źs a

24, oldal utolsó bekezdéséhez adott vä|aszunkkal.

A 27. oldal 2. bekezdése

Az ész,ľęvételben és a j.elentéslervezetben leírtak egyaľánt azt állítják' hogy a szerzodésben

szeľcplő te|.ies összeg ncnr a szerződésben meghauĺrozott Teszletekben keľült kíflzętésrc. A

teqesĺtesĺgáotással 
-kapcsolatban 

lcírtakat nem tudjuk elfogadnĺ, 'mivgl. 
a Szinház a

riiizetestřz taĺozó teljesĺtesígazoiást nem bocsátott az e]lęnötzés ľendelkezéséľe. Az e|óbbiek

alapján a hivatkozott bekezdéssęl kapcsolatos megállapításainkat tbnntartjuk.

A 27. oldgl utolsó bckczdés

A nlegállapításunk helytálló, pontosÍlása nem indokolt. A személyi jetlegii ľafoľdítások

bcnrutítása.megťetcl a.tényeknek, a rendelkczésľe bocsátott dokuľnentumokon alapul. A
jclentéstervezet azt ĺs tartá|mazza, hogv a személyi jellegri ľáfordítások novekedćsének

elsődlcges oka a létszrĺmnövekedés vo!t'

A 27..orda| 4. bckezdós

Az észrevétele nem mond ęllent az ellęnőrzés megállapításainak, ezért rnegáIlapíĹásunkat

változat|anul fe4ntaĺtjuk. Tény, hogy a számtak a Barka Színház nevérc sz.o|nak, de nem a

Báĺka Szillhźugépkocsijába tankoltak'

4
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A 29. olđa|

A bęvételek atakulását bemutató, tájékoztatfuként megkütdÖtĺ táblázatol köszönjük. ĺ\

je|entćsteľvezetbcn a tcrvęZett és tenyleges bevételeket tartalmazl táb|ázat hclytállóságát az

tszĺ.uet.l nem kifogásolja' A táblŁatban szerepiő adatok az ęl|enőrzés ľendelkezésćrc

bocsáton adatokból szÁĺmaznak,A tábtázat modos[tása az ęlöbbięk miaľ neĺn indoko|t.

A 30-3I. oldal

A lejárt kiiveteĺésckkel kapcsolatos eszrevétele nem vĺlatja a je]enlestervezct megállapításait

6bb;k között, hogy a követelések minösítésének ellenőrzćséhez. dokumentációk ncm álluk

rendelkezésre, ez.éń- a jelentéstervezctben foglalt megállapításokat fenntartjuk'

A 32. oldal 3. bckezdcs

A 29' oldalon szereplti tab|azat javítása nem indokolt, válaszunk a 29. oldal mcgjelölésli

pontn ál kifejteĺckkel azonos..

A költségcsiikkentó intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást köszönjĺik. Ezckről a társaság.

uhogy a jelentéstervezctben is szeľepc|, dokumentumol nem tud bemutatni. ĺgy a
j.leiiésteruczetben foglalt megállapĺtást továbbra is fr.nntaľtjuk'

Á 33. oldal 25. pont

A 20lI. ćvi besz.ámo|ó kiegcszítő melléklethez kapcsoĺódó észľevétcle a jelcntćslcrvczcl

kiegészítö mellék|ctrc vonatkozó megállapításait megcľósíti.

Á jclentésteľvezel összeállítása a helyszini cllenőrzes soľán átadott dokumenturĺokon. a

sńnĺz álta| kitö|tött és aláírt tanúsítványokon alapult. melynek te$es körüsége az.eĺlen<ĺzött

seeľvezet álta| igaz.olásra keľijlt. Az ćszrevételében bęmásolt kcizbęnső ĺizlęti terv szánĺtást

emiutt nem tudiuk figyelembe venni. ĺ\ sz,{mítás ugyanakkoľ n€m lartalmazza a kapott

támogatások tisszegeit" azok felhasználását. a fcl nęm használt támogańsok összs8eit

jogcímenként évenkénti bontrásban.

'|.ájékozĺatom Ügyvczctö lgazgató urat' hogy .a számvevtJszcki je|c.ntes mcltćklctckćnĺ

szcrcpcltetjtik a jclcntćsrcľvežcthiz tctĺészrevétcleit, valamĺnt azAzoĘa adott válaszunkat.

t}udancsĺ. 20 ĺ 4. o( , hó iJ.nap

A-"':--"
,-/ uauuai Mária. 

t.elügyeleti vczcĺij
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növloÍĺÉstx JEGYZÉKE

ronveľľex
Áht.,

Áht.'

