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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezi tr
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozatí jav as|at a bizottság számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés
mestárwa|ásźLt.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Báľka Józsefvárosĺ Színházi és Kultuľális Kft

A Képviselő-testület a I6l20L2. (I. 19.) szémruhatáĺozatával úgy döntĺitt, hogy a Ludovika
Campus céljainak megvalósítása érdekében - a gazdasági tarsaságokľól szóló 2006. évi IV.
törvényben foglaltak figyelembe vételével - ingyenesen felajánlja a Magyaľ Allam' illetve a
Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem részére aBtrka Józsefuárosi Szíĺ:-J;rźlzi és Kulturális Kft-ben
(Bárka) |évo iz|etrészét. A testĹilet felkért, hogy folytassak targyalásokat az llz|etrész
átruhźnásának l eb onyo l ítás a érdekéb en.

Az egyeztetéseket a HivataI és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NTKE) szakemberei
megkezdték. 2012, jaĺuźr 01. napjával'hatá|yba lépett anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi
CXCVI' torvény. Az iĄ tĺiľvénynek kialakult joggyakorlata még nincs, a menet közben
felmeriilt jogéľtelmezési kérđések tisztázásáĺ a két illetékes minisaéľium (Nemzeti
Fejlesztési Minisztéľium (NFM)' Közigazgatási és Igazságigyi Minisztérium (KIM)
dolgozik.
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A KIM és az NKE vezetői jeleńék, hogy a Bárkaizlettészeinek a l00%-at szeretnék átvenni.

A Bárka 0,276%o-os 250.000,- Ft-os névértékú iz\etrésze Csányi Janos tulajdonábanvan. Az
előzetes egyeztetések alapján aBtlrkahosszú távú működésének biztosítása érdekében Csányi
János nem zźtrkőzík e| az uz|etrészeinek átadásától. Javaslom felhatalmazni a Polgármestert, a
Bárka magźntulď;donban |évő iz|etrészeinek a megszerzéséve| kapcsolatos taľgyalások
lefolytatásĺĺra. Az uzIetréSz megszerzésének ľészleteiľől, a szerződés jóváhagytsátő| a
Képviselő-testület fo g dönteni.

A Jőzsęfvźrosi onkormányzat az átmeneti gazďźůkodás időszakára,2012. első f hónapjaľa
tartalmazta a Bárka (az ttlllami támogatás melletti) kiegészítő tćĺmogatźsźú 10.300 e Ft
összegben, az előIegről szóló megállapodás a|áftásra kerĹilt.

20IT. decemberében Magyarország 2012. évi költségvetéséľol szóló torvény elfogadásakor a
NKE koltségvetési támogatása megemelésre került 70.000 ę Ft összeggel a Bźrka
működésének támogatás érđekében. Igy az Egyetemnek ľendelkezésére á|| a Bárka további
ťlĺaĺszírozásához sziikséges foľľás. Tekintettel arra, hogy a mź.ľ hivatkozott jogtechnikai
nehézségek miatt a Bárka úzletrészeit még nem Szeľezhette meg az NKE, a témogatást a
Bárka tészére közvetlenül folyósítani még nem tudja azBgyetem.

Egyeztetéseket folyattunk az NKE és a felügyeletüket ellátó KIM vezetőivel a Bárka
átmeneti ťlnanszírozásának a megoldása érdekében, Az előzetes megbeszélések alapján
lehetőséget |źtttak arna a felek, hogy az NKE a koltségvetésében meglévő 70.000 e Ft-ot,
illetve annak időaľányos tészét źńadná az onkormányzatunknak a Bárka átmeneti
ťlnaĺszitozására. A Hivatal és az NKE szakemberei a pénzeszkoz átadásźIhoz szükséges
megállapodás teruezetének összeállítását egyeztetését megkezdték, melyet várhatőan a
képviselő-testület a 20 12. március 22-i n\ésén fogadhat el.

A Bárkát, a párhuzamosarl zajIő egyeztetések idejére is, a folyamatos működésük biztosítása
érdekében ťtnanszítoznunk szükséges. Javaslom, hogy i0.000 e Ft összegutárgyéven belüli,
2012. október 3I-i lejźlratú kamatmentes kĺjlcs<jnt biztosítsunk a Bttrka tészére, melynek
visszaťlzetését az NKE-től vttĺhatőan beérkező pénzeszkozĺjk, illetve a Bźrkát megillető
hozzánkbeérkező áI|ami támogatás biztositaná' A kölcsönszerzódés tęrvezete az eIőterjesztés
I. szfurru melléklete.

