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Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
Képviselő-testiilet e számára

. 
Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

E|őzmény

A Képviselő-testtilet tulajdonosi jogkcirében eljźrva, a Bźrka Jozsefvtrosi Színházi- és
Kulturális Nonprof,rt Kft. (a továbbiakban: Bĺĺrka) 2012. évi műkcjdésére vonatkozóan tĺjbb
döntést hozott.

A2012. évi átmeneti gazdálkodás időszakáľa vonatkozőn a Képviselő-testiilęt a 46712011.
(xI. 17.) számuhatározatźnak 1. pontjábanugy döntött, hogy

,,az átmeneti likviditási problémák elkerĹjlése végett a Bárka Józsefiárosi Színház és
Kulturális Nonprofit ffi. részére 20.000.000,- Ft miiködési tagi kölcsönt nyújt, melynek
feltétele, hogy a Bárka Nonprofit Ęft. a kolcsont legkésőbb 2012. január 31-ig két
részletben visszafizeti _ 201]. december 31-ig I2.500 e Ft-ot, 20I2. január jl-ig 7.500 e

Frot Amennyiben a visszafizetési kotelezettségét nem teljesíti, tigy a 2012. évre járó havi
óllami támogatások átutalása a kölcson megtérťiléséig visszatartásra kerül.,'
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Előteľj esztő : S eress Zolttn ĺůgyv ezetó

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012. május 3. . sz. napirend

Táľgy: Bárka Józsefvárosi Színházi és Kultuľálĺs NonpľoÍit Kft. 2012. évľe vonatkozó
ĺizletĺ terve és2012. mái. l.dec. 31. időszakra szóló támosatási szeľződése

A napirendet gyuzárt ülésen kell tárgyalni, a dtintés elfogadásźůloz egyszertĺ/4q!gĘi!ę!!
szav azattobb sé g sztikséges.
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Yárosgazd'álkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi tr

Hatáľ ozatí jav as|at a bizottséĘ számfu a:

A Városgazdálkodási és PénztiEyi Bizottsáď Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti l etnek az e|óteń esztés me stársv a|ásźt.



A Képviselő-testület 2012, évben ismételten több alkalommal táĺgya|ta aBáĺka működését. A
Képviselő-testtilet a|6l20t2. (I. 19.) számuhatźlrozatában úgy dĺintĺitt, hogy

,,]' a Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében - a gazdasági társaságolcról
szóló 2006. évi IV. torvényben foglaltak fig,,elembe vételével - inglenesen felajánlja a
Magłar Áila*, illetve a Nemzeti Kozszolgálati Egyetem ľłźszére a Bárka Józsefvórosi
Színházi és Kuĺturális Kft-ben lévő üzletľészét,
2. felkéri a polgármestert, hogl folytasson tárgyalásokat az üzletrész átruházósának
l e b o nyolítás a ér dekéb en.',

Tźtjékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az áI|am illetékes szerveivel, minisztériumma| az
źLtvétel éľdekében folyamatos egyeńetések folynak, végleges döntés elcireláthatóIag 2012
nyarźn várhatő. Az izletrész źúnlht.zása érdekében a kisebbségi tulajdonossal is felvette a
kapcsolatot az onkorm źny zat,

A Képviselő-testület 2012. első negyedévében aBárka mtĺködéséheztagi kölcsönszerzóďések
utjánbińosítottfedezetetazalábbiakbanismertetetthatćrozatokszeľint'
A 8112012. (III. 01.) számú hatźrozattnak 1.1. pontjában a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy

,,a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kultuľólis Nonprofit Kft. (Bárka) részére 20]2. mórcius
havifizetőképességének, tovóbbá miÍkadésének biztosításáľa ]0.000'000,- Ft osszeg{Í 2012.
október 3I-i lejóratú tagi k()lcsönt nyújt. A kolcsonfedezete az éven belali lejáratú kölcson
visszafizetése. ''

A Bárka 20|2. ápľilis havi fizetoképességének és múködésénęk biztosítźsára vonatkozőaĺ a
97120Í2. (III. 22.) szźmu képviselő-testületi hatźnozat 1.1. pontjában az aIźtbbi dĺjntést hońa..

