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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|3, december l8. .. sz. napirend

Táľgy: Javas|at a Báľka Józsefváľosi SzínházĹ és Kulturális Nonpľofit Kft-vel kapcsotatos
tulaj d onosi d öntések meghozata|ár a

A napirendet nyílt
sztikséses.

ĺilésen kell trírgyalni, a határozat e|fogadásához minősített szavazattöbbség
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lĺcyzo
Váľosgazdál kod ási és Pénzü gyi Bizottság v éIemény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság v é|eméĺy ezi

Hatźrozati jav as|at a bizottság szálmźlr a:

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
meg!źtrgya|ását.

Képviselő-testtiletnek az e|óterjesnés

Tisztelt Képviselő-testtilet!
I. Előzmények

AKépviselő-testület aL6/20I2.(I. 19.) szźtműhatározatźtban úgy döntött, hogy a Ludovika Campus
céIjainak megvalósítasa érdekében - a gazđasági társaságokról szóló 2006. évi [V. töľvényben
foglaltak figyelembe vételével - ing1ienesen felajanlja a Mag1ĺar Állam, illetve a Nemzeti
Kozszo|gá|ati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) részére a Barka Józsefuárosi Sziĺthźzi és Kulturális
Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: Táľsaság) lévő üzletrészét, egytlttal felkéĺte a polgármestert' hory
folýasson tłáľgyalásokat az uz|etrész źtfouházásának lebonyolÍtasa érdekében'

A Táľsaság 201f. mźncius havi fizetőképességének, továbbá miĺködésének biztosítása cél1.ából a
Képviselő-testĹilet a 8I/2012. (III. 01.) számű döntésében a ttrsaság részére 10.000.000,- Ft ĺĺsszegű
2012. o|<tőber 3t-ailejáratű tagi kölcsönt nyújtott.

Eztkövetően a Képviselő-testtilet a97/f01f. (III.22.) sztlműhatározatában a tarsaságrészére a2OI2.
április havi ťlzetóképességének, továbbá működésének biztosítás ára szintén 10.000.000,- Ft osszegíĺ
20|2. novembeľ 30-ai |ejáratű tagi kölcsönt nyújtott.
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A Képviselő-testtilet a 426lf012. (xl.06.) számis döntésében úgy |latározolt, hogy a Táľsasággal
kötött, a 81/201f. (III.01.) szálnú |latározattalelfogadott tagi kölcsonszeľződés 3. pon.tjában ĺog|alt
ttjrlesztési határidőt 20|f. oktőber 31. napjáról f073. március 31. napjáľa, és a 97/20|2, (III.ZL,)
számű határozaÍĹa| elfogadott tagi köĺcsönszerződés 3. pontjában foglalt tör|esztési hatáÍidot 20|2.
november 30. napjttrőlr f013. március 31' napjára módosída azza|, hogy a torlesztési hatáľidő
elmulasztását tudomásul veszi, azza| kapcsolatban követelést nem kíván éľvényesíteni.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Magyaľ Álla'n képviseloive| folytatott tárgyalások lebonyolítását követően, az egyeztetések
eredményeképpen aMagyar Al|am vá|la\ta, hogy a Társaság fenntaľtását, mint közfeladatot źltveszi.

IfI. TényáIlási adatok

A Kormány a ,,Nemzeti Kozszolgtiati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban'' elnevezésÍĺ
źil'amiberuhźzás egyes kérdéseiről szóló 1|58/f012. (V.18.) számli kormálryhatározatbanľendelkezett
arról, hogy Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem kerül megépítésre a Budapest VIII. kerület, Orcry Ĺlt 1.

szám a|atti in gatl an on.

Az onkoľmźnyzat 2013. október 03' napjáva| źĺtadta az orczy út 1. szám alatti ingatlan źita|akeze|t
részeit.

A Táľsaság önkormrányzati fenntartású kiemelt szervezet, uz|etrésze 100%-os önkormányzati
tulajdonban á||, igy annak érdekében, hogy az Egyetem a tárgyi ingatlant teljes méľtékben
használhassa, szükséges a Társaság tulajdonviszonyiínak a rendezése, mivel a Társaság a tárgyi
ingatlanon mtĺködik.

IV. A döntés tartaImának ľészletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Képviseĺő-testület a Társaságban meglévő 93.470.000'- Ft névértékťj iz|etrészét
20|4, januźr 01. napjával ingyenesen aMagyar Allam tulajdonába adja' A Társaság üzletľészének
átľuhźvásźxal a Társaság a Magyar Allam tulajdonába és fenntaľtásába kerĺil. Az onkormányzat az
uz|etész źLtadásźLva| egyidejűleg a tĺirvényi rendelkezéseknek megfelelően a feladatot is átadja (a
szíĺlházitevékenységet).

Az MNV zrt. tźLjékoztatÁsa alapján még az idei évben dönt arról' hogy a Báľka Színház NKft.
Józsefuárosi onkoľmányzat tlilajdonában lévő l00%-os táľsasági részesedés ingyenesen a Magyar
Állam tulajdonába keľĺil, az MNV Zrt-ve| kötenđő szerzódésjelen előterjesztés |. számű mellékíótét
képezi.

Az tnkormányzat és a Tarsaságközöttkozszo|gá|tatási szerződést van hatályban 2006. április 02.
napja őta, ez a szeľzódés határozatlan időre szól (előterjesztés 2. szźlmű melléklete). Javasolorn a
szerződés közös megegyezéssel történó megszüntetését, tekintette| ana, hogy a Táľsaság á|Iami
fenntartásba kerül és az uz|etrész a fe|adatta| együtt átadásra kertil.