Az évęn belüli lejaratű tagi kölcsön biztosításźlhoz tĺjbblet k<lltségvetési fedezet nem
sziikséges, a kiadási és bevételi olđal egyenlege nem vźitozik.

f. Józsefuáľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kiizhasznú Nonprofit Kft

A Képviselő-testtilet a 4512012.(II.16.) sz. hatátozatának 12. pontjában felkért, hogy
vizsgźijam meg a Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kozhaszní Nonpľofit Kft' a
Józsefuárosi KözösségiHazak Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Kft, valamint a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Nonproťrt Kft múködését és tegyek javaslatot az áta|akítáffa, vagy a
feladat ellátás átszerv ezésére.

Mint ismeretes az orczy park területén valósul meg a Ludovika Campus. A Nemzeti
Kozszolgálati Egyetem létrejötte nem csak aBźnkát érinti, hanem az önkormźnyzati kötelező
feladatokat is - orczy parkban és telephelyein - eIIátő Józsefváľosi Kulturális és Sport Kft-t
(JKS) is. Az Egyetem rektorával' a Kozigazgatási és Igazságiĺgyi Minisztériummal a
tárgyalások jelenleg még taľtanak, ezélt még nem tudok végleges döntésekĺől beszámolni. Az
előzetes információk szerint f0I2, márciusában Kormány döntés születik a kiemelt áIlarni
b eruhćnás megvaló sításának lénye ges kérdéseiről.



Az e|ózetes egyeztetések soľán felmeľiilt annak a lehetősége is, hogy az orczy park
zökkenőmentes üzemeltetésének átadása.átvétele érdekében' felhasználva a JKS, illetve
jogelődjénęk az évtizedes tapaszta|atait, helyismeľetét, esetlegesen magát a céget is átvenné
az NKE. Ha a JKS esetlegesen állami tulajdonba kerül akkor mindenképpen, ha az
egyeztetések után mégsem akkoľ is egyértelmrĺen világosság vált, hogy a JKS által ellátott
feladatait a jovoben ebben a formában nem tudja ellátni.

A JKS aZ önkormányzatta| kotött kozszoIgáIati szerződésében rogzitett feladatait a
székhelyén az orczy kertben és telephelyein látja el. Az Orczy kertben az önkormányzat
kötelezően ellátandó fe|adatát a nyári napközis tábort szervęzi meg' A József krt. 70 sz. aIatt
lévő telephelyén működik a Jőzsefvárosi Galéľia és a József kľt. 68 sz. alatt pedig a
Zász|őgyfitemény, melyek működtetése ĺjnként vállalt önkormányzati feladat. Ezek a
feladatok az önkormtnyzat működéséhez kĺjtĺjtt felaďatai, a taľsaság NKE keľülésével az
onkormányzatrészéte ellátatlanok maradnának, ezért szükséges ezeket a feladatokat átvenni a
JKS-től.

MegvizsgáItattam a Nonpľofit gazdasági társaságaink műkĺjdését, azt, hogy melyik
taľsaságunk tudná átvenni a feladatokat a lehető legkisebb fennakadással és

költségtakarékosan. Megállapítást nyert, hogy a feladat átvételére a lőzsefvárosi Közösségi
Házak Kiemelten Közhasznú Nonprof,rt Kft lennę leginkább alkalmas. Ezért az átvételre
vonatkozó határozatijavaslatokat terjesztem be onök elé. A Galéľia működtetésére 9.501,0 e

Ft,-ot j avasolok biĺosítani.

A döntés éľinti a közfoglalkoztatźssa| kapcsolatos korábbi dontésünket is. Tekintetle| arca,

hogy a kulturális segítőkkel kapcsolatos kozfoglalkoztatást és a paľk karbantartásával,
kertészeti munkákkal kapcsolatos kcizfoglalkoztatźst és szerződéseit sem célszeni már a JKS-
nek végezni, illetve megkötni. Az onkorményzat 64lf0|f. (I. 16) szamt határozatáva|
fogadta el az önkormtnyzat f0I2. évi közfog|alkoztatásra vonatkoző programját és annak
koncepcionális.pénzügyi kereteit.