].]. ą BáľkąJózsefvórosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft' részére 2012' óprilis havi
fizetőképességének, továbbá műkodésének biztosítására ]0.000.000,- Ft összegű 20]2.
november 30-ai lejáratú tagi kolcsant nyújt' A kolcson fedezete az éven belult lejáratú
kt)l c s ön v i s s zafi z e té s e'',

Fenti előzmények után a Báľka azzaI a kéľéssel foľdul a Tisztelt Képviselő testülethez, hogy
az eloterjesztés mellékletét képezó 2012. éví uzleti tervét a többségi tulajdonosi jogokat
gyakoľló fogadja el, és a 2012. május l-jétől f012. december 31-ig tartő ídosza|<ra

vonatkozóan támogatási szęrződés keretében biztosítson fedezetet aBfuka fizetőképességľe és
műk<jdési kĺiltségeire

Az előterjesztés I. sztrnu mellékletét képezi a Bźlrka 20If. évi uz|eti terve, melynek
beteľjesztésére azért került most soľ, mivel nem sikerüIt a tewezett határiđore a fenntartói
jogokat a Nemzeti Kozszolgźiati Egyetemnek (a továbbiakban: NKE) átadní. A rendelkezésŕe
álló fonások nem elégségesek egy kiemelten közhaszĺÍl sziĺlhźzi műkodés fenntartásához. A
20II. pénzngyi évben aBárka Színház 99 millió forinttal csĺjkkentette működési költségeit,
de ennél lényegesen tĺjbbet maĺ nem tud megtakańtani. Aziz|etíterv taľtalmi elemei:
- azá||ani támogatásként 105.000.000,- Ft'
- ĺjnkormźnyzati támogatásként 2012. évre ĺisszesen 60.300.000'- Ft, melyből aZ

onkormán y zat mźr 1 0. 3 00. 0 0 0,- Ft támo gatást fo lyósított,
- fenntaľtói tĺímogatásként 70.000.000,- Ft, amely összeget a f0l2. évi kcizponti
kc}ltségvetésről szóló törvény máĺ a NKE, mint fenntartő a részérę biztosított, és ami a
jelenlegi feltételek köZt még nemhozzźlférhető forľást jelent,
- a bevételeket.

Mindezek a|apjánkéľem a Tisztelt Képviselő testületet;'hogy aBźtrkaz}Iz. évi működéséhez,
a mellékelt IJzIęti terv ténysztrnait tartalmaző táblazat összefüggései alapján lehetőségeihez
mérten a legnagyobb méľtékben a Bárka Szíĺlház mfüĺldését tĺímogassa. Az előterjesztés 2.

szźtmu mellékletét képezi a 2012. május l-jétől 2012. decembeľ 3l-ig tartő támogatási



szerzodés, mely havonkénti bontásban mutatja be az 50 millió Ft-os önkotmáĺyzatitámogatás
folyósítását.

A Bárka Jőzsefvárosi Színházi és Kultuľális Nonprofit Kft éves támogatás összegéľe történő
50.000,0 e Ft-os kiegészítés feđezetét az onkoľmányzat201I. éví szabadpénzmaruđványábőI
biztosítja.

Atámogatás időszaka _ a jogszabźiyívźitozások időbeli megtörténte fliggvényében _ a20I2.
pénzngyi éven belül marad,vźlrhatőan október Vagy november hónaprabefejezodik. Azuz|eti
terv nem tarta|mazza a 2012. évi Józsefuárosi Napok megrendezésére, lebonyolításaľa
vonatkozó összeget, mivel azt egy kiilon szerződésben sztikséges a feleknek rendezni.

A Képviselő-testület döntését a 2006. évi IV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokő|
szőIő 1990. évi LXV. tĺirvény f.E Q) bekezdése és 10. $ (1) bekezđés d) pontja a|apjánhozza
meg.

Kéľe m az a|á.ňbi határ o zati j av a s la t elfo ga d á s át.

Ha,rÁnoz.łTl JAvASLAT

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefuárosi Szíĺ.tházi és Kultuľális Nonprofit Kft.
többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadj a az elotefiesztés 1. számú mellékletét képező Baľka Jőzsęfvźrosi Színházi és
Kulturális Nonprofit Kft.2012. évi üzleti tervét;

2. elfogaĄa az ę|őtęrjesztés 2. számu mellékletét képező, az onkormányzat és a Bárka
JózsefuárosíSzillházi és Nonprofit Kft. kozĺjtt k<jtendő, 2012. május 1 - december 31-ig taľtó
időszakban mfüĺjdést biĺosító Támogatási szerződést, atámogatás összege 50.000.000,- Ft;

3. aBfuka Józsefuaľosi Szíĺ.házi és Kulturális Nonprofit Kft éves támogatźs összegére történő
50.000,0 e Ft-os kiegészítés fedezetét az onkormányzatz}I|. éví szabadpénzmaruđványából
biztosítja..