Á'sz tv'

Civil tv.

Eisztv.

Emtv.

Gr.
HťV.

Info tv.

Közhasznú tv.

Közbesz' tv.'

Közbesz. tv.'

Mötv.

NKA tv.

Nvw.
ow.
Ptk,
Szómv. tv.

oz óllamháztoľtásróI szőLő 1'992. évi xxXVIil. torvény,
hotólyos zolL. decernber 31'-igl

az őI|aminőztortósľól szőIő 2071' évi cxcv. torvéný, ha-
tályos 201'7. decembeľ 3l.-étőI

oz ÁI1omi Szĺímvevőszékről szőIő fotl. évi LXVI. törvény,
hotólyos 2o11. július 1.iétől
oz egyesĺilésí jogľól, o közhosznú jogĺillđsról, volornint o
civÍl szeryezetek működéséľől és tđmogotósóróI szóIó
zo1'l. évĺ CLXXV. töľvény
oz 

.elektľonĺkus ĺnfoľmđcÍószobodsó'gről' szóló 2005. évi

XC. torvény, hotályos 2006. jonuór 1-iétőt 201,2. jonuór
1.iéĺg
az ełő adő -művészeti szervezetek tóm o g otós áró] és so j ótos

foglolkqztotđsi szobólyoiľól szóló 2008. évÍ XCIX. tör-

vény, hotáIyos 2oo9. mđrcius l-iétőI
o gozdosógi tóľsasđgokról szóló 2006. évi IV. töľvény

o helyi onkormányzotok és szerveik, o koztársosógi meg.

bízott<ik, voloľnint egyes centľólis olđrende]tségű szervek

felad'ot- és hotđsköreirő] szóló L99.l'. évi XX. töľvény

oz információs onrendelkezési jogľól és oz ĺnformáció-
szabodsógról szóló 2ol]. éví CXII. törvény, hotólyos
2o1'z. jonuđr 1-iétől
o közhosznú szervezetekről szó]ó 1997, évÍ CLVI. töwény

o közbeszeľzésekľől szóló 2003. évÍ CXxx. törvény, hotó-
lyos 2004. januđľ l.iétől fo1"2. ionuór l.jéĺg
o kozbeszeľzésekről szőIő fo1'3r. évi CVIII. törvény, hotđ-
lyos 2oL2, januđr L-jétő|

Mogyoľoľszőg helyi onkormányzątairól szóló 2011. évi
clxxilx. toľvény
o Nemzeti Kulrurólĺs Alopról sző|ő 1993. évi XXIII. töľ-

vény
o nemzeti vogyonľól szóIó äoLL évi CXCVI. törvény

o helyi onkormónyzatokról szóló 1.99o. évi LXV. torvény

o Polgóri Törvénykonyvről sző|ő 1959. évi IV. töivény

o számvÍtelről szóló 2000. évi C' törvény

H

íí

ł
:

1 Az ellenórzött időszokbon megszlin ő jogszabő|yok esetében a hatólyossőg végét, az el-

Ienőrzö,tt időszakbon hotálybđ Iépő jogizobályok esetében o hotólyossóg kezdő idő.

pontjĺít minden esetben felŕüntetttĺk. A vixgđlt ĺdószok egésze alott hatđlyban voltok

ä'oť o iogszabđlyok, omelyeknél nem szerepel megszúnést vogy hotáIyba lépést jelző

dótum.
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Szja tv.

Toktv.

Too. tv.
RENDELETEK
Áhsz.

Amr.

Íłvr.

Ber.

Bkr.

1,4120t2. (rrr. 6.) NEFMr
ľendelet

7l2OO9. (rrr.4.) OKM
rendelet

612070. (Ir.4.) OKM
rendelet

18/200s. (xn.27.) rHM
rendelet
2008. évi koltségvetésÍ
rendelet

zoo9 . évi koltségvetésÍ
rendelet

2010' évi köItségvetési
rendelet

o személyí iovedelemodóról szóló \995. évi CXVII. tör-
vény
a közfuIaidonbon ólló gazdosdgi tórsasđgok tokoréko-
sabb mlikodéséről szőLő 2oo9. évi CXXII. töľvény
o tóľsosógi odóról szőIő 7991'. évÍ LXXXVI. törvény

az óllamh őztortősszervezetei beszđmolósĺ és kcin;ńeze-
tési kcjtelezettségének saiátossĺígaiľól szóLő 249ĺ2o0o.
(XII. 24.) Korm. rendelet
oz ĺíllomhőzÍartős mrikodésĺ rendjéről szóIô f92l2009.
(XII' 19.) Korm' rendelet, hotályos zol1,. december 31--ĺg