A d<jntéshez kapcsolódó előteľjesztésben aZ előzetes kalkulációk és egyeztetések
eredményeként az alábbi keretszámok lettek tęľvezve az a|ábbi foglalkoztatő helyek
megjelölésével:

,,Polgármesteri Hivatal és a kerület intézményei.. 69;

Józsefllarosi Kulturólis és Sport Nonprofit Kft. (oľczy park): 41 (ebből 20
kultuľólis segítő),.Józsefvárosi KÓzôsségi HázakNonprofit KfĹ (Keszý{Ígyór): 2;

Koztisztaság: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Szolgálat (JVSZ) -kommunóIis: 75 státusz''.

Jó z s efv ár o s i Váľ o sťiz eme ltet é s i

Megsegyzés: az e|őterjesztés szöveges részéhez kapcsolódó mellékletek ,,tervezetek'' voltak,
melyek ktilon döntés nélkül is biztosítj tk az önkormányzatnak az a|akítás-váItoztatás
lehetőségét addig, amíg a Munkaügyi Kĺizpont és a foglalkoztatő k<jzott nem köttetik meg a
végleges hatósági szerződés (még nincs i|yen szerződése az orczy Paľknak).

Vdltozás
1. Foelalkoztató hely

A Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Nonpľofit Kft. átszervezése miatt a 41 fo közfoglalkoztatott
átirányitása szükséges más foglalkoztatő helyekľe. Javasolható, hogy 2I fő (20 fő kulturális
segítő, I fo a gaIériához) a Kesztýgyátban, és a további 20 fő (keľtész, parkgondozo,
kaľbantartó) a Józsefuarosi Vaľosiizemeltetési Szolgálatnál (JVSZ) dolgozzon, mivel ezek a
szervezetek a közfoglalkoztatásban egyébként is részt vesznek.

2. Pénziigvi vonatkozás

Ahivatkozott64l20|2. (II. 16) számlldĺjntés 7.pontjaszeľint: 
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,,a 20]2. évi kÓzfogĺalkoztatósi onrész kal*égeĺcre ą határozat 2. pontjóban foglalt
bérek és jáľulékainak önrész keretÓsszegből

a) Józsefvárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. ľész,źre (2 fő:I16. 840,-Ft) I 17 e Ft-ot,

b) a Józsefvárosi Kultuľális ĺźs Sport Nonprofit Kft' részére 2.000 e Ft-ot biztosít' ''

A váItozźs miatt fentiek visszavonása és egyidejrĺleg új döntés szükséges, mely szeľint a
Jőzsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft. tjnĺész kĺiltsége - a koľábbí 2 f&e biĺosított
117 eFt mellett - további 2I főrejutó közfog|alkoztatźtsi költség ĺjnrésszel 1.859 e Ft-ra
emelkedik. Javasolt akozfos'|a|koztatásra elszámolási kotelezettsés mellett külön támosatási
szęrzóďést kötni.

A 2.000 e Ft-ból fennmaľadó (1.258 eFt) összeg a kozfoglalkoztattlsi költségek ĺjnľész
keľetösszegébe kertil vissza, mely a tclbbi intézményhez hasonlóan a JYSZ számtlta - külön
döntés nélkül - a havi fe|haszná|ás fiiggvényében belső pénzügyi átcsoportosítással kerülhet
biztosításľa.

A Józsefuáľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten KozhasznlsNonpľofit Kft részére 20T2.évben50
M Ft támogatást biztosítottunk, melybőI az átmęneti gazdźllkodás időszakábaĺ 2I M Ft
támogatás januĺír-februar hónapramár átuta|ásra keriilt. Az átmenętí gazdźikodás időszakában
biztosított támogatási előleg átuta|ása külon megállapodás a|apjéln megtöľtént. Javaslom, hogy
a JKS az Egyetemmel kapcsolatos végleges dĺjntés meghozata|áig havi ťlnanszirozásban
részesüljon támogatási szerzóđés a|apjźn. 2012. március hónapra javaslom a i0 M Ft
támo gatás i dönté sünk me ghozataltĺt'

A Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetésért Nonprofit Kft, 20If . múködtetését 2012, évben nem
j avaslom megv áItoztatĺi.

Kérem a hattlrozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Képvĺselő-testület, mint a Báľka Józsefváľosi Színházi és Kultuľális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa úgy dłint, hogy:

1.1. a Bárka Józsefuĺírosĺ Szíl.házi és Kulturális Nonprofit Kft. (Baľka) ńszére 2012. maľcius
havi ťlzetłĺképességének, továbbá működésének biztosítására 10.000.000,- Ft összegn2012.
október 3l-i lejaľatú tagi kölcsĺjnt n}.tljt. A kölcsön fedezete az éven belüli Iejáľatű kölcsön
visszafizetése.