A fenntartóijog átadásával egyideju|egataľsasággal szemben fennálló tagi k<ilcson visszaťlzetését is
rendezni szükséges. Az Önkormányzattavallyi év sorián összesen 20.000.0o0'-Ft osszegiĺ tagi kölcsönt
nýjtott a Társaság részére, mel1,nek visszaťlzetési határideje,20|3. március 31. napján |ejárt.
Tekintettel ana, hogy a tartozás a Trársasággal szemben áll fenn, valamint arra, hogy az á||ami
ťlnanszírozással a társaság pénzugyi he|yzete is várhatóan rendeződni fog, így javaslom a tagi
kolcscinszerződés olyan irányu módosítását, hogy a ťlzetési határidó 2014' đecember 3l. napjźlig
meghosszabbításra kerülj ön.

v. A dtintés céIja, pénzügyi hatása



A döntésnek pénzÜgyi |ratása van, aZ önkormányzat kizárĺ|agos tu|ajdonźlt képezó, a táľsaságlran
fennálló l00 o/o-os tu|ajdoni arćnyt megtestesíto, 93.470,000,-Ft llévéťtéktJ tJz|etrészét az
onkormány zat, in gy enesen adj a a Magy ar Ál I am tu laj donába.

Ezen túlmenően a Társasággal szemben 20'000.000,.Ft |ejárt tagi kö|csön követelésę van az
Onkormányzatnak, és mivel aztaTtrsaságmár nem tudja ebben azévbenvisszafizetni, így a kö|csön
kĺjvete|és fenntańását javaslom, azza|, hogy a határidó e|mulasztásának tudomásul véte|ével
kamatkövetelést nem kíván az tnkormányzat érvényesíteni. A 20l3.évi ko|tségvetésből szükséges
törölni a kölcsön visszafizetésébő|tervezeľt bevételt azá|ta|ános műkodési tarta|ékteľhéľe.

A kozszolgáItatási szerződés megszÍintetésével f0|4. januźlľ 01. napjától a Társaság részére nem kell
önkormányzati támogatást adni. A tarsaság részére 2013. évben az onkormányzat január.febľuáľ
hónapban nyújtott támogatást, összesen 24.000.000 Ft összegben.

vI. JogszabáIyi köľnyezet

A nemzeti vagyonról sző|ő f0| 1. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 1. $ (2) bekezdés c.) pontja éne|mében a
Tarsaság Józsefuáľosi Önkormányzat tulajdonában |évő |OO%-os társasági részesedése a nemzeti
vagyon ľésze.

A nemzeti vagyonról sző|őf0|1. éviCXCVI. törvény (Nvt.) 13. $ (3) bekezdése értelmében a nemzeti
vagyon tu|ajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel
lehet.

A Nemzeti Közszo|gźiati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
sző|ő 20|1. évi CXXXII. törvény 5llA. s (1) bekezdése szerint azEgyetem elhelyezése érdekében
települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az á||am javára
veľsenyeztetés mellőzéséve| átruházbatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó
megállapodást köthet.

Az Nvt. 14. $ (l) bekezdése rógzíti, hogy amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más
helyi önkormźtnyzat feladataként vagy á||ami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat
feladataként áIlapít meg, a feladat e||átását közvetlentil szolgá|ő és ahhoz sziikséges helyi
önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részérę történő tulajdonba adása
nyi|vtntartási éltéken va|ő átvezetéssel, ingyenesen töľténik. Ez a rendelkezés arra az esetre is
vonatkozik, ha az á||amvagy az önkoľmányzat akozfe|adatrészétképezo feladatot ad źt, és ennek a
feladatnak az e||źttását k<izvetlenül szolgá|ó és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
i ngyene s en átruháaźsr a.

A Képviselő-testĺilet döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormrányzati rendelet 16. $ b) bh) pontján
alapul.

Kéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

l. aBárka Józsefuiĺrosi Szíĺlházi- és Kulturális Nonprofit Kft-ben fennálló t00 %-os tulajdoni
aráný m'eglestesítő, 93.470.000,-Ft névéľtékű üzletrészét 2014. január 01. napjával ingyenesen a
Magyar Allam tulajdonába adja.

Fele1ős: polgármester
Hatáľido: 2014. janufu 0I.



2. elfogadja az e|óterjesztés 1. szÁmű mellékletét képezó ,,MegáIĺapodds ĺĺźrsasdgi üzľetrész
inglenes átľuházásóról,, sző|ő MNV Zrt-vel kötendő szerződés tartalmi elenreit és felhátalm a?]Á, a
polgármestert a szerzodés a|áírásfua,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 20.