oz đllomhóztortđsról szóló toľvény végrehajtđsáról szóló
3681201'1. (XII.31.) Korm. rendelet, hotđlyos 2ot2. janu-
A- 1 iA+KlUI I'TELUI

a koltségvetésĺ szervek belső ellenőrzéséről szóLő
1'93l2oo3. (xl.26.) Korm. ľendelet, hotđlyos zoLL, de-
ceĺnber 31.-ig

o költségvetési szervek belső kontľollrendszeréľől és belső
ellenőrzésľőI szó|ő 37o|zoL1'. (xII. 31.) Korrn. rendelet
hatdlyos zol2, ionuĺiľ l-ĺétől
az előadó-mlivészeti szervezetek és az előodó-művészeti
érde.kképvĺseletĺ szeľvezetek működésével kapcsolotos
hotósógi eljárósok és odotszolgóltatđsok részletes szobó-
lyoiľól, hotólyos _ a 79. $-bon meghotóľozott kÍvételek-
kel, amelyek hatólyba lépése időpontjo zu'z. mórcius 3]..
_ 2oL2. mórcÍus l4-tőI
az elő adő.míívészeti szervezetek mĺíkö désével kopcs olotos
hotósđgÍ eljĺíľđsok ľészletes szobályoiról, továbbó o zene.
korok és énekkorok tevékenységéhez sztikséges tőtgyl
feltéte]ekrőI, volomint ą frzető nézőszőm alsó hotóľáról,
hotályos 2oo9. mórcius s-tőlzolz. mđrcius 31-Íg

az előadó.művészeti szervezetek beszĺimo] ó j ĺínak foľmoi
és tortolmi kcivetelményeĺľőI, o benyújtđsóvo] és elfogo-
dósđvol kapcsolotos ľészletes szabđIyokróI, tovőbbő az
elszómolhotó költségekről, hotólyos 201.0. februór 7-tő1

2073. decembeľ 31-ig
a kozzétételi list.ákon szereplő odotok közzétételéhez szük.
séges kozzététe]ĺ mintđkró]
Budapest Fővóľos VIII. keru]et ]ózsefvóľosi tnkormány-
zat 612008, (II.z9.) szdmú ľendelete a 2008. évĺ költség-
vetésrői és o végrehojtđs szabólyaíról
Budapest Fővóros VIII. kerület iózsefvĺírosi Önkormány.
zat 7 pa09. (II. 27.) szómú ľendelete a 2oo9' éví költség-
vetésľől és o végrehaitđsí szabđIyaÍról
Budopest Fővóros VIII. kerület Józseftiłírosi Önkormđ.ny.
zat 9l2oLo. (ÍI. zz.) szőmú' rendelete a 2o1'o, évi költség-
vetésľő] és o végrehojtás szobđ1yoiról
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zo1'.l' . évi költségvetésÍ
rendelet

z0L2. évi koltségvetési
rendelet

z0l3. évi koltségvetési
rendelet

2008. évi zőrszőmodósĺ
rendelet

2009. évLzőrszőmodósĺ
rendelet

2010. évi zőĺszőmodási
rendelet

2o.].1' . év i zőrszőmodósi
rendelet

201'2. évi zőrszőmo dó'si
rendelet

Bérbeodósi ľendelet

onkoľmó.nyzatSZMSZ,

onkorrnányzatSZMSZ,

onkormó.nyzatSZMSZ,

Vagyonrendelett

Bud.apest Fővóros VIII. kerĹiůet iózsefvórosi onkoľmđny-
zat gjzotl. (II' 21') szőmú' rendelete a. 2o7t. évi köItség.

vetésrőI

Budopest Fővĺíľos VIII. keriilet |ózsefvárosi onkoľmóny.
zatĺl2olz. (II.21.) szómú rendelete o 2oI2. évi költség-
vetésľől
Budopest Fővóľos VIII. kerulet |ózsefuórosi Önkormóny.
ząt g]zots, (It.22.) számú rendelete a 201"3. évi költség-
vetésről
Budopest Fővóľos VIiI. keriilet }ózsefuóľosi tnkoľmdny-
zat 15t2oo9' (iV. 24.) szőmlĺ' ľenđelete a 2oo8. évi kolt-
s é gvetés i zőĺ szőmadőst őL