I.2. az 1.1. pont alapjan elfogadja aZ előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tagi
kĺjlcsönszerzođést.

1.3. felkéri a Polgármestert a tagi kolcsönszeľzőđés a|áirásćna.

I.4. az 1.1. pontban foglaltak miatt az onkormányzat bevételi 11802 cím kĺjlcsönök
eloirźnyzatán belül a múködésre nyújtott kölcsönök megtérülése e|oirtnyzatát és a kiadási
11802 cím kölcsĺjnĺjk előirányzattn belül a működési k<jlcsönök nffitása e|őiráĺyzattlt
10.000,0 e Ft-al megemeli.

1.5. felkéri a Polgármestert, hogy a Báľka magántulajđonú üzletrészének megszerzésével
kapcsolatosan kezdjen tárgyalásokat és az iz\etrész megszeÍZésének a rész|eteit, valamint a
szerződés tervezetét teľjessze be elfogadásľa a Képviselő-testĹilet elé.



Képvĺsető.testület, mint a Jĺízsefuárosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Kiizhasznú
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy diint' hogy:

2.|. a Józsefuĺírosi Galéria és a Zászlógyűjtemény műkodtetése, a nyfui napközis táboľ
szervezése feladatokat 2012, ápľilis l-től nem a Jőzsęťvárosi Kultuľális és Sport Kiemelten
KözhasznuNonprofit Kft.Iátja el, figyelemmel ahatźrozat3.1.-3.3. pontjában foglaltakľa.

2.2. a 2.I. pont alapjarl a Budapest, VIII. József körut 70. félemelet 3. sz. a|atti (hrsz
35645lN19) ingatlan a VIII. Józscf köľút 70. fsz.4. sz. a|atti (hľsz 35645lN17) ingatlan, a
VIII. József körut 70. fsz. 5. sz' alattĺ (|tĺsz 35645lNI&) ingatlan és VIII. Iőzsef k<jrut 68. sz.
alatti (hľsz 35643lNI és 35643lNf) ingatlanok használati jogat a Iőzsefvárosi Kulturális és

Sport Kiemelten KozhaszniĺNonpľoťrt Kft-től 2012. ápľilis l-jével elvonja.

2.3. a Józsefuĺĺrosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.2012. maľcius
havi működése érdekében 10.000.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete a 2012. évi
költségvetésben biztosított.

2.4. ahatźlrozat2.3. pontjaalapján felkéri a Polgármesteľt a Támogatási szerződés alź,j.tásźra.

Képvĺsető.testület, mint a Józsefváľosi Ktizössé gi lťLának Nonpľofĺt Kft egyszemélyes
tulajdonosa űgy dtint, hogy:

3.1. 2012. április l.jétől a Józsefuárosi Ga|éria mfüĺjdtetése, a Zászlőgyť4temény
mrik<jdtetése, a ĺyári napközis táboľ megszervezése a Józsefuárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. feladata.

3.2. a Budapest, VIII. József körut 70. félemelet3. sz. alatti (hľsz 35645lNI9) ingatlan a VIII.
József körut 70' fsz.4' sz. a|atti (hrsz35645lN17) ingatlan, a VIIL József korút 70. ťsz. 5. sz.
a|atti (hrsz 35645lN18) ingatlan és VIII. József köľút 68. sz. a|atti (Iusz 35643lNI és

35643lN2) ingatlanokat ingyenesen telephelyként 2012. ápľilis 1-tő1 a Józsefuárosi
Kö zö s sé gi Hźnak Nonpro fi t Kft . hasznáIatáb a adj a.

3.3. felkéri aJőzsefvárosi KcjzösségiHázak Nonprofit Kft. ügyvezetojét, hogy jogutódlással
2012. április 1. napjával vegye źtt a lőzsefuárosi Galéria és a Zász|őgyujtemény- ĺjsszesen 5 fő
- munkavállalóit.

3.4. a Józsefuaľosi Galéria 201f. április 1-tő1 történo műkodéséhez szükséges 9.501,0 e Ft
összeget támogatásként biztosítja, ezért az onkormányzat kiađás 11601 cím felújítás
e|őirányzatán belül aPrźńer Altalános Iskola homlokzat felújítás e|őirányzat 9.501,0 e Ft-al
csökkenti és ezzęl egyidejűleg a kiadás 1 1805 cím működési célra átadott pénzeszkoz
á||amháztartásonkívülreeloirányzatátugyanezenösszeggelmegemeli.

