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Táľgy: Javaslat a Báľka Színház Nonpľofit Kft.-vel kapcso|atos tulajdonosi döntések
meshozataláľa
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a b\zottsäg szttmétr a:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesďés meg-
ttlrpva|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Bárka Józsefuárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. részére a 20|2. évi műktidésének za-
varta|an lebonyolításához a Képviselő-testület 8|l20I2 (III.0l.) számuhatározatával 10'000'000.-

. Ft összegíi, 97 120|2 (III,22.) számu hatáľozatával szintén 10.000.000.-Ft összegii, azaz összesen
20.000.000.-Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott. Ebből 10'000.000.-Ft összeg visszaťlzetése 2012,
októbeľ 31., 10.000.000.-Ft összeg visszaťlzetése pedig 2012. november 30. napjáig volt esedé-

kes.

A Szinház a miĺködését negatívan befolyásoló körülmények miatt a visszaťlzetési határidőket
tartani nem tudta. A Színház kétségtelentil rendkívül fontos szerepet tölt be a kerület kulturális
életében' azonban atársaságaz e|mult háľom évben veszteséges volt, nem rendelkezik elegendő
eredmény-tartalékkal, a súlyos likviditási gondokat a folyamatos forráshiányból adódóan nem

tudják orvosolni.
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Ene tekintettel a Képviselő-testĹilet 426120|2. (XII. 06.) számú hatźrozatáva| a tagl kölcsönök
töľlesztési határidejét20|3. március 31. napjtra módosította azza|, hogy a határidő meghosszab-
bításával kapcsolatosan követelést nem kíván érvényesíteni attrsasággal szemben.
A meghosszabbított hattlridohoz viszonyított késedelmes visszafizetés jogkovetkezményeiről
nem született dĺjntés, tekintettel arra, hogy azok csak 2013. első negyedévében, atársaságpénz-
ügyi helyzetének áttekintését követően állapíthatók meg.

A PénzügyiÍJgyosztá|y tájékozLatása szerint a táľsaság gazdasági-pénzigyi helyzetében pozitív
váItozás nem történt, folyamatos likviditási nehézségekkel küzd, a működését megalapoző támo-
gatások nagyságľendje lényegesen alacsonyabb annál, mint amennyit a Színhźtz minimális műkö-
dési költségei igényelnének. Az idei állami támogatás összegéről aSzínhéz jelenleg tárgyalásokat
folytat, szándékuk szeľint a tagi kölcsönt ebből kívánjćktĺjrleszteni a későbbiekben.

ASzínbáz 100%-os önkoľmányzati tulajdonú egyszemélyes Kft. formájábanműködik.
A Kft.-vel szemben szerzódésszegés, kamatkövetelés vagy más jogcímen célszerűtlen a fellépés,
kĺilĺjnös tekintettel a mĺĺvészeti tevékenység támogatására vonatkozó önkormányzati fe|adatra.
Figyelemme| arra, hogy a Magyarországhe|yi önkormányzataitő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tv.
13.$ (l) bekezdés 7. pontja szerint az e\óadő-művészeti szervezettámogatása, valamint a helyi
közművelődési tevékenység támogatźsa az önkoľmányzat ťe|adatkörébe tartoző helyi köziigy,
ezértazá|Iamhtntartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.97.$ (2). bek. ésa66120|2. (Xn. l3.) on-
kormćnyzati ľendelet 22.s Q) bekezdés b) pontja a|apjánjavaslom, hogy az önkoľmányzat aBár-
ka Kft.-vel szemben a tagi kölcsönök késedelmes visszaťĺzetésével kapcsolatos jogkovetkezmé-
nyek érvényęsítésétőI tekintsen el.

A Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 20L1. évi CLXXXX. töľvény l3.$ (1) bekezdés
7 'pont, valamint 107.$ alapján kérem aza|ábbihatttrozati javaslat elfogadását.

HarÁRoz,łTI JÁ,vAsLÄT

A Képviselő-testület amuvészeti tevékenységtámogatása mint ĺinkormányzati fę|adatra tekintet-
tel úgy dönt, hogy

1 ' a Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 81120|2. (III.0I .)

szttműhatározattal elfogadott, és 42612012. (XII. 06.) számú határozattal módosított tagi
kĺjlcsönszerződés keretében nyújtott kolcsönĺjsszeg késedelmes visszafizetéséből ęredő
jogkövetkezményektől eltekint, azza|kapcsolatban követelést nem kíván érvényesíteni.