Budopest Fővóros VIII. kerĺilet }ózsefvóľosi onkoľľnóny.
zatzolzoto. (v. 1o.) számú rendelete aZoo9. évi koltség-
vetési zőtszőmtldôsróI
Bułiopest Fővđľos VIII. kertilet }óHefvdľosi Önkormóny.
zatz9ĺzot1. 0i' 1o.) szómú rendelete o-ZoLo. évi koltség.
vetési zóľszómodósróI
Bud'opest Fővóľos VIII. kerÍ.ilet Józsefuđrosi Önkormđny-
zat zalzolz. (V' 1o.) szómú rendelete a 201'1,. évi költség-

vetésĺ zórszámodĺísróI
Budopest Fővóľos VIII. kerület Józsefuóľosi onkormĺíny-
zatzotzot3. 0/. 1o.) szőml3' renđelete a2oI2, évi költség.
vetési zđrszómod<ísľóI

Budopest Fővđros VIII. kerĺilet [ózsefuđrosi Önkorľó'y-
zatánok l7ĺ2oo5. (IV. 2o.) szómú rendelete az Önkor-
rnőnyzat tutajdonábon dlló, nem lokós céljóro szolgáló
helyiiégek bérbeođósónok feltételeiľől, hotđlyos 2005.

iúlius 1-ĺétől
Budopest Fővđros VIII. kerület Józsefuóľosi Önkormóny-
zat Képviselő-testtiletének 38/2002. (XÍ. 0 7.) szómú rende.

lete o képviselő-testtilet és Szenrei Szervezeti és Működési
SzabőIy zätóról, hotáI y os 2oo2. novembeľ 7 -tőI 2Oo9, j.|i-

níus l-iéig
Budopest Fővóros VIII. kerület Józsefvóľosi tnkormđny-
zatli|2Oo9' (V. 06.) szőmú' rendeiete o Képviselő.testület
és Szervei Szervezeti és Mííködési Szobólyzatóról, hotólyos
2oo9. június l.jétől 2013. mőjus 27.ig

Budopest Fővóros VIII. kerület Józsefvóľosi Önkormóny-
zat 2isl2oĺ3. (v. 27.) szđmú rende}ete o Képviselő-testĹilet

és Szerveĺ Szervezeti és Mlíkĺĺdési Szobályzotáľól, hotđlyos
2oL3. május 27-tőI

Budapest Fővđros VIII. kerüIet Józsefuóľosi Önkormđny.
zat Képviselő-testĹiletének 37l2o03' oĄI. 07.) szđmú ľen.

delete o Budopest [ózsefvórosi Onkormőnyzat vogyonđ-

ról, volomint c veľsenyeztetés és o helyĺ költségvetési

szeľvek beszerzési eliórđsánok szobđlyoiróI, hotólyos
2oo3. ougusztus l-iétől 201.2. decembeľ 31'-i9
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Vagyonrendelett

H,ä.TÁRozAToK
Gozdosógĺ progľaml

Gozdosógi program2

öuxonľĺÁľwzłr
szAB,ÄLY.Z.A,TJ\I
Hivatol SZMSZ,

Hivatal SZM^SZ'

Hivatol SZMSZ3

Hivatoi SZ}i'dSZ4

HÍvotol sZMsZs

hivotolí közzétételi szo-
bőlyzat'

Buđapest Fővóľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmóny-
zot Képviselő.testtiletének 66ĺ2012. (XiI. 1.3.) szđmú ren-
d elete ä Budapest } ózsefvárosi onkoľrn őny zat vagyonóról
és o vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlđsĺíľól, hotó-
Iyos 2013. ionuáľ L.iétő|

Budopest }ózsefuóľos tnkoľmđnyzotónok o Képviselő-
testtilet 139/2008. (Iil. 12.) szőm(l hotórozotĺívol elfogo-
dott 2oo8-Z01.4. évekľe vonotkozó gazdasó'gi progľomjo

Budopest }ózsefuđros Önkormó'nyzatónok o Képviselő-
testiilet l95l2o11'. IV. 21.) szómri hotđrozatávol elfogo-
dott, o zo1'a-2oL4. évekre szóLó 4 éves gozdosđgÍ prog-
romjo

Büdopest Fővóros VIII. kerü]et Józsefuđrosi onkormóny-
zot' Képviselő-testületének 135/2007. (Iv. 1'9.) szđmú ho.
tđrozolo Budopest |ózsefuáros Önkormónyzot Polgármes-
terĺ Hivotolánok Ügyrendje (szeľvezeti és mlikodési szo-

bályzota) elfogodĺísóróI, hotđIyos 2oo7 ' łíprilÍs Lg-től.