3. a) a Bĺĺľka Józsefuárosi SzínhazĹ és Kulturális Nonpľoťlt Kft.-ve| kötött, a8|/2012. (I[.0l.)
szźtműhatározattalelfogadott tagi kölcsönszprzi5dést módosító 426/2o|f. (Xn.06.) szátmtl döntésében
foglalt törlesztési haüáridőt 2014. december 3l-ére módosítja azza|,hogy a20|3. márciusi törlesztési
hatźtridő elmulasztłísát tudomásul veszi, azza|kapcsolatban követelést něm kíván érvényesíteni.

b) a Báľka Józsefuríľosi Színházi- és Kulturális Nonpľofit Kft.-vel kötött, a 97 /2012. (II|,22.)
száműhatározatta| elfogadott tagi kölcsönszerződést módosító 426/20|2. (Xu.06.) szźtmű döntésében
foglalt töľlesztési hatźndőt 2014. december 3l-ére módosída az,a|, hogy a2O|3. máľciusi törlesztési
hatáľidő elmulasztását tudomásul veszi, a,.za|kapcsolatban követelést něm kíván éľvényesíteni.

c) felkéri a polgármesteft a tagi kölcsönszerződések módosítására és egyben fe|hatalmazza' a
polgĺármestert a szerzódés módosítás aláírásĺára.

d) az a) és b) pontokban foglaltak miatt az onkormány zat kiadás 1 l t 07-0l cím működési cél és
áItalános taľtalékon belĺil az általános tartaték etőirányzatéú - kötelező feladat - és a 1 1802 cím -
önként vá||altfe|adat_ működési kölcsönök visszatérülés e|őirányzatát2o.0oo'o e Ft.tal csökkenti.

e) felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a
módosításán á| v e gy e ťlryelembe.

Felelős: polgármester
Hatźndó: a), b) és d) pont esetén 2013. december 18., c) pont esetén 2013. december 2O., e) pont
esetében a20I3. évi költségvetésľől szóIó rendelet következő módosítása

!' kezdeményezi az onkormĺányzat és a Bĺárka Józsefuárosi Szinhźui- és Kulturális NonpľoÍit
Kft. között 2006. áęrilis 06. napján létľejött közszolgá|tatźlsi szerződés 2013. december 31. nap1étva|
történő megsztintetésé! és fe|hata|mazza a polgármestert a szerz(3dést megszĹintető dokumentum
a|źúrásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatźttidi5: 20 13 . december 3 1 .

tigyosztály

Budapes! 2013. december 06.

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Töľvényességi el lenőrzés :
Rimán Edina

jegyző

költségvetés következő

nevľben és pegbízĺĺsábĺól

h,..&furbJ-ą
a|jegyző

20iJ iiliĺ: i]ĺ]
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amely létrej ött egyńszĺőI

a Magyar Áilam képviseletébeĺ az állami vagyonľól sző|ő 2007. évi CVI. torvény (a
továbbiakban: Vtv.) I7. $ (1) bekezdésének e) pontja a|apjźtĺ e|járő Magyaľ Nemzeti
Vagyonkeze|ő Zártkörűen Műki'dő Részvénytáľsaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi
út 56.; cégegyzéksztm: 01,-fi-045784 ađőszám: 14077340-2-44; statisztikai szánjel:
14077340-6420-114-01), képviseli: Máľton Péter Yezérigazgatő, mint átvevó (a

továbbiakban: Átvevő ).

másrészről

a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosĺ onkormányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67 ., PIR töľzsszarn 735715, ađőszttm: 15735715-2-42, KSH statisztikai számjel:
157357I5-84II-32I-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, mint átađő (atovábbiakban:
Átaao) _Átvevő ás Atadó a továbbiakban együtt Szeruődő Felęk

között az a|uIirott napon és helyen, a következő feltételekkel.

I. Előzmények

I.L. Az áIlami vagyonĺól sző|ő 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: VtV.) 3. $ (1)

bekezdés a) pontja szeľint a tábizott állami vagyon fęIett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kĺjtelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként ha törvény vagy miniszteri
rendelet eltérően nem ľendelkezik, a Magyar Nemzeti VagyonkezeIő Zźtrtkorúen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban MNV Zrt.) gyakoro|ja.

I.2. Magyarország Kormánya a ,,Nemzeti KözszolgáIatí Egyetem elhelyezése a Ludovika
Campusban,, e|nevezésű állami bensházás egyes kérdéseiről tarew ||58/20|2. (v. 18.)

Kormány határozatban fejezi ki azon szánďéktt, hogy a Nemzęti Kozszo|gźiati Egyetem
valamennyi, az alapfunkciókat és az egyetemi múkĺjdést támogató kiegészítĺĺ funkciókat
befogadó és kiszolgáló létesítményének egységes elhelyezése, illetve az ahhoz sztikséges
beruhźĺzźĺsi tevékenység a,,Ludovika Campusban'', a Budapest VIII. keľĹilet, belterĹilet 36030
he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben az |089 Budapest, orcry iÍ 1. szám alatti
ingatlanon, valamint a Budapest VIII. kerület, belteľület 36009 és 36014 he|yrajzi számokon
nyilvántaľtott, természetben az 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-40., íI|ętve 42.

sztlm alatti ingatlanokon, és az azok kömyezetében elhelyezkedó egyéb ingatlanokon
valósuljon meg20L2 és2016 között.

I.3. A Bárka Józsefuaľosi Szinhazi- és Kultuľális Nonproťrt Korlátolt Felelősségű Táľsaság
(székhely: 1082 Budapest, Üllői ut 82., Cg.: 01-09-920486) (a továbbiakban Baľka Szíĺ-ház
NKft.) fent meghatáľozoÍt területen működik.



I.4. Felek rogzít1k, hogy a ĺęmzeti vagyonĺól szőIő 20L1. évi CXCVI' törvény (Nvt.) 1. $ (2)
bekezdés c.) pontja értelmében a Bárka Sziĺlház NKft. Józsefuárosi onkormtnyzat
tulajdonában |évó l00%-os társasági részesedése a nemzeti vagyon része.

I.5. Az Nvt. 13. $ (3) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen
źúruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.