4. felkéri a polgármesteľt a hatćlrozat2. pontja szeľinti támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester

Határidó |.,2.,3. pont esetén:2012. május 3.

4. pont esetén: 2012. május 10.

A diĺntés végľehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosztály, Bárka Jőzsęfvźľosi Színhazi és Kultuľális

Budapest, 2012. ápri|ís 23.
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Bárka Színház Nonprofit Kft.
2012, évi Üzletiterve

bevéte|ek

||ami tám e|őírás | 105 ĺ00 000

nkormán

Támoqatás összesen 235 400 000

TAO.Donácii 24 000 000
P ělly ázati tá m o o atá s/N KA í5 000 000
Egvéb támogatás 2í 000 000

96,97, 98 összesen 295 400 000

Jegybevétel összesen 38 000 000

91,92,94 összesen 50 000 000

e|őadások száma 250
Jegybevétel (nettó) 30 000 000
eladott iesvek (db) terv 25 000
|átogatottság (%) terv 70
Táje|őadások I 000 000

9.es összes bevéte| 345 400 000

Eredmén 728 412

1, oldal





Bárka Színház Nonprofit Kft.
2012. évi üz|eti terve

költségek

szolq. 53 1 500 000

Béľkö|tséq 54 129 921 588
A|kalmazotti bér 5411 62 421 2A0
EKHO 5414 57 961 155

Szem'jell.egyébkif. I ss | ĺ1 000000

Béľiárulékok 56 | SS 000 000

s 57 27 000 000

Kti|tségek összesen I s I s+ą 671 588

AnyagkciItség 5í 16 050 000
villanv 5111 4 000 000
vtz 5112 250 000
9ćlz 5114 4 500 000
Színházi anvagok 512 5 000 000
Egvéb anvaook 513 1 100 000
lrodai anyagok 515 1 200 000

lgénybevett szolg. 52 1 26 200 000
Szá||ítás, raktár 521 2 700 000
Bér|eti. és kolcsönz. 522 5 000 000
Karbantart. Ktq. 523 3 500 000
Rek|ám 524 10 000 000
tit' kikÜld, okt' 525. 526 2 500 000
Szĺnpadi munka 527 2 500 000
Művészeti szo|g. 528 65 000 000
Egyéb igénvbevett 529 35 000 000

2. oldal
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2072.ÉvluzĺETI TERv
Szłĺveges kiegészítós

Bevezetés

A Báľka Színhźn Nonprofit Kft'. f01f ' évi tizleti tervę elkészitésę és legfőképpen aĺĺrak
lebonyolítása gyakoľlatilag a Baľka Szíĺthćv újra-alapításánď< felađatait foglalja magába' A
megfogalmazäs csak első látĺĺsra tííník magasztos jelzőnek, egyébként nagyon is valóságos
taľtďmat jelent. Fęnntaľtói dtjntés született a további múködés kereteit alapvetően befolyasoló
feltétel rendszęr megváLtoztatásátől',I(onnany döntés szőlt a Nemzęti Közszo|gá|ati Egyetem
létrehozástlrő|, Az egyetemi campus a vo1t Ludovika tenilętén kap helyet, erurek részęként a
Bárka Színház látja majd e7 az egyetemi campus kulturális központja feladataít ís, a
kozszoIgćĺ7ati nýlvános szirŕĺ'tni' mukődés zavartalarr megtaľtás a mell ett.
Az eddigi mrĺködés soľán fijlhalmozott eredmény-taľtalékot af}Il. évi negatív eľedmény máľ
teljesen lenu||ázza. A folyó kiadasokat ľendkíviili módon befolyásolja a nagyságrendileg máľ
40 millió foĺintot elérő ađósság tĺllromźlĺy kezelése. Bármelyik pillanatban bek<ivetkezliet az a
nem váľt állapot, hogy felszámolási eljárást kezdeményezhetnek a szĺnhtn ellen. Ettől kęzdve
már nęĺn csak a szíĺlhźv vezetőségének a szuverén dĺjntésęi hatáłozzźlk meg a további
mrikođés kereteit. Ezt az állapototnagyon fontos elkęriilni!
A Bárka Sziĺlhćn Nonpľofit Í<ft. f0I2. évi üzleti tervę kialakítása során több jogi-,
kozgazdasćtgi-, rniíszalĺi jellegú bizonýalanságitényezőt is figyelembe ke1lett vęnnünk.