2oo9, mđrcius 5.ig
Budapest Fővóros VIII. keľület Józsefuirosi Önkoľmóny-
zot Képviselő-testtiletének 7Iĺ2009. GII. o4.) szőmló' hoto-
ľozota Budopest |ózsefvó.rosi Önkorrn őnyzat Polgórmes.
teri Hivotalónok Ügyrendjérő| (szewezeti és működési
szobőIyzatőról), hatólyos 2009. mĺírcius S-től júnĺus 1-

jéíg
Budapest Főváros VIII. keľület |ózsefuóľosi Onkormóny-
zat Képviselő-testütetének 1'83/2009. (V. 06') szómú hotó-
rozotď Budopest }ózsefvórosi onkormónyzot Polgđrmes-
terĺ HÍvotolónok Ügyrendje (szeľvezeti és működési szo-

bő|yzata) elfogodđsáľól, hatólyos zoo9. iúnius 1-ĺétő1

december 1-jéig

Bud.opest Fővđros VIII' keľütet }ózsefuđrosi onkormóny-
zot Képviselő.tesťriletének f72ĺ2009. (u. 17.) szőml3' ha-
tőrozata Budopest Józsefuórosi onkormőnyzat Polgóľ-
mesteri Hivatoiának Ügyrendie (szervezeti és működési
szobőLyzoto) elfogadősőról, hatóIyos 2ao9' decembeľ 1-

lerol
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefvárosi Onkoľmány-
zot Képviselő.teshiletének 2o4lfo13. (V. 22.) szőm,3' hotó-
ľozotą Budopest Fővóros VIII. kerület }ózsefuárosi Pol-
górmesteľi Hivata] Szeľvezeti és Miíködésĺ SzobóIyzatđľó],

hotólyos 2013' móius 23-tó1

zol2oo8. (x' 14.) jegyzői utosítós o Polgármesteľi Hivotol
kezelésébe taĺtozô közérdekií odatok kilzzétételének és o
Hĺvotol hírei megje]entetésének szabólyozósđról, hotó-
lyos 2008, október 15.tőI 2009. őprilis 29-ig
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hivotoli közzétételi szo.
bőIyzat,

hivotoli leltórozosi' szo-
bô|yzat,

hivatoli leltóľozósÍ szo-
bő|yzat,

hivotolÍ önköItség szó-
mítósi szabőLyzat

sÁnxa szÍnrĺ;{.z
szÄBÁLYzLTAt
Értékelési szabőllyzat

Hőzipénztőr kezelésÍ
szobóIyzot'
Hó'zipénztőľ kezelési
szabőIyzot2

|e g ykezelési szabőIy zat

LeItó ľozósi szab őLy zat

Leltórozósi és selejtezési
szabőLyzat
Pénz. és éľtékkezelésÍ
szabőlyzat
Selei tezési szab 6Ly zat

SZMSZ

Számvĺteli politika1

Szómvitel! politika'

szonÓvĺuíľÉstr
őfa
Íłsz
Alopító

Bđrko Kht.

Bóľko SzínhőzNonprofit
KfĽ.

7lzoo9. (N.29.) jegyzőí utosítđs o Polgórmesteri Hivotol
kezelésébe tafioző közéľdekű odotok kozzétételének és o
Hivotol híľeĺ megjelentetésének szabóIyozősőtő|, hotĺí-
lyos 2o09' iúlius l-iétől
Budapest VIII. kerĹilet Józsefuórosi Ônkormónyzat Pol.
gármesteri Hivotolának Leltó.rozđsi és leitárkészítésÍ szo-
Éő|y zata, hatólyos 2ao7 . ópritis l.iétőt
Budopest VIII. keľület |ózsefuáľosi onkormónyzot Pol-
gđ.rmesteri Hivotolđnok Le]tó.rozđsi és leltđľkészítési szo-

bőLyzata, hotólyos zotL. december l.s-től
Budopest VIII. kenilet }ózsefuórosi onkormđnyzot Pol-

gármesteľi Hĺvotalónak Önköltség-szómítási szabóIyzato,
hotátyos zo1'7, jonuár 1-jétől

Bđrko Kht. Éľtékelési' szobóIyzqta, hatályos 2oo7. jonuóľ
1-iétől
Bđrko Kht. HđzÍpénztőr kezelésĺ szabőIyzata, hatályos
zoo7.ianuđľ 1-jétől 2oo9. ougusztus 30.i9

Bárko Nonprofit Kft. Hózipénztőr kezelésÍ szabőIyzata,
hatólyos 2009. augusztus 31-tőI

