
Előteľjesztő: Seress Zoltán iiglvezető

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 2011. november 1 7.

Táľgy: A Báľka Sziĺlház Nonprofit Kft.-velkotendő tagi kolcsonszerződés

A napirendet gyuzźLrt ülésen kell tárgyalni, a dontés elfogadásźthoz egyszertĺ/1qlgjgfu[!
szav azatíöbb s ég szüks éges.

EroxÉszÍro szpnwzpTl EGYSÉG (NÉv, SZIGNÓ): Błnrł szŃHÁ.zxoľPRoFIT KFT.

KÉszÍľprrn (ÜcvnĺrÉzo Nrve) : BÁnxĺ SzÍNHÁz NoNpn.or.n rľl.
PÉNzÜcYl FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZoLAs: c4-v-* , t/ , v "--'l^/ ą-ĺ.,J

/, !űbá.ł
Dn. MÉszłRERlr.ł'

.c. ĺpcyzor HELYETTESÍIo ĺtlpcvzo
Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi Ex
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Határ ozatí jav as|at a bizottság' számár a:

A Vĺárosqazdálkodási és Pénzt.ieyi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az előteľi esztés

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.tes tiilet e számźr a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bárka Józsefuárosi Szinhazi és Kultuľális Nonprofit Kft. azza|' a kéréssel fordul a T.
testĺilethez, hogy a Szinhźn 20II. évi működésének zavarta|an lebonyolításźthoz 20 millió
forint tagi kĺilcsönt bocsásson a Kft. rendelkezésére.

A Bárka Józsefuáľosi Színházi és Kultuľális Nonprofit Kft. a 20II. évben 26 mil|iő foľinttal
kevesebb önkoľmányzati tźtmogatásbő| gazdálkodhatott. A tavalý éwől készült beszámolóból
egyértelműen kideľül, hogy a tavalyi évben, gazdźikođási szempontbő| -70,457 miI|iő forint
méľleg szerinti veszteséget könyvelt el a Kft.. Az Elľőpa Belvárosa Projektben vállalt
feladatokat a Kft. teljesítette, de 7.500 e Ft támogatás nem lett leutalva' mely tovább rontotta a
likviditási problémákat. A tavalyi gazdźůkodási adatokhoz képest mintegy 30 millió Ft
költségmegtakarítást értĹink el. Mindezek ellenéľe a Sziĺlház 32 millió Ft összegú
hrtozásá||ománnyal |ętlzd. Saját erőből a Kft. ezt a nehézséget nem képes ellensúlyozni. A
2012. évľe viíľhatő szewezeti vźůtozások, az átadás _ átvétel lebonyolítása is tiszta helyzet
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kialakítását igényli. Az eddigi működés még32 millió Ft összegű eredmény taľtalék képzését
tette lehetővé, đe a szítlhäzak működését befolyásoló tényezők együttes hatásźlra a
gazdźůkodás eredménye az év végére vźthatőan saját tőkevesztést fog eľedményezĺi. A
gazdaságs élet szereplőiben az źů|amí tiĺmogatásból mfüodő szeruezetęk iránt megvolt a kellő
bizalom. Taľthatunk attól, hogy a szewezeti vtůtozások hírére ahite|ezők egy része megijed,
és esetleg felszámolási eljaľást kezđeméĺyez a Sziĺlház ellen. Elejét kell venni ennek az
<ingerjesztő folyamatnak. A tagi kolcsön teľhére visszaszorított hítęlrezói tilomźĺny lehetővé
teszí a Bárka Józsefuárosi Sziĺlház és Kulturális Nonproťrt Kft., Józsefuárosi onkormányzat
által finans zírozot., működésének megnyu gfatő |ezźtrásttt.

A Kft. a kölcsön visszafizetésére 2012. januźr 3l-ig kĺitelezettséget vźůIa| úgy, hogy 20I|.
december 3l-ig visszaťĺzęt 12.500 eFt,2012. január 3l-ig 7.500 e Ft-ot, melyľe gaĺ:anciát
jelent az Előadő-művészeti törvény a|apjźn, a táľsasági adó terhére nýjtható támogatás még
igénybe nem vett része, ani várhatóan mintegy |2-|5 millió forint bevételt jelent a
Színhźnnak ebben a gazdasági évben, valamint az EU-s foľľás leutalása is. Amennýben a
visszaťĺzetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az źt||ami támogatás osszegébő| az
önkormányzat a kĺjlcsön összegét levonásba helyezi.