I.6. Az Nvt. 14. $ (1) bekezdéseňgzÍti, hogy amennyiben töľvény a helyi önkoľmányzat
fę|adatát más helyi cinkormányzatfeladatakéntvagy źlllami feladatként, illetve állami felađatot
helyi önkormányzat feladataként ttllapít męg, afe|ađat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz
szükséges helyi önkormźnyzati, illetve áIlrami vagyonnak a fe|adatot átvevő részéľe történő
tulajdonba adźsa nyilvttntartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a
rendelkezéS affa az esetre is vonatkozlk, ha az źi|am vagy aZ önkoľmányzat a közťeladat
részétképezó feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátásźt közvetlenüI szolgáló és ahhoz
szükséges vagyonelem tulaj donj o ga keľül ingyenesen źiruházásr a.

I.7. Felek rogzítik, hogy a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásárő|
szőlő 512012 (VI.15') EMMI rendelet 2. számll melléklete éľtelmében aBárkaSzíĺlházNKft.
Önkormányzatif eĺlriartásúkiemeltszervęzet.

I.8. Felek rogzítik továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgźiati Egyetemľől, valamint a
közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásľól szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/A. s
(1) bekezdése szęrint az Egyetem elhelyezése érdekében települési önkormźlnyzat a
tulajdonában lévő onkormányzati vagyon tulajdonjogtú az á||an javfua versenyeztetés
mellőzéséve| tĺruházhatja,vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást
köthet.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: Józsefuarosi
onkormányzat) Képviselő-testületének ........szttrĺru hatźnozatában dĺjntĺjtt an:őI, hogy a
Baľka Színház NKft. Józsefuárosi Önkormányzat tu|ajdonában lévő 100%-os társasági
részesedését ingyenesen átađja aMagyar Allam részére.

I.9. Az MNV Zrt. a....12013. (....)..sz.hatáĺozatában dĺjntĺjtt aľľól, hogy aBárkaSzinhźz
NKft. Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő 100%-os társasági részesedés
ingyenesen aMagyar Allam tulajdonába kerül.

I.10. Fentiek alapjĺĺn a Szerződó Felek aBárka Szirtház NKft. társasági ľészesedése ingyenes
átruházásának részletes feltételeiľol jelen szerződésben (továbbiakban: Szeľződés)
ľendelkeznek.

I.11. Szerződo Felek rogzit1k, hogy aZ előadó művészeti tevékenység tánogatása
kĺjzfeladatnak minősül. Az előadó-miivészeti szervezetek ttlmogatásfuőI és a sajátos
fog|a|końatési szabźiyaiľól szóló 2008. évi XCIX. t<irvény 3. $ (7) bekezdése értelmébęn az
előadó-művészeti rendszer mfüodtetése az áI|am, az e|őađő-muvészeti szervezet műktjdtetése
a feĺ.ntartő feladata' Ugyanezeĺ jogszabá|y 44. $ 10. pontja értelmében fenrúartőnak az
minősül, aki az előadó-művészeti szervezet felett felügyeleti vagy tulajdonosi jogokat
gyakorol.



II. A Szeľződés célia' táľgya

II.1. Felek rcgzítik, hogy jelen szerződés cé|ja az, hogy a megbízás a\apján e|jár(> Átvevő
közbenső jogszerzésével a Kozigazgatási és Igazsźąigyi Minisztéľium (a továbbiakban
Minisztérium) vállalja mĄd' źt a Bárka Szíĺ.ház NKft. fenntartást, és mint közfeladatot
átveszi Atadótól, Atadó pedig vá||a\ja, hogy a feladatnak az e||átását közvetlenül szolgáló és
ahhoz sziikséges tĺĺľsasági ľészesedését, mint vagyonelem tulajdonjogát ingyenesen átruházza
Atvevőre'

II.2. Je|enszerződés alapján, tekinteťtel II.1. pontra _ az Nvt. 14. $ (1) bekezdése, az Nvt.
13. $ (3) bekezdése, valamint a Jőzsefvtrosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének ..'. sz.
határozata és az MNV Zrt. ...l20I3. (. ..) . .. sz. határozata a|apjźn - az Atađő 2004. január 1.

nappal ingyenesen átruházza, Atvevő pedig átveszi az Atadő kizárólagos tulajdonát képező, a
Bárka Színház NKft.-ben (továbbiakban: Taľsaság) fennálló 100 7o.os tulajdoni arányt
megtestesíto,93.470.000.- Ft névértékiĺ íiz|etrészét (a továbbiakban: iz|etrész)'

III. Az üzletrész átruházása, valamĺnt annak igazolása

ilI.l. Az ćĺtnlházás a|apján Atadó kivezeti, Atvevő pedig bevezeti könyveibe a .... Ft konyv
szeľinti értéken nyilvántaľtott taľsasági részesedést.