Bđrko NonprofÍt Iłfü, szabőlyzota o Bárka Színhóz )egyeÍ-
nek értékesitéséről, hatólyos 2012. szeptembeľ 1-iétől

Bđrko Kht. Leltó'rozôsi szabő|yzata, hatđlyos zoo7. jonu-
ór 1-jétől
Bórko Nonprofit Kft. Leltórozđsĺ és selejtezési szabőIyzata,
hotályos 2009. ougusztus 31-től
Bđrka Nonprofit Kft' Pénz- és értékkezelési szabólyzata,
hotđlyos 2o],2. jonuór 1-Íétől

Bórko Kht. Selejtezési szabóIy zata, hatőlyos 2007' jonuóľ
1-jétől
Bárko Nonpľofít Kft. Szervezeti és MűködésÍ SzabőIyzata,
hatóiyos 2017. december 1-Íétő1

Bórko Kht. Szđmviteli politĺkójo, hotáIyos2oo7. jonuóĺ 1-

ĺeTol

ba*o Nonprofit Kft. Szómvíteli poIitikáio, hotólyos 2009.

ouguszfus 31-tőI

đltolđnos foľgolmi adó
e.llami Szőmvevőszék
Budopest Fővóros VIiI. kerület |ózsefvóľosĺ Önkormóny.
zot Képvĺselő-testülete, mÍnt o Kft. olopítóio és 2o.]-2. au-

9 usztus 22.től 1 0Oo/o-os tulaj donosa
Bóľko Józsefvđrosi Színhőzí és Ku]turólis Kozhasznú Tóľ.

sosó.g

Bđrka Színhőz Kiemelkedően Kozhosznú NonpľofÍt Korló..

tolt Felelősségű Tóľsosđg
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Bđrko Színhőz

Bizottsó9

EU
FEUVE
jegyző

Képvĺselő-tesnilet

Közszolg áItotđsÍ szer ző.
dés'

KozszolgóIt atäsí szerző.
dés2

Közszol g óItotđsi szer ző-
dés.

kozszolgáltotisĺ szerző-
dések

NEFMI
OKM
Onkormónyzot

polgórmesteľ
Polgórmesteri Hivoto]

rendelet

SZMSZ
too

Közos megnevezés, ame}y olott 2009. ľnĺíjus 31-ĺg o Bór-
ko Kht., illetve zaag, mđ.jus 31-től o Bđrko Színhđz
Nonprofit Kft. éľtendő
Budapest Fővóros VIII. kerület !őzsefvőrosi onkormóny-
zot fuloidonosĺ iogokat gyakoľló Bizottsógo megnevezés
GozdosógÍ, Keľületfejlesztésĺ és Kozbeszerzési Bizottsđg,
hatólyos 2oo9. júnÍus 9-Í9,

Gozdđlkodasi, KerüIetfejlesztési, KöItségvetési és Pénzügyĺ
E|Ienőrző Bizottsóg, hat'áiyos 2ao9. iúnius ].O-től,

Vórosgozdđlkodđsi és Pénzügyi Bizotťság, hotđlyos zo13.
mđjus 27-tő|
Európoi Unió
folyomotbo épített előzetes, utólogos és vezetői ellenőrzés

Bud.apest Fővó'ros VIII. kenilet |őzsefuőrosi onkormđny-
zat jegyzőie

Budapest Fővó.ľos VIII. keľület |ózsefoórosi Önkormány.
zot Képviselő-testĹilete
Budapest Fővoľos VIII. kertilet onkormđnyzata és o Bđr-
ko |ózsefvđrosi SzÍnhóz és Ku1turólis Közhasznli Tórsosóg
közott megkotott, 2000. július lo-én kelt szerződés

Budopest Fővóros VIII. kerütet onkoľmőnyzata és a Bór-
ko |ózsefvđrosi Színhóz és Kulfuľólís Közhasznú Tórsasđg
közötľmegkötötť, 2006. ópľÍlĺs 7.én kelt szerződés

Budapest Fővd'ros VIII. kertilet onkorm őnyzata és o Bár-
ko |ózsefuđľosi Színhóz és Kulfurólĺs Közhasznú Tórsaság
közott rnegkotott, 2oa9. mđius 19-én kelt szerződés

Közös megnevezés, omely olott o Közszoig<íltatđsi szeľző.
dés,, Közszolgđltotósi szerződés", Kozszolgđitotdsi szeĺző-
dés' éľtendő
Nemzeti Erőforrĺís Minisztérium
oktotósi és Kulturĺílis MínisztéľÍum
Budapest Fővaľos VIII. kerület |ózsefuárosi onkormđny-
zot (rovÍd név: Budopest }ózsefoórosi Önkormőnyzat az
önkoľmónyzati SZMSZ1-et módosító, L2ĺzoo6. (|II. 24,)

szđmú rendelet olopión)
Budopest Fővĺíľos VIII. keľĹilet Józsefvóros Po1górmestere