I. Feladatok

2012. évben kiitelezően ellátandĺó feladatok

A Kft. alapító okiľatában megjelölt kiemeltęn közhasznú tevékenységével, az
önkormanyzattal kotött közszo|gá|tatási szęrzőclés szeľint a következő kötelezően ellátandó
feladatokat vŕńlalja:

- naptári évenként |ega|tĺbb 4 sziĺlhazibemutatót tart;
- naptáľi évenként |egalŕ.ŕb I80 szlnhźľ;i előadást jćtszk, melynek max, 25%oa |ęhet

fogadott előacĺás, és átlag 85%.os kíhasználtsźryga|;
- vlíIlalja évente további kulťuľális események, pľogľamok bemutatását ftiállítások,

drámap eđagó gi ai fo gl alkozások, irođatmi estek) ;- közręműködik Józsefuáľos szęllemi és mĺĺvészeti értékeinęk bemutatásában;
- szakrnai, bemutatkozasi lehetőséget biztosít az ĺinkonnányzati fenntartłísú iskolak

művészeti csopoľtjainak; Dľrĺmapedagógiai oktatás
- a Szinhćn művészei a]kalmanként, előzetes egyezetés alapján közremfüöđnek a

Józsefiĺaĺos onkormrínyzat rendezvényein;
Szíllhäzi évad:

Terveink szeľínt a 2al2l201'3-as évad az eó,dig megkezdett és sikeľekkel elismeľť ťlton halad
tovább. Fókuszban továbbra ís az éľtéket képviselő hazai. és nemzetközi kortárs drźĺľlák
bemutatása maľacl' Teľmészętęsen amenĺýľę ez lehetséges, ęgyszer-egyszer a kónnyebbęn
fogyasztható előadásokat is ľepertoáľra vesszĺik. A Nemzeti l(özszolgálati Egyetem máĺ
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jelezte felénk, hogy amennýben a míĺsorrendi.inkbe belefér, öľü1ne néhány - az egyetemes
kultuľában is meghatáľoző _hazai és nemzetk<jzi fuámamiĺsorra ttĺzésének is'

20 I.2.'{ybgJ! łĺnként vállalt feladatok:

Józsefvaľosi naook:

20l2.ben is a Báĺka Nonprofit I(ft. _ amennýben az önlcormrłnyzat igéný furt rä - magtra
vćĺ|Ialja a Józsefuarosi Napok megreĺdezését, melynek keľetébenn az eddígi gyakoľlat szerint,
több mint 7 míILíő Foľint éľtékben szefiIezprogramokat.

Nemz eti Közszol gál ati E e}ietemmel való e q}iíiťÍnÍĺködés

Az NKE vezetésével fęlvetttik a kapcsolatot és kidolgozás a|att źtll egy olyan összefoglaló
afiyag, amely ľészletesen mef,latáĺozza azokat a szineľgiákat, amelyek mentén a két
intézĺnény egytittmÍĺködése úgy tud elindulni, hogy az hosszú távon is indokolttá teszi aBáľka
Színhán Nonprofit Kft-nek, mint a NI(E campus kulturális kozpontjánďc további miíködését.
A készĹilő koncęció 6 pontot jelöl meg az egytĺtľmiíködés lehetséges teľęének' Felsorolás
szeľűen: klasszikus daľabok színľe vítele, a képzést vizuáIis szinten segítő daľabrészletek
kidolgozása, a hallgatók kommunikációs felkészítésében való ď<tív részvďe|, a tanaĺok
ľetoľikai készségének fejlesztése, egyetemi színpacĺ műk<idtetése, drámapedagógia
módszertana.

II. Jogszabályi változások

A Báľka Nonpĺofit l(ft. életét jelentősęn befolyásolja 201O-től a 2008. évi XOIX. törvény,1Ąz
előadó-mtĺvészeti szervezetek támogatásáľól és sajátos foglalkoztatźsi szabáĺyairől,,; valamint
ennek móclosításáról szóló 2011. évi LxxxYI. töľvény.