3.5. felkéri aJőzsefvźrosi KözcjsségiHazakNonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgá|jamega
Zászlőgyujtemény és a nyárí napkcizis tábor k<iltségtakarékosabb múködtetésének a
lehetőségeit, az oĺlként vállalt feladat ellátásának módját, és eľre vonatkozó javaslatát
terjessze be a Képviselő-testület f0|2. maľcius 22-iu|ésére.

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

4.I. a 6412012. (II. 16.) szźlműhatározat 7. a) b) pontjaiban foglaltakat visszavonja, és ezze|
egyidejtĺleg a lőzsetvárosi Kĺiz<jsségi Házak Nonpľof,rt Kft. 2012. évi kĺizfogla|końatásának
önľész költségeiľe a2012. évi közfog|a|koztatás bérek és járulékainak önĺész keľetosszegéből
859,2 e Ft-ot biztosít' ezért az Önkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési általános és
céltartalékon belül akozfog|alkoztatás bér és jaľulékainak önľész előirányzatát 859,2 e Ft-al
csökkenti és ezzel egyidejiĺleg a kiadás 11805 cím működésľe átadott pénzeszkoz
á||anlháztartásonkívülreeloíĺtnyzatźńugyanezenĺisszeggelmegemeli.



4.2. a 4.1. pontban foglaltakľa külön támogatási szęrzođést köt a Józsefuárosi Közösségi
HázakNonproťrt Kft-vel és felkéľi a Polgármesteľt a támogatási szerzőđés aláitásćra.

4.3. a 20 fő kultuľális segítő foglalkoztatásával egyidejtĺleg 2012. đecembeľ 31-ig a
kooľdinálásuk érdekében engeďéIyezi 1 fo megbízási szerződéssel töľténő megbízástĺ.
Megbizás díjra bruttó 100.000,- Ftlhő, éves szinten kifizetőt terhelő jarulékokkal együtt
I.243,0 e Ft támogatást bi^osít, ezért az onkormányzat kiađás 11601 cím felújítási
eloirźnyzatán belül aPráter Altalános Iskola homlokzat felújítás e|oirźnyzatát I.243,0 e Ft-al
csökkenti, és a kiadás 11805 cím múködésre átadott pénzeszkoz áIIanháztartáson kívülre
eloir ány zatát ugy anezen ö s s ze g gel me gem eli.

4.4. fe|kéti a Polgáľmesteľt, hogy a Jőzsęfvárosi KözosségiHźnak Nonpľofit Kft-vel a3'4. és

a 4.3. pontban foglaltak f,lgyelembe vételével az éves tétmogatási szerződés aláíĺására.

5. felkéri a Józsefvárosi Kulturális és Spoľt Kiemeltęn Közhasznú Nonpľofit Kft. és a
Józsefuaľosi Közösségí Hazak Nonpľof,rt Kft. ügyvezetoit az a|apitő okiľataik módosítását, a
kozszo|gźútatásí szerződéseik módosítását, valamint a feladat źtadás-źtvéte|hez szükséges
dokumentumok előkészítéséľe és a Képviselő-testület 2012' maľcius 22-i i|éséte terjesszék
eIő.

6. felkéľi a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításźná| a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Hataridő:

Felelős:

7.,2.,3.I-3.4.,4. pont esetén 20If. március 01.
3.5., 5. pont esetén a Képviselő-testület 2012. március 2f-i n|ése
6 pont esetén a költségvetésľől sző|ő önkormányzati renđelet kövętkező
módosítása

I., 2., 3 .I.-.3 .4.,4', 6. pont esetén Polgármester
3. 5. pont esetén a J őzsefv ttrosi Közöss égí Hazak Nonprof,rt Kft . ügyvezetőj e

5. pont esetén a lozsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten K<lzhaszĺu
Nonpľofit Kft . és a I őzsefv árosi Közĺjss égi Hazak Nonprofit Kft . ügyve zetóje

A határozat végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi ÜgyosztáIy, Gazdálkodási
IJgyosztá|y' Polgáľmesteri Kabinet, a Bárka Jőzsefvélrosi Kultuľális és Szíltház Nonpľofit
Kft., a Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten KözhasznűNonprofit Kft. és a Józsefuárosi
Kozösségi Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Jőzsefvárosi Városüzemeltętési Szo|gélat
igazgatőja,Humánszo|gá|tatásiÜgyosná|yCsaládtámogatásiIroda.