IV. A iizletľész átadása. szavatosság

Iv.l. Átadó kijelenti, hogy tudomással bíľ aľľól, hogy az Atvevo, mint a Magyar Áľam
tulajdonába keľülő uzletrész tulajdonosi joggyakorlója a jelen szeruődés a|áírásáva|
egyidejűleg a Minisztériummal (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., PIR
torzsszźm:300070) legkésőbb 2014. január 01. napjáig megbízási szeľzodést köt a nemzeti
vagyonról sző|ő2011. évi CXCVI. töľvény 8.$ (7) bekezdése a|apján a Társaság 100%-os
uz|etr é sze fel etti tul aj do no si j o gok gy ako rlás ár a v onatko ző an.

|v.2. Átaao hozzájáru| aŁlhoz, hogy a jelen Szeľzódés valamennyi fél általi a|áírását és a
szerződéshatá|yba|épését követően Atvevő a Tiíĺsaságban azuz|etrészhez kapcsolódó tagsági
jogokat gyakoľolja, és a Magyar Allam, mint tulajdonos, valamint tulajdonosi
joggyakorlójanak neve a tagsegyzékbe. tulajdonosként/tulajdonosi joggyakoľlóként
bevezetésre kerĹiljĺin. Atvevő tájékoztatja Atadót, hogy a tulajdonosvá|tozást és annak
időpontját, illetve a tulajdonosi joggyakorló szeméIyét a Minisztérium, mint tulajdonosi
joggyakorló köteles haladéktalanul, de a tulajdonosváltozástő| számított legkésőbb nyolc
napon belül a Táľsaságnak bejelenteni. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyitő ereju
magánokiratban kell megterrni, és mellékelni kell hozzá aziz|etrész-átruhźzźsi szerződést. A
bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kíviĺl aľrő| is, hogy az uz|etész
megszeruője a társasági szerzodés (alapító okirat) ľendelkezéseit magáľa nézve kötęlezőnek
ismeri el.

IV.3. Az Atvevő kijelenti, hogy ismeri, és kötelező erejűnek elismeri a Taľsaság társasági
szeľződésének (alapító okiľat) ľendelkezéseit, Kijelenti és elismeri tovźlbbá, hogy a
Társasággal. illetőleg az ijz|etrésszel kapcsolatos tĄékoztatási kcitelezettségét az Atadő
maradéktalanul teljesítette, illętőleg ő maga is eleget tetttájékozódási kotelezettségének.



Iv.4. A IV.l. pont szerinti megbizási szerzodés megkötésére tekintettel a Minisztérium a
je|en szerződés hatálybalépését követően jogosult és köteles az ilz|etrész feIetti tulajdonosi
jogokat gyakoľolni.

Iv.s. Átadó szavato|1a, hogy az üzletrész per-, teheľ- és igénymentes és harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az uz|etrész jelen Szeľződésben foglalt
átruházásźlt- kot|átozná vagy kizźtmá. Atadő kijelenti, hogy az iz|etrész feletti tulajdonosi
jogok gyakorlását je\en szerződés hatálybalépését megeIőzően senkinek nem engedte át.

Iv.6. Atadó kijelenti, hogy aZ üzletrész jelen Szerződés szerint történő átruházása
semmilyen jogszabá|yba, köztük az Nvt. ľendelkezéseibe sem ütközik.. Átado továbbá
kijelenti, hogy azuz|etrész az Nvt. 1. $ (2) bekezdés c.) pontja a|apjarl anemzeti Vagyon
tésze, és az az Nvt. 5. $ (5) bekezdése c) pontja értelmében egyben az önkormányzat
korlátozottan foľgalomképes törzsvagyon.
Az Nvt. 5.$ (7) bekezdése éľtelmében koľ|źúozotÍan foľgalomképes vagyon az áIlam részére
elidegeníthető.

IV.7. Átaao kijelenti, hogy az iz|etrész-átruházássa| osszefüggésben a Társaságga|
elszámolt tartoztĺsa a Társaság felé nem áll fenn. Átado kijelenti, hogy az Átadónak a
Tátsasággal szemben tagi kölcscin címen 20.000.000,- Ft ktivetelése áll fenn.

V. EgYéb nyilatkozatok

V.1. Atvevő kijelenti, hogy az iz|ettész és a Társastĺg he|yzetét, gazdasági viszonyait,
követelései és kcjtelezettségei méľtékét ismeri. Az Atvevő a jelen szętzőďés 2. sz, me||ékletét
képezó vezetoi szavatossági nyilatkozatban foglaltakat megismerte, és mindezen információk
birtokában köti meg a jelen Szeľződést.

v.2. Szęrzódő Fęlek kijelentik, hogy jelen Szeľződés megkötéséhez a nyi|atkozataikat
tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki.

v.3. Átvevő kijelenti, hogy tulajdonszęľzési képességében korlátozva nincs.

v.4. Szerzőđő Felek kijelentik, hogy szerződésktjtési képességfüben koľlátozva nincsenek'

v.5. Az Nvt. 13. s (2) bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát éńruházni
természetes személy vagy źú|áthatő szervezetrészére lehet. Az Nvt. 3. $ (1) bekezdés 1.a)
pontja értelmében az á|Iam át|áthatő szetvezetnek minősül, így az állam részére a Szerzodés
tárgyátképezőnemzetivagyontulajdonjogaátruházhatő.

V.6. Felek kijelentik, hogy tekintettel jelen Szerzőđés cé|jára, a minősített előadó-múvészetí
szervezetek köľének meghatáĺozásaľól sző|ő 512012 (VI.15.) EMMI rendelet módosítása válik
szüks é ge s s é j el en S zer zó đés hatáIyb a|épé s ét kö vet ő en.

VI. Joeviták ľendezése

vl.l. A Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szeľződéssel kapcsolatos
esetleges vitáikat elsősorban tárgyaIás útján igyekeznek rendezni. Erľrek 30 napon belüli
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eredménýelensége esetén a Polgáľi Perľendtartásról szóló 1952, évi III. toĺvény szeľint
illetékes és hatáskörrel rendelk ező bír ő sághoz foľdulnak.

vl.z. A Szeruődő Felek megállapodnak abbaĺl, hogy jelen Szetzóďésre, illętve a
Szeľződésben nem szabtiyozott kérdések vonatkozásában, valamint a Felek közĺjtti esetleges
jogvita esetén a hatályos jogszabá|yok, különösen a Magyaroľszág he|yí önkormányzatairő|
szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény (Mötv.), a Vtv., az Nvt., a Ptk., és a Gt' szabáIyai az
íráĺyadőak.