A helyĺ iinkoľmányzatokľól szĺí'ló 1990. évi LXV. tiiľvény 9. s (4) bekezdése' a 10. $ (1)
bekezdés d) pontja alapján kérem az a|áhbihatározatijavaslat elfogadását.

Ha.rÁnozĺ,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilet tulajdonosi jogkörében eljźrva úgy dönt' hogy

1. az átmeneti likviditási problémák elkerĹilése végett a Baľka Józsefuárosi Szirŕrrźa és

Kulturális Nonprofit Kft. részére 20.000.000,- Ft működési tagi kölcsönt nyújt,

melynek feltétele, hogy a Bárka Nonprofit Kft. a kĺilcsönt legkésőbb 20t2.januar.3l-

ig két részletben visszaťlzęti - 2011. december 3|-ig 12.500 e Ft-ot, 2012. január 31-ig

7.500 e Ft-ot. Amennýben a visszaťlzetési kĺitelezettségét nem teljesíti, úgy a 20|2.

évre jfuő havi államí támogatźtsok átutalása a kölcsön megtérüléséig visszataľtásra

keľül.

2. az 1. pontban megllattlrozott tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében az

onkormányzat és a Polgáľmesteľi Hivatal kiadás t|l\7-02 cím fejlesztési,

felhalmozási céltartalék e|oirétnyzatát 7.500 e Ft-tal csökkenti, a 11802 cím bevételi

működési kölcsön visszatértilés előirányzatát |2.500 e Ft-tal megemeli, és ezze|

egýdejűleg a |1802 cím működésre nýjtott kölcsön e|őkányzatát 20.000 e Ft-tal

megemeli.

3. elfogadja az e|őtegesztés l. sz. mellékletét kepező, írásbeli szavazäsra bocsájtott

határozattewezetet és felkéri a polgármestert annak alźńräsźra'



4.

5.

felkéri a polgármestert - az írásbeIi szavazźts eređményét megállapítő taggyrílési

határozat meghozata|át kĺivetően - az e|ótĄesztés 2. sz. mellékletét képező tag1

kölcsön szerződés a|áirástlra, valamint intézkedését atagtr' kĺjlcsön źĺtuta|ásáta.

felkéri a polgármesteľt' hogy a2011. évi költségvetésről szóló önkormźĺnyzati rendelet

következő módosításán á1 ahattrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlidő: 1.-3. pont esetén 20II. november 17.

4. pont esetén a Bźtrka Józsefuárosi Szinház és Kulturális Nonpľofit Kft.
taggyĺílésen kívĺili íľásbeli hatźrozata elfogadásának napj a.

5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

végző szervezeti egység: Báľka KÍt, Pénzůigyi Ügyosztáůy,A diintés végľehajtását
Gazdátkodási Ügyosztály

Budapest, 20II. november 14.

Törvényességi ellenőrzés:

/-,fu,.Ť
Dr. Mészrír Erika .,/

a j e gyz(3t helyettesítő alj e gyző
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Tisztelt Tulaidonos!

A Bárka Józsefuárosi Szírházi és Kulturális Nonprof,rt Kft. (1082 Budapest, Ültoĺ ĺt
82.) képviseletébęn a Társasági szerzódés 11. (12)-es pontja alapjtn Seress Zoltźn az
alábbi hattĺrozatĺjavaslatot taggytĺlés megtaľtása nélkĺil, íľásos szavazásrabocsátja:

I0 l f0 1I sz. Hatá ľo zatterv ezet

Elfogadja a Báĺka Józsefuárosi Szinhäzi és Kulturális Nonproťrt Kft. és a fenntaľtó
Józsęfuárosi onkormányzat között létrejövő 20.000.000'- Ft ĺisszegrĺ tagí
kolcsĺinszerzőďést.