Budopest Fővóros VIII. kerület |ózsefvđrosi onkormđny-
zot Polgórmesterĺ Hivotolo (hotólyos 201.3. május 22-ig),
Budopest Fővó.ros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgđrmesterĺ
Hivatol (hotályos 2ot3. móius 23-tót)

Budapest Főváros VIII. kerütet }ózsefvđrosi onkormóny-
zot Képviselő.testĹiletének rendelete
Szervezeti és Működésí Szobó]yzot
tórsosđ'gÍ odó

6
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too tómogotós

Tóľsasog

Tórsosógi Szerződés'

Tđrsosági Szerzőđés,

q.z Emtv.-ben bevezetett kozvetett támogatási joľr1o.

"*"ly*l. 
mértékét a jogalkotó a tő'rgyévl iegybevétel

8Oo/o-äban hotórozta meg-, hotólyos 2o09' november 12-

tő1

közos ĺnegne.vezés, amely olatt 2OO9. május 31..ig a Báĺ.

ka Kht. és 2009. rnójus ár-tol o Bárko Színhőz Nonpĺofit

Kft. értendő
o Bđľko Kht. Tđrsos őgi Szerződése és módosŕtósoi, ható-

lyos 1'996. július ].8-tól 2oo9. móius 31'-i9

oBórkoSzínhőzNonpľofi.tKft.Tđrsasó'giSzerződéseés
módosítósoi, hatđIyos 2oo9. mđius 31.től
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,,ERTELMEZ} SZOTAR

ótlogos életkoľ

eihosznólódásĺ színt

előodó-művészeti
szeľvezet

értékcsokkenés

fenntortói - önkor-
mőnyzat| tĺímogatós
gazđasőgi-
vđllolkozási tevé-
kenység eľedménye

hosznólhotósĺigi fok
(a szín}ľ'ő'z sojđt és
hosznó.latľo đtveťt
ingotlaniairo és
egyéb tőrgyi eszkozeĹ
re)

kozfeladot

közhosznú tevékenp
ség eľedménye

Szđmít.ásokor o színhóz sojót tőrgyl eszközei és o hosznđlotro
đtvett eszközok elhasznđlódđsi szintjének szózalékos érľékét
viszonyít1ők oz eszközok éves értékcsökkenési leíľósi kulcsđnak
szózolékos éľtékéhez.
Sz.đmítósokor a színhőz sojđt tóľgyi eszkozeĹ és a hosznđlotro
ówett eszközök elszámo}t éľtékcsokkenés éľtékét viszonyltjók
az eszkozok zőrő bruttó @eszerzési/létesítési) értékéhez. A o/o-

bon kifeiezeti mutotó növekedése ąz eszkoz óllagónok ľomlđ-
sóro, ovulósóľo utal.
Az az onólló iogi személyiségű színlrrőz, bolett. vogy tđncegyüt-
tes, szirnfonikus zenekor, énekkor, komoľo-szimfonikus zene-
koľ, komorozenekar, omely oloptevékenységeként előodó-
rnűvészeti színhóz-, tánc- vogy zeneművészeti tevékenységet
lđt el.

Az immaterióIis jovak, a tđľgyi eszközök bruttó értékének o
hosznóioti iđőre torténő felosztĺíso o vóľhotó élettartom, a fr'zi-
koi elhosznđlódłís és erkölcsi ovuiás olopión'
A fenntortó óltol nyújtott tđmogatđs, omelybe nem szđmÍt
bele o kozponti koltségvetési támogot.ás.
A jövedelem- és vogyonszelzésľe iľónyuló, vogy azt eredmé-
nyező, üzletszerűen végzetĹ gozdasógi tevékenység eredménye,
ide nem érŤĺe az adomány (oióndék) elfogodósát, tovóbbđ o
bevétellel jđró, létesítő okirotbon ľneghctđľozotť cél szeľĺnti,
valamint a közhasznú tevékenységet.
Szórnítđsokoľ a sánhóz sa)őttőĺgyí eszkozei és a hosznóIoťro
ótvett eszközök konyl szeľinti (nettó) értékét viszonyÍtjók oz
eszközök bľuttó @eszerzésillétesítési) értékéhez. A o/o-bon kÍfe-
jezett mutató csokkenése az eszkoz áIlogđnok rornlđsđra, ovu-
lósóľo utal, amÍ moga utón vonia az üzemeltetési és fenntor-
tósi költségek növekedését ĺs.