VII. Vegyes rendelkezések

vil.l. A Szerzőđő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek minden felhatalmazással, amely a
jelen Szeľződés megkötéséhez szükséges és képesek a jelen Szerződésben foglaltak
teljesítésére.

vII.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény,'nyllatkozat
megtétele, továbbá a Szęrzodés módosítása kizźĺőIag íľásban érvényes. Az Atadő és az
Atvevo jelen Szerződéssel kapcsolatos egymásnak címzett éľtesítést, nyi|atkozatot, jelen
S zeľződésr e hiv atkozás sal az alábbi címre küldik :

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1 133 Budapest, Pozsonyi út 56'

- Budapest Főváľos VIII. keľÍilet Józsefvárosi onkormányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.

vII.3. ASzerzódő Felek tudomásul veszik egytésń,'hogy azÁlhmi Számvevőszék jogosult
a rendelkezéstikĺe bocsátott költségvetési pérueszközok szerzőđésszeru fe|hasznáIását

ellenőľizni, mtĺstészt, hogy az infoľmációs <jnľendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011,. évi CXII. tĺiľvény 26-27.$-a, valamint a Ptk. 81.$-a
aIapján a Szerzőđés taľtalmáľól való tájékoztatást nem lehet megtagadni tizleti titok címén.

YII.4. JeIęn Szerződés 6, azaz hat, egymással mindenben megegyezo eľedeti példanyban
készült, amelyből 3, azaz háľom példány az Atvevot,3, azaz haľom példány az Atadót illet.

VIII. A Szerződés hatálybalépése

VIII. 1. Jele n Szerzóđés hatályba lépésének napj a 20 I 4. j anuaľ 1 . napj a.

VIII.2.Szetződő Felek megáIlapitják, hogy
hatálybalépésének nincs törvé nyi akadáIy a.

VIII.3.Jelen Szerzodé,st a Szerződó Felek.
j őv áhagy őIag aláirták'

jelen Szeruódés VIII.I. pont szerinti

mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
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NYILTKOZAT

A Bárka Színház NKft. _ a továbbiakban Társaság _ vezető tisztségviselőjeként tudomásom
van arľól, hogy a Társaság önkormányzati tu|ajdonban lévő részesedésének állam (MNV Zľt./
KIM) r észér e tö rténő in gye nes átruházása fo l yamatb an van.

A tulajdon-átruházás soľán szükséges átadői szavatosság mega|apozottsága érdekében, a
Táľsaság vezető tisztségviselőjétől elvárhatóan megismert információk alapján az alábbi
nyilatkozatot teszem:

1. A Taĺsaság tagegyzéke a|apjáĺ kijelentem, hogy a Táľsaság 93'470.000.- Ft névéľtékű
100 oÁ-os üzletrészének (önkormányzati ľészesedés) tulajdonosa a Józsefuárosi
onkormányzat, amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat szintén az önkormányzat
gyakorolja. A Társaság vezetó tisztviselőjeként kijelentem, hogy tudomásom szerint a
tagsegyzék, az alapítő okiľat és egyéb rendelkezéséľe á11ó dokumentumok alapj źn az
önkormanyzati tészesedés mentes minden tehertől, valamint rá nézvę nincs folyamatban
bírósági peres, illetve végľehajtásí e|jźlrás, valamint egyéb kozigazgatási eljaľás.

2. Tudomásom szerint a tagegyzék, az a|apítő okiľat és egyéb rendelkezésére álló
dokumentumok alapjan nem léteznek olyan opciók vagy egyéb jogok, az elővásárlási jogot is
beleértve, amelyek a|apján harmadik felek a Társaság önkoľmányzati tulajdonú
ľészesedésének értékesítését, átĺvházásźú vagy megterhelését követelhetnék. A Tarsaság nem
kcjteles iĺj uzletrészek kibocsátáséna,Iétrehozására, és nem hoztak ilyen éľtelmű határozatokat
sem.

3. A Taľsaság legutolsó beszámolója a Taľsaság vagyoni és likviditási helyzet&ő| a
méľleg fordulónapon, pérzugyi eredményeiľől pedig a méľleg fordulónappal |ęzźttu|ő

iďőszakľa vonatkozóan megbízhatő és valós képet ađ. (E nyilatkozatot azon gazdálkodó
s z e rv e z e t e lcrlé l kérj ük, ah o l ka nyw i z s g ól ó i s z o l g ált at á s ninc s)

4. A Taľsaság az irányadő jogszabá|yok szerint szabáIyszeruen megalapított, jogszerűen
mfüödő gazdá|koďő szervezet. A Társaság beszerezte a jelenleg folytatott üzleti lhatősági
tevékenységének a jelenlegi móđon történő folytatásához szükséges valamennyi lényeges
engedélý, jőváhagyást, felhatalmazást és hozzájźlruIást; ezek éľvényesek és hatályosak. A
Taľsaság minden lényeges vonatkozásban megfeleI az ęzen engedélyekben, jóváhagyásokban,
fe|hata|mazásokban és hozzźljtttulásokban foglalt rendelkezéseknek. Tudomásom szeľint a
Taľsaság nem kapott éľtesítést arľól, hogy megséľtette volna valamely lényeges engedélyének
ľendelkezéseit.