2. aBárka Józsefuáľosi Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 97120|2. (III.22,)
száműhatározattal elfogadott, és 426120|2. (XIJ.06.) száműhatélrozattal módosított tagi
kölcscjnszerződés keľetében nyújtott kölcsönösszeg késedelmes visszafizetéséből eľedő
jogkovetkezményektől eltekint, azza|kapcsolatban kĺjvetelést nem kíván érvényesíteni.

3. elfogadja az e|őterjesittés melléklete szerinti megállapodást és egyben felkéri a po|gár-
mestert a megál l ap o däs a|áír ásár a.

Felelős: 1.-3. pont esetében polgármesteľ
Határidő: 1 .-3. pont esetében 20 1 3. febru ár 28.



A diintés végľehajtásáttvégzo szervezeti egység: Jegyz(ĺi Kabinet

Budapest, 2013. februźtr II'

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásábó|k-.&b-r Li-Dř. Mészár Eŕíka- ,/

allegyzo
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az előterjesztés melléklete

MEGÁLLAPoDÁS

mely létrejött egyrészrő| a
B udapest Fővá ros VIII. kerület Józsefváľosi on ko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 .

KSH statits ztikai számje|: | 57 3 57 15 -84 1 1 -3 2 1 -0 1

adőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
tötzsszám:7357I5
bankszámla szám: 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -0 1000006
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester
mint kölcsönadó (továbbiakban: hitelezĄ,

másrészről a
Báľka Józsefváľosi Színházi- és Ku|tuľális Nonprofit Kft.
székhelye: 1O82Budapest, Üllői út 82.

cégj egyzéks záma: 0I -09 -920486
adő száma: | 8 | 5 5923 -f - 4f
képviseli : Seress Zo|tán ugyv ezető
mint kĺj lcscjnvevő (tovább iakb an: a dó s) közĺjtt

a_továbbiakban együttesen Szerződő felek _ aza|u|kott helyen és napon alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rogzítik, hogy 20|2. mźrcius 7. napján tagi kĺilcsönszerződést kotöttek, me-

lyet Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiláľosi onkormányzat Képviselő-testülete 81120|2.

(III.l.) szźtműhatározatában fogadott el és hagyott jóvá.

2. Szęrződő felek ľögzítik, hogy 20|f. ápri|is 4. napján szintén tagi kĺilcsönszerződést kötöttek,

melyet Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő-testülete
97lf012. (III.22.) szźtműhatźrozatában fogadott el és hagyott jővá,

3 ' Szerzódo felek rögzítik továbbá, hogy az 1.-2. pontban meghatározott tagi kö'lcsönszerződé.
sek módosításra keriiltek' mely szerződés módosítást a Budapest Főváros VIII. kęrület Jó-
zsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 42612012. (XII. 06.) száműhatározattlban fo-
gadott el és hagyott jővá.

4. Hitelező kijelenti, hogy _ tekintettel arra,hogy adós 100%-os hitelezői tulajdonban źi|ő gaz-

dasági tźľsaság, valamint arra a tényre, hogy adós a Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairő|
sző|ő 2O|1. évi CLXXXX. tV. 13.$ (1) bekezdés 7. pontja szeľinti közfeladatot lát el _ az |.-
2. pontban meghatározott és 3. pont szeľint módosított tagi kölcsönszerződésęk keľetében

nyújtott kcjlcsĺjnösszegek esetleges késędelmes visszafizetésével kapcsolatosan kamatkövęte-

lést illetve egyéb j ogkövetke zméný nem kíván érvényesíteni.

Jelen megállapodásban nem szabályozottkéľdésekben a Ptk. rendelkezései azirányadők.



Jelen megállapodás készĺilt 3 példányban,2 o|da|on, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és

képvi sel ő ik űtján, cé g szerűen j óváhagyó l ag írttk a|á.

Jelen megá|lapodásban foglaltakat Budapest Főváros VIII' kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testülete a ,,.12013. (II. 20.) száműhatátrozatban fogadta el és hagyta jóvá'

Budapest, 2013.

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester
hiteIęzó

Bárka Józsefuárosi Színhźn és
Kulturális NonproÍit Kft .

képviseletében
Seress Zo|tán
ugyvezeto

adós

Fedezete: dátum: Budapest, f0I3.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláne
pénzü gyi u gy o sďá|yv ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
aljegyzo