Az ę|őadő-miĺvészeti szeľvezetęket újra kell minősíteni. Célunk, hogy kiemeit minősítésű
szetvęzęt legyünk. Ennek feltételei a követkęzők:

a) fenntartőja helý önkormanyzatvagy az e törvény szeľinti közszolgáltatási' szerződése van
helý önkormányzattal,

á/ munkavégzésľe iranyuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek _ ide nem értve a
gyermek- és csopoľtos szeľeplőket _ legalább 60%o-aszakiĺanyu felsőfokrĺ végzettséggel vagy
a Kjt. 63' $ (2) bekezdésében meghatáľozott elismeréssel ľende1kezik,

c) vezetőjét az etörvénybeĺl foglalt szabályoknak rnegfele1óęnbizttń<'meg, és

d) a foválrosi, illetve a megyei előadó-művészeti életbęn betöltött múvészeti, kultuľális
szeľepe, az źita\a nffitott miÍvészeti szolgáltatások tartalma és míĺvészeti éľtóke az áIlami
támogatási és az önkorľnänyzati fęnntaľtói vagy tárnogatasi szeľepvállalást egýdejríleg és
taľtósan indokolja'
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A támogatási ľendszeľ alapjai

15. $ (1) E törvény a|ap1an7ĺzźnő|agaz Euópaí Bizottság N 35712007. szźĺmt, a miniszteľ
tital vęzetęlt minisztériurn kĺiItségvetési fejezetének fejezetí kezelésű e(óirényzataiból és a
Nemzeti l(ultuľális Alapból nyujtott tátmogatźłs táĺgyäbanhozotthatźrozatinal összhangbaĺr
nýjtható támogatás.

(2) E fej ezet szeľinti központi köitségveté si tőĺnogattĺst a koltségvetési szervk ént vagy a kĹilön
törvény szeľint közhasznúvá minősített szervezetkéĺt múkłiđő előadó-művészeti szęrvezet
tźmogatősźra afęĺlrfiartó, ennek tĺtnyćlbaĺ az ę|őadő-múvészeti szewezetkaphat.

(3) A támogatás feltétele - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel _ az e|őadő-mrĺvészęti
á|lamigazgatásíszeľváltalt< jľténĺjnyL|váfi artásbavétel.

(4) Af1,' $ alapján kiĹrtpá|yazatitálmogatźlsokból aĺý|vtntartÁsban nem szeľeplő előadó.
miívészeti szęry ezet is részestilhet.

(5) Az źů|aĺĺlhźntaĺtás bármely alľendszeľébő| szźlmĺu,ő támogatások együttesen nem
haladhatják megaz elszámolható költségeket. Az elszźtmolható költségek kĺjrébe a miniszteľ
által ręndeletben meghatározott, az etörvć:ny szerinti tamogatási célok megvalósítása soľan
felĺrreľĹilt, igazoltközvetlen. és közvetett költségek taľtoznak.

16. $ (1) A kozponti költségvetés a nyilvántaľtásba veti előadó-művészeti szeruęzętęk
feĺurtaľtój a, annak hiźny źlb an az el ő ađó -művész ęti szętv ęzet r észér e

a) múv észeti tělmo gatást,

ó) működési támogatást és

c) e töľvény szerinti egyéb támogatast

nyujt.

(2) Az (1) bekezdés szęrinti táĺrrogatás állaĺni vagy önkormányzati fenntartású előadó-
rniĺvészeti szeryezet sztĺmźra csak abban az esetben nyújtható, ha az a magyat állammď vagy
az oĺlkormányzattaI atámogatás folyósításakoľ hatályos, legalább 3 éves fenntaľtói
megállapodást kötött. Fęnntartói megállapodas csak teljes naptaľi évľe kĺithető.

(3) A fenntaľtói megĺíĺlapodasban a míĺvészeti tevékenységge]|I.l. $ (3) bekezdésf, az előadó-
mrívészęti szervęzęt létesítő okiľatában meghatźlrozott egyéb tevékenységgel és a
gazdźtlkodással (pénzĹlgyi egyensťrly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások
kihasználtsága,eszköz- és eľőfoľrás-gazdálkodas hatékonysága) összefiiggésben aze|óadő-
miĺvészęti szęrvęzettől elváľt teljesítrnényt az adottterĹiletľe jellemző mutatókkal, illetve
rnegfelelő követelmény-leírással kell meghat fu ozní'

(4) A fenntartói megáliapodasbank<iltségnemenként fęlkell tĹirrtetni a feladatteljesítéshez
ľendelt ťorľást t3. $ (6) bekezdés], több fonás esetén azok egymr{shoz viszonýtott arányti.
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A2012, év kiemelkedő fontosságú cé1ją hogy a jogszabtlyi kereteket is meg kell tęremteni a
Báľka Sziĺlhźn további megnyugtató miíköđését bíztosító állami tulajdonba lĺerülésére. Az
eIőadó-miĺvészetl töľvényben foglaltak módosítása is sztikséges, mivel a kiemelt stźúlszhoz
sziikséges feltételeknek nęm minden szempont szennt felel meg aBárkaSziĺűć,z,