}ogszobólybon meghotározott áliami vagy önkoľmányzoti
felodot, amit oz orro kotelezett közéľdekből, jogszobđlyban
meghatđ'rozott követelményeknek és feitételeknek rnegfelelve
végez, ideéľtve a lokossóg közszolgóltotĺísokkol voló ellđtósó't,
tovđbbá az őIIam nemzetközĺ szerződésekben vđllolt kotele-
zettségeÍből adódó közéľdekíí felodotokot, valomint e felado-
tok el]đtósóhoz sztikséges infĺastruktúro biztosítđsót is ffogyon
tv. 3. s (1) bekezdés 7. pont).
Minden olyon tevékenység eľedménye, omely o létesítő okirot-
ban megjelolt kozfelodot teliesítését közvetlenril vogy közvetve
szolgálio, erłel hozzőjđrulva o tórsadolom és az egyén közös
szrikségleteinek kielégítéséhez.
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méľleg szeľinti eľed-
ménv

pénaigyi ľnűveletek
eredménye

szokásos vállo]kozósi
eľedmény
szín!ĺ'őz

ľendkívtili eredmény

tórsulot

tuIajdonosi ioggya-
korló

ĺ'izemi. (üzleti) ered.
mény

A mérleg szerinti eľedmény az osztalékro, részesedésľe, o ko-
matozó részvények kamatóro igénybe vett eredménytaľtolék-
kal novelą o ióvóhogyott osztolékkal, ľészesedéssel, a kamoto.
ző részvények komotóvol csokkentett tđľgyévi adózott ered-
mény, egyezően oz eľedménykimutatisban ilyen címen kimu-
totott osszeggel: (Szómv. tv. 39. $ (2) bekezdés)
A pénzugyi műveletek eľedménye o pénztigyi múveletek bevé-
teleinek és ľđfoľdítósainok kü]tĺnbözete. A pénziigyi műveletek
bevételei: o kopott (jđró) osztolék és részesedés, a részesedések
értékesítésének órfolyamnyeresége, a befektetett pénzĺigyi esz-
közok komotoÍ, óľfolyomnyeresége, az egyéb kopott (jóró) ko-
matok és komotjellegli bevéte}ek, o pénzugyi miiveletek egyéb
bevételei. A pénzugyi műveletek ráfordításoi: a befektetett
pénzügyi eszkozok đľfolyamvesztesége, o fizetendő komotok és

komotjeliegű ró'foľdítđsok, o pénztigyi miíveletek egyéb ľófor-
dítósoi, o részesedések, oz értékpapírok, o bonkbetétek éľték-
vesztése. (Számv. w. 83-85.$.o)

Az üzemÍ (uzleti) eredmény és o pénztigyi mĺiveletek eredmé.
nyének összege.

Prózoi, zenés, tóncos szÍnpodi művek előadósóvol foglalkozó
előodó-mrivészeti szevezet, ide érrĺle a bđbszínhózot, befogodó
színhőzat, pľo dukci ós színhőząt, fĹig getlen szÍnhó'zat, szob a d-

téľi színhđ żat, nemzetiségi színhózot.
A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfoľdítđsok ktilonbsé-
ge. (Szó.mv' tv. 86. s.a)
Művészek olyan csoportjo, okik munkavĺszony, közolkolmo.
zotti jogvĺszony vogy munkavégzésre Írónyuló egyéb jogvĹ
szolay alapió'n egy vagy tobb évodon keresztiil folyamotoson
kopcsolódnok egy előodó-mlivészeti szervezethez.
Aki o nemzetĺ vogyon feletľ oz államot vo,gy a helyi önkor.
mónyzotot megÍllető fulojdonosi iogok és kötelezettségek ösz-

szességének gyokoľlđsđra iogosult (ŕagyon tV. 3. s (1.) bekezdés
L7. pont)
Az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó órbevételének, oz
eszkĺizok között óllománybo vett sajđt teljesÍtmények értéké-
nek, oz egyéb bevételeknek, valamint az {ĺzleti évben elszđmolt
anyogjellegű rđfordítđsok, szeméIyĺ iellegű ráfordítósok, érték.
csĺikkenési leírđs és egyéb rófordítósok együttes Összegének
külonbozeteként (összköltség eljóľóssol) állapíthotó meg'
(Szđmv. Bł.71'. $ (1) bekezdés o) pont)