A'határozatta|

egyetértek nem éľtek egyet

Dľ. Kocsis lľĺ4źLté

Budapesti F őváľos VIII. keľĹileti Józsefu áľosi onko rmáĺy zat
fu laj donos képviseletében
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TAGI rorcsÓNszBnzopÉs

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. keľiĺlet Józsefuáľosi Onkoľmányzat
(székhely: 1082 Budapest,., Baľoss utca 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester),
mint kölcsönadó (továbbiakban: hitelezĄ,

másrészről Báľka Józsefváľosĺ Színház és Kulturális Nonpľofit Kft. (székhely: 1089
Buđapest, orczy út 1., képvisęli: Seress Zo|tánügyvezető), mint kĺilcsönvevő (továbbiakban:
adós) között

a _ továbbiakban egyĹittesen Szerzőđő felek _ az a|vlítotthelyen és napon a|ábbi feltételekkel.

1. A hitelező 20.000.000,-Ft - azaz Htszmillió forint - kölcsönt bocsát az adós
rendelkezésére tagr hitelkeret formájában adós fizetőképességének, valamint
mííködésének biztosítása céljából, amit az adós e|fogad.

2. A kölcsönöSszeg je|en szerzódés aláírźtsát követő 5 napon belül kerüI źttutalásra a
Bárka Józsefuárosi Szíĺlház és Kulturális Nonprofit Kft. 10918001-00000057-
2207 0009 szźlmí b ankszáml áitn a.

3. A kölcsön tőkeösszegének törlesztése két részletben történik. Első 12.500.000,- Ft
részlettörlesztés 201I. decembeľ 3l-ig esedékes, második 7.500.000'- Ft
részlettörlesztés- végtorleszt és - 20I2.j anuáľ 3 1 -ig esedékes.

4. Abban az esetben, ha az adós a 3. pontban megfiatttrozott részletfizetésihatándőkíg a
toľlesztési kötelęzettségének nęm tesz eleget hitelező a 2012. évi állami támogatás

összegéből a tĺjrlesztendő összeget levonja.

5. Szerződo felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kolcsön összege kamatmentes.

6. Az adós biztosíték nytĄtźsáranem köteles.

7. Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult előteljesítésÍe, azaz a kölcsön
összegét részben vagy egészben lejárat előtt is megťlzetni.

8. A szerzóđés ľendes felmondási ideje 15 nap. A felek a szerződést akkor mondhatják
fel, ha körtilményeikben a szerződés megkötését követően olyan lényeges vá|tozäs źůI

be, amely mellett a szerzodés fenntartása tobbé nem várható el. Ilyen körtilmények
ktilönĺisen, ha a kölcson szerződésszení célra foľdítása lehetetlen, vagy az adós azt

ĺem szerzódésszeríĺen használja fel, vagy az adós a törlesztendő összeget, vagy annak

részletét írásbeli felszólítás ellenére sem fizette meg szerződésszerűen, vagy az adós
ellen felszámolási illetve csődeljáľás kezdődik. A szerződés nem mondható fel, ha a
késedęlmes teljesítés oka a banki adminisztráció vagy hatósági intézkedés.

9. Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetetést. Ennek
sikertelensége esetén Felek a Pp. Altalános szabźůyai szennti bíróság illetékességét
ismeľik el.



I0. A szerződésből eredő és a felek között folyó peres eljárásokban a felek a hitelező
székhelye szerinti egyébként hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizaľólagos
illetékességének vetik alá magukat.

Jelen szerződésben nem szabályozottkéľdésekben a Ptk. rendelkezései az iľányaĺlók.

Je\en szerződésben foglaltakat Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilete a .........l20I1. (XI.17.) szźtműhatfuozatban fogađta elés hagýa jővá.

Jelęĺszerződésben foglaltakat ataggyĺĺlés ....l20II. számthatźrozatában fogadta el.

Buđapest,20l 1 november

Budapest FővárosVIII. kerĺilet
Józsefu árosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté polgármester

hitelező

Ellenjegyzem:

dr. Mészaĺ Erika

a j e gyzőt helyettesítő a|j e gyzt5

Bárka
Kulturális Nonpro

képvisel
S eress Zo|tźln lđ'trÝvfrzetií,,ł.,
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