III. Kłizvetett tá mogatások (Doná ció)

A kultúľa tamogatása, az értékek megőrzése nem csak az állam fęladata. A miĺvészeti
intéznények tźmogatźlsa eddig egyet jelentett a szponzotációval. A szponzoráció viszont
inkább a maľketing stratégia ľésze manapság, mint a klasszikus męcénási ktildetés modeľn
megfelelője, ahol a tžĺmogatő a míívészetért adományozott. Sajnos a támogatások nem éľték
alapon, hanern kapcsolati szinten dőlnek el' A 2009-bęn hozott törvény a kultúľa
támogatźsáért adókedvezméný biztosít a cégeknek, nagyvěil|alatoknak. Ezze| a bevételi
foľmával - a töľvény adtą lehetőség okán _ 2015, decembeľ 31-ig. kallculálhatunk. Mindsn
tttrgyév jegybevételének 80% erejéíg fogadható be a ,,donációs'' támogatás' A tttmogatźs
befogadásahoz az e1ső lęcső, hogy a színhěn minél t<ibb jegy. és bérlet bevételt tudjon
rca7iztiní. A jelenlegi általános gazdaság1 helyzetben a jegy.aremęlés csak nagyon szíík
keretek között képzelhető ę1. Több előadást sem fogunk tudni játszani, mert a Nemzeti
I(özszolgálati Egyetemmel vďó egyiĺttműködéshez ís időpontok kellenek. Az egyetien
lehetőség a látogatottsági mutató további eĺnelése, amihez nagyon sikeres marketing és sajtó
megielenés biztosítása szükséges. Mindezek ísmeretében a20lf ' évi tęrvtinkben az eli5ző éví
támogatással azonos nagyságrend|l -24 millió Ft . megszerzését tudjuk célul tűzni'

IV. Kiadások

A Báĺka Színhć,z 20l1-ęs m{íkodése bizonýtottą hogy maľ-mar embeľ feletti ęrőfeszítesek
árän, már ľészben a miívészeti célkitűzésęk rovísára, de lę tudtuk csölĺí<enteni műköđési
költségeinket 99 millió foľĺnttal! A felaclat ellátás veszé|yeztetése nélkĹil ez a folyamat netn
fenntartható. Amennyiben nem sikęrĹil a valós mríködéshęz igazítaru gazđźikodálsunkat az a
múvészi munkara illetvę a jogi státuszra is vissza fog hatni'

A Bárka Nonprofit I{ft.2012-es éwe szóló lĺiadásai, melyet az a|ttbbiak szerint tervezünk:

I' Áąłaglęöltségek

2011. évben sikeľült az anyaý<öltségeinket lefaľagni, annak ellenére, hogy a közüzemi
koltségek, a szakmaí anyagok és néhány iroclai anyag beszeĺzési ára novekedeĺt' 20|2. évre a
207l ' évi tényleges kiiltségek 4,5o/okötíili átĺagos ntjvekedésével kďlallálunk.

II' IgéĄtbe vett szolgóltattÍsok

A leguagyobb megtaĺ<arítást az igénybe vett szolgáltatásoknál éľtiink el20l1. évben. Sajnos
komolyan vissza kellett fog'i a ľeklám- és propaganda költségeinket. A további
megtakaľítások máľ a bevétel visszaesését okoznfü. Az előaclómúvészeknek kifizetett đíjakat
is sikęľült visszafogni, de a míívészeti progľam fliggvényébęn ezvźitozhat.
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III' Bérkoltségek

A béľköltségek, a személyi jelleglĺ egyéb kifizetések, a jáľulékok valamint az értékcsökkenési
Ieírás költségei gyakor|atílag mĺásoclik éve vźitozatlan nagyságrendĹĺ és nem is tervezünk
v źitoztatást 20 1 2-b en sem.

W. M{łv é s ze ti tevéken]l s é gek költs é g e i

ĺ.. Színházi pľogľamok
Amikoľ a miívészeti tevékenységek koltségeĺl tervezziik, akkor a szillhéní hagyomány szeľint
csak évadban tudunk gonđolkodni. A közszolgáitatć,si szeľzőđésben vállalt évi 4 bemutatót
ľendľe teljesítjük.

2. Miĺvészeti pľogľamok

A Bárka Szillhźa 20I2-beĺ vétrhatóaĺ ismét megľendęzi a Józsefuáľosi Napokat, amelyet a
Józsefuarosi onkormányzat TestĹilete reményeink szeľint ismét legal ább i mFt összeggel
támogat,

Nagy hangsúlyt fektętunk a j<ivőben is a kiállítasokľa, a 2a1,2-ęs évad folyamán is
folyaĺnatosan állítjuk ki a neves és ęlismerésľe méltó míĺvészek, festők, fotósok munkáit.