Budapest, 2012. február 29. ilr,-^Ó
polgáľmesteľ

Tĺirvényességi ellenőrzés: r

)" ,ľľL-ľ ą-Y
6,.vĺe",a,%',ii,u /
a jegyzőt helyettesíto a|jegyző 
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TAGI KoLCSoNSZERZoDÉS

mely létrejött egyľészľől Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jĺízsefuáľosi Onkormányzat
(székh.: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,; KSH stat. számje|: I57357I5-84II.32I-0I;
adőszźnrl: 15735715-2-42; torzsszán: 735715, banksz.sz.: 14100309-10213949-01000006;
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint kĺjlcsönadó (továbbiakban: hitelezĄ,

másrészről Bárka Józsefuárosi Színház és Kultuľális Nonpľofit Kft. (székhelye: |08f
Budapest, üloi ĺt 82., cégjegyzéksztma:0l.09-920486, adőszáma: |8|559f3-f-42' képviseli
Seręss Zo|tánügyvezető ), mint kölcsönvevő (továbbiakban: adós) között
a _ továbbiakban egytittesen Szerzodő felek _ az alulított helyen és napon alábbi feltétęlekkel.

1. A hitelező 10.000.000,-Ft - azaz Tízmillió forint - tagi kölcsĺjnt bocsát az adós
rendelkezésére adós 2012. máľcius havi ťlzetoképességének, valamint működésének
biztosítása céljából, amit az adós elfogad'.

2. A kĺjlcsĺinösszeg jeIen szeruodés aláirását követo 5 napon belül keľüI átutalásra a
Bárka Józsefuárosi Szíĺlház és Kulturális Nonpľofit Kft. 10918001-00000057-
2207 0009 számu bankszám|źĄźlr a.

3. A tagi kölcsön tőkeosszegének törlesztése 2012. október 3 1 -ig esedékes'

4. Abban az esetben, ha az adós a 3. pontban meghatćnozott fizetési határidőkig a
törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget hitelező a f012. október, november havi
áIlami támogatás összegéből a törlesztendő összeget levonja.

Felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott tagi kölcsĺln összege kamatmentes.

Az adós biztosíték ĺýjtźsźtra nem köteles.

Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult előteljesítésľe, azaz a tagi kölcsön
ĺisszegét részben vagy egészben lejárat előtt is megfizetni.

Aszerződés ľendes felmondási ideje 15 nap. A felek a szęrződést akkoľ mondhatják
fel, ha köľĹilményeikben a szetződés megkĺitését követően olyan lényeges váItozás á|l
be, amely mellett a szerzodés fenntaľtása többé nem várható el. Ilyen korülmények
külĺinĺisen, ha a tagi kĺjlcs<jn szeruődésszeru cé|ra fordítása lehetetlen, vagy az adós
ań, nem szerződésszeríien hasznźů1a fel, vagy az adós a törlesztendő összeget, vagy
annak rész|etét írásbeli felszólítás ellenéľe sem fizette megszetződésszeľűen,vagy az
adós ę||eĺ felszámolási illetve csődeljaľás kezdodik. A szerzodés nem mondható fel,
ha a késedelmes teljesítés oka a banki adminisztľáció vagy hatósági intézkędés.

9. Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetetést. Ennek
sikertęlensége esetén Felek a Pp. Altalános szabźiyai szerinti bíľóság illetékességét
ismerik el.

5.

6.

7.

8.



10. A szerződésből eredő és a felek kĺjzött folyó peres eljárásokban a felek a hiteĺező
székhelye szerinti egyébként hatáskönel rendelkező törvényszék kizaľólagos
illetékessé gének vetik a|á magukat.

Jelen szeĺződésben nem szabtiyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésben foglaltakat Budapest Fováros VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat
Képviselő-testülete a ,.. ....,.l20I2. (III.1.) számllhatźlrozatban fogadta el és hagýa jővá.

Budapest, 2012. márctus

Budapest FővárosVIII. keľület Bárka Józsefuárosi Színház és
Józsefuaĺosi onkormányzat Kulturális Nonprofit Kft

képviseletében képviseletében
Dr. Kocsis Máté polgármesteľ Seress Zo|tánügyvezeto

hitelező adós

Ellenjegyezem: Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Riman Edina
jegyzó

Paľis Gyulĺíné
p énzugy i osztá|yv ezeto