A dĺámapeđagógiai oktatas a 20t2l2073-ęs évađbaĺ mtx negyedik évadát fogia élni,
ľęndkívĹĺli éľdeklődést tanirsítanak iránta a kozépiskoliís csoportok, olyannyiľa,bogy elegendő
foľrás híjan, gyakoľlatilag nem tudjuk kielégíteni a fe1mertilő igényeket - de teľmészetesen
ezenfátaďozunk.

V. Bevételek

I. Tdmooatások póhlózatok

Bevéte1eínk tęrvęink szerint a következőképpen fognak alatłulni:
A Bĺíľka Sziĺthtz2O72.bęn 105,1 millirĺ Ft Allami- valamint 70 milliró Ft, a Költségvetési
tĺiľvényben meghattxozott fenntartói támogatásľa jogosult. Ezęk egyĹittes hatasa még tĺĺbb
mint 40 millió Ft támogatás csökkenést eredményęznének aztiz|etitervĹinkben, amit az ďdigi
gazđćiko ďttsi folyamatok ttilĺĺéb ęn, képtel en a szinház kigazđálko clni.
Kĺizszolgáĺtatási szętzőcĺésÍink alapjan, az ę|őzętes tárgyalások eľeđményeképpen összesen
60.300 e Ft önkormźlnyzati támogatásľa számítunk, a januaľ-februar lróban leutalt 10.300 e Ft
átmeneti frnanszirozźlssaĺ egyritt. Ewel megteremtődik annak a lehetősége, hogy a2O|2. évęt
legalabb mźlr ne negatív eľedménnyel zárhassuk.
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A februárban tntolt 7 oldalri megbeszélés alkalmával elhangzott, hogy a szíĺlház egyfajta
reorganizáeiőjźt páIyźzatokon va]ó síkeręs ľészvétel tudja teljessé tenni. (TAMOP vagy
AROP) Amerľiyiben apáiyźnatokból a műkĺjdést segítő költség.megtakarítások összege eléri
a 21 millió F't éľtéket, akkoľ a f0I2, évi üz1ęti eredmény mát vtrhatian pozitív lesz, ha ennél
több, aklĺor a 40 millió Ft jelenlegi adósság-állornányt is le tudjuk csokkenteni.
Ebben az évben is igyekszĹink nrinél több palyźlzatot benýjtani, tĺjbblet-forrásokat biztosítani
a2012/2013-as évadban tęrvezett új bemutatóinlĺÍtoz, fesztíváljainkhoz és egyéb múvészeti
terveinlĺ*lez' A forľások szíĺkiilése miat|a tavalý év tényadatának ismételt teljesítését tűzttik
ki célul.

I I. B e l.íłj l di éľ t é Łe s,í t!:.es árb ev é t e ĺ e i

a) Kc;zhaszruil tevékenysé g árbevétel ei :

A béľlet. és jegyéľtékesítés tervezése során abból indultunk ld, hogy a Nemzeti Közszo|gálatl
Egyetemmel való együttmfüöđés gyď<oĺlati megvalósítása jó néhány ,,előadasi'' nap
elvesztését fogja jelenteni, így a 250 tervezett e|oaďźsszám is magasnak mondható. Ennek
megfelelően komoly tĺibbletteljesítést jelent a tervben meghatÍrozott 30 millió foľint osszegú
j egyb evétel r ea\:.:'äIása.
A 2012-es terveink szerint a jegy.áľbevétel n<jvekedését elsősorban a látogatottság tovabbi
emelésével érjülĺ e1.

Terveink szerint még tobb előadasunk iránt lesz éľde1clődés otsztĺgon beliil és a hataľainkon
krvtilis. Ennęk megfelelően készítettük el tervĹinket is'

b) Nem kozhaszrui tevékenységek árbevétele:
A nęm kĺjzhasznú tevékenységek árbevételének kalkuláLásakot az eđdigi bevételeink
megtartása lehet a ľeális célunk'

ElkészítettĹik a Báľka Sziĺlház miíködését repľezentáló kimutatásunkat 2Oo9,2010, 2011 és
2072 évek.łe, meIyet mellékeliĺnk. A tźLblŕLzatokból könnyen leolvasható, hogy a Bĺĺľka
Színhríznď< nincsenęk tartalékai és a 2071-es pénzügyi évben minden tőle tęlhętőt megtett
mĺĺködési kĺiltségei lefaĺagásának éľdekében.
Kéťük a Tisztelt TestĹilet đontését, hogy a Bćrka Szirtház f0I2, éwe vonatkozó munkáját
60.300 e Ft önkormźtnyzati támogaüás elfogadásával segítse, hogy azuzlętt teľvben foglďtak
maľacléktalanul megvalósulhassanak.

Buđapest, 2012. április 10.

-6-





A Bárka Színház támogatása, saiát bevéte|e, eredménye alakulása 2009; 201 0; 2o11; 2012 (|ew)

ffiffi

'-r------lltr|o|ras sz trÍeomeny I





A Bárka SzÍnház kii|tségei a|aku|ása 2009; 2010; 2011;2012 (tew)





előterjesztés 2, sz. melléklete
Támogatási szeľződés

amely létrej ött egyÉszrő|
Budap est Főváros VIII. keľület Jĺózs efváľosi Onko rm ány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
KSH stat. számje|.. I 57 3 57 1 5 -84I I -32I -01 ;

adőszźlm: 1 57 3 57 | 5 -2-42;
banksz.sz. : 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -01 000006;
töľzsktinyvi azonos' : 7 357 I 5

képviseletébęn: dr. Kocsis Máté polgáľmester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogatő),

másrészrő| a
Bárka Józsefuáľosi Színházi és Kultuľális Nonpľofit Kft.
székhelye: 1082 Budapest, Üllői itt82.
cé gs e gy zékszáma: 0 1 - 09 - 920 48 6
adő szána: 1 8 | 5 5 923 -2-42
bankszríml aszźĺrl: 1 09 1 8 00 1 -0 00 000 5 7-2 207 003 0
képviseli: Seľess Zoltán igyvezeto, mint Kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett)
- a továbbiakban egyiittesen Felek - között amai napon az a|ábbi feltétęlęk męllett:

Előzmény:
1. Támogató Képviselő-testĺilete 2012. miíľcius l-jén taľtott ülésén megáIlapította,hogy az
orczy paĺk területének állam általi tervezett átvétele érinti a Kedvezményezett 2012. évi
mfüĺidését. A Támogatő az állammal folyamatos targyalásokat tart. Végleges döntés jelen
támogatási szerzodés aláírásáig még nem szülętett a KędvezményezeIt tulajdonosi/mfücjdési
módjáľól, ezért a Felek a végleges döntés meghozataláig egymás köztitt támogatási szerzőďést
kötnek.

A szerződ'és taľtalma
2.I. Támogató Kedvezményezettnek 2012. május 1 - december 31. kĺjzĺitti múködésére
összesen 50.000.000,- Ft mÍĺkĺjdési célú támogatást biztosít. A támogatást Támogató 8

részletben folyósítja minden hónap másođik munkanapjáig Keđvezĺnényezett
b ankszáml aszámát a, az alábbiak s zerint :

1'. ńszLet 2012. május 15.000.000,- Ft
2. részlet 2012. jlni'us 2.500.000,. Ft
3. rész|et 2012. jull:us 2.500.000,- Ft
4. részlet 2012. aĺgĺsztas 5.000.000,- Ft
5. részlet 2012. szeptembeľ 2.500.000,- Ft
6. részlet 2012. oktőber 10.000.000,- Ft
7. részlet 2012. november 10.000.000,- Ft
8. ľészlet 2012. december 2'500'000.- Ft



2.2. Keđvezméĺyezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeget bevételei kĺjztjtt
ĺy i|v źntartásba ve szi.

2.3. Keđvezlnényezett kötelezi magát, hogy a támogatási összeget az a|apítő okiĺatban
megjelölt cékahasznáIja ťeI, és felhaszná|asaĺőI részletes elszámolást ad az á||amhánarńsrőI
sző|ő 20|l. évi CXCV. töľvény alapjáĺ 2012. decembeľ 3I-í hatámappal a 2012. évi
mérlegbeszámolóval egyiđejrĺleg, de legkésőbb 2013. május 3 1-ig kĺ]teles elszámolni.
Felek jelen támogatási szetzódést elolvasták, s mint akaľattlkkal minclenben megegyezŕĺt
képvi s el ő ik intj án, c é g szeľűen j őv áhagy őIag írták aIá.

A támogatási szerzóďés 2 oldalon, 5, egymással teljes egészében megegyezo példányban
késziilt, amelyből 4 db aTámogatónál, 1 db a KedvęzményezettnéImarad.

Budapest, 20|2. április

Támogató
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
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képviseletében:
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