5. A Táľsaság nem á11 csőd-, fe|sztrnolási és végelszámolási eljáľás alatt, és e tárgyban
nem hoztak határozatot' tudomásom szerint nem nyújtottak be kérelmet, nem indítottak



eljarást és nem hívtak tĺssze tfugyalást a Taĺsaság csődeljárásának, felszámolásának,
végelszámolásának érdekében' Tudomásom szerint nincs kilátásban a Társaság
felszámolására' végelsztlmolására, csődeljárásźtra ktlnyuló eljáľás. Emellett a Táľsaság nem
szüntette be a hitelezőknek történő kifizetéseket, a Társaság az a|kalmazandó jogszabály
értelmében nem ťlzetésképtelen, képes arra, hogy adósságait _ amennyiben a tervezett
bevételei (állami támogatás, fenntaľtói támogatás, saját bevételek, pályázati bęvételek, Tao
támogatás) idejében megérkeznek - az esedékessé válásuk idején megfizesse.

6. A Társaság a vonatkoző jogszabályok szerint eleget tett (nem határidőben) adó- és
egyéb kĺjzteheľ-bevallási kötelezettségeinek, a megťlzetendő adókat, járulékokat, bírságokat,
pótlékokat és egyéb kcjĺeľheket megťlzette, kivéve, amennyiben a megťlzetés átütemezéséró|
az érintett hatóságokkal megállapodott, és nincs adő- vagy más közteherhiánya, illetve adó-
vagy más közteheľhiány megáIIapítćlsa nem is fenyegeti a Táľsaságot sem működése, sem
báľmilyen vagyontárgya kapcsán. Nincs folyamatban állami hatósági vizsgá|at vagy egyéb
ellenőľzés a Társaság adóbevallásával vagy beszámolóival kapcsolatban.

A Társaságná| az alábbi hatósági vizsgá|atvagy egyéb ellenőrzés van folyamatban: az A||arni
Számvevőszék vizsgćiata,,ÄZ önkormányzatok tĺĺbbségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságí formában mfüodő színhtzak kozfe|adat -cllátásanak ellenőľzése,, a 2008 - 2012
években.
NAV 2O1I, Áľ.e. l-lv. hónap utóellenőľzése

7. Tudomásom szeľint a legutolsó, tulajdonosok által elfogadott mérleg fordulónaptól
kęzđve nem tortént olyan vá|tozźs, amely lényegesen hátrányosan befolyásolná a Táľsaság
üzletmenetét, kĺjtelezettségeit, péĺzugyi heIyzetét vagy kilátásait'

8. Egyéb az á||am részérőI - a Táľsaság tinkormanyzati tészesedésének megszeruésére
iľányuló - szerzodéskötési akaratźnak kialakításához szükséges ľeleváns informáciők az
alábbiak:

A vezetó tisztségviselőkĺe vonatkozó felelősségi szabályok ismeľetében kijelentem, hogy a
fenti ĺyíIatkozataim megfelelnek a valóságnak, a Társaságról és aZ önkormányzati
részesedésről pontos és valós képet nyújtanak. Kijelentem továbbá, hogy az eddig a fentiek
szerint a Társaságra vonatkozóan megadott információkon túl nincs tudomásom az
illetékességi és felelősségi körömbe tartozó olyan egyéb tényľől, adatról, információról,
eljárásrőI, amelyet a Taľsaságľól nyújtott teljes könĺ tájékoztatás érđekében a tulajdon-
źľruhźľ;ás soľán indokolt |eme az á|Iam (MNV Zrt.lKIM) tudomásáľa hoznĹ

........,2013.

Bárka SzitlházNKft.
Seľess Zo|tán

ugyvezető



ł . s^,*; ""du29'\l4Ä

tŁ l 'i,ĺ:a ľ';ŕ roe 
f 

n*",ĺ},#-t 
4

/i-. ! ł.- /Ý}..:j::j\-ť5.7.ai=..

,'lozseĺ.tä;ľJJj;,ľľä;':äffi;u*.-u*

mely ićtrejölt á Ptk. 59.$ iu trekez.désébłln foglalt fellratalnrazás a|apjálr határozatlall irjőľc aBĺlľka .Iňzsefvńľosi stínľtúrí fs KĺÍtĺlľálĺi lĺłizkau"o,,l Tś,'.aság, mint a közhasznti$ätľvťlEtEkröi szóió ł997. đľi rĹ'vl. ĺröľv-ény ĺIapján kiełnďl:en lľoi/,,,..'"u,i ttiľsaság _tołi{bbiaĺĺbałl Báľka Kht. valamint a Jóisgľľáľosi o'i,-.*a-T"nľ"'l,oor.uu*l &társnda}oru kĺizĺĺs sz{ikséglcŁeinek kiľlégítĺisÉóľŕ ĺ*l*lĺ--*.** .- továbbiaĺcban.Öatoľmłinyzat _hoztjtt a Eáľka Klrt. ilrál vśgeett kigirgtrŁen közhasznrl t*vćkenysúg ellńtasůĺóĺ, az a]ábbihcl3len đs ĺdőbe'n, a toľábbiaĺibpn ľeszleéęzett tetrtđtelelĺkel:

ĺ..ł. BĚľkĺr lilrt. tcľékenysÉgei

i. A Eárka Józs+fl,aľoĺi Stfuhlizi és Kuituľĺi]is Kht. kięnr*lten kĺĺzhaszntialapter:ékeuy*ĺlgkéłt 
11ułlja, hogy a Bá'ľľ g'1pil*ĺa"gazrlasági ŕvęnkśnt 4 bemutałót lĺľt,18Ü színházi ęlĺíadásĺ játsĺ'ik, {łnslyn*k 15-Ź5%-a ľ"saäoffi el#äłes lehct,} átiag 85 %.oskĺhasznń3tsággal.

f, A Báĺka Kbt. kl*rľreltün kÉľ"bĺszurli lłÍ-egésuít,Ü tevé.kenys'Égként válla|ja évęľltę további
kultuľ*tris És lttĺzĺissÉgi c.semény'ek, pľográĺl:ok bsnrtltatásit' az alälrbÍ ľésĺĺletezěs szerint:
a.) mtĺvÉszei És kultąľális esemán1ekl 2Ü alkalorn
b") i$úsági progľam'łk: 20 ałkalorn

a-) fuĺĺĺl.észtti. e's lttlĺturális esemé.nył:k ( 2il aĺkalonr):
P kĺĺmeniijlĺĺidik Józsęfuáľos irelĺľ"gri És nlťívesĺeti értékeinek bęnruĺaJásńban

(kĺállítasok, irodaimi estľk'.)
ts méíveszeŁĺ találkozik sgervęzćsr1lęt scgíti a keľĹĺietbęrl alkĺt+k ćľtękęinek

m+gisnreľós'ěľ, a miivÉs.eeĺ*kke1, a nr'{ĺvÉszękke] való kapcsolatt*rtást
F igÉny esetélr sea}cnrai, bgmulatkozási lęhetősóget bĺztosit aľ. ĺiĺt}cońnányľati fertrrtaľĺęuri

ískolfü m{ĺr'Észef i csłportj ain at
ts đventn egy alkalolrunĺl đílákszfurjátsľÉ łbsztivált säeľľEz.
ts táľ$rtaŁáItnk rrriĺvésręi *lkalrnatkélit, clĺĺeetes eg3.eztrtěs alapján közremt.Ĺküdnek a

'T 
đ z: s *fváľo si ő nko mlfur1,łzat ľęnĺi e av'ä4yoi ľt -

3' a'n .ł| Bĺfuka Kht. kiegÉsaít'iĺ tevó'łłertységként vńlľalja, hogy árĺente n:axímuľr öt
alkaioľnľľratr az óp.iil*teé az Ünkonn.,1nl,zat tórÍĺésmenŕgseĺ igén1'be ĺ.ehsti kultuľáIis é*
táľsaĺ}alnĺi esrn:létr1'ek céIjäľ*. Vátla1i* toĺ,ábbá, hogy az *se'ĺrtények szenęxęsét,
nregľendezćsćľ, i}lĺ*tve. a fęladatnk {:g'y ľ'íszćt, a Eáľka KŁt. nzal*enrb*ľ*i - s
ranđelkę.ÍÉ'ctlkre áltó łollctĺiĺćgokęn belril. .etőľ.eĺes eg1,ełłetes aiapjan - tćrítégnręntęsen
r.Ěgzik, lríkön.c, hogy a tecl]ilikai berenĹlęr{sękęt osak a Bá'dca Kht, sz.akeir:bcrei
kezellrctik. Á ľćszletekrsl alkalwrankđnt a ĺblęk tr<iilöir nłeg*llapođast ktĺtne.k"
.Ą. Báľka K}rt. r.á}Ia[ją hog}. rjľęnto mĺuxiłrlťr}is oĽ onkoľn:śntrzĺrti eslľnéľl1'/atrkĺ|onrľa a
Eaľka színház Ąlĺilaĺét az Ülrĺĺoľrnálr1ĺiláĺ renďeIkezéséĺe bocsáť'}a, * a Bárka Kht. ěĺ.es
nrťíľeszetř progľamja (cvs.dtcľľe) ísmęľętÉbeil * ľnely iđöpontokat aľ" onkoľnrairyzat (ill.
ał áľtalł e tevékenysćgľc ťt}hatalmazoft képr'íselűje) legkésőtlb űG nłppal az tdott
oseinÉny ęi.5tĺ a tsárka Kh|-va] eg3.cetĺ;|i, {kiĺ.eve sĺętemb.eľ łiĺlnapľa e'"ĺü aĺkalmłkat,

,/ĺ. ĺ-lł
L-.J



nt,

n1ť.l1ĺę}gę legk,Éstibb j-ťrnÍus tü.ig kłlll fl?. egyeeŕetćst e-lvÉgezni). Az Íĺiopoĺ:Íokelfogaĺ.äsához" n Bĺľĺĺa Í<l'ľ. ĺgy*gđo igatgató.rá,ĺäĹ ri*",áj,ĺ*Iása sziĺksóges.

ľ\ Bárka Khľ. tĺieqésuítľ 
l:l,éu*:'1ĺľ|inĺ rrallaljĺl, Ílogy ĺiľdjĺ a Bärka Khr. słjĺitkulĺuľáiis es infoľłláció-c szahnai. Iaňiát, 

-a- 
Hajónaplłĺ]'łnęlłbői egy szánr igóny ĺĺsęlőeetęs eg1ezt+tés ł]apján' - jr';.i'.#;si 

Napok i.**iou-"-;;ęlonik rneg és Jóĺie&,aľosmiiveseetĺ ůIet,ćt mutat]a be. * 'í,'. :'l,-1"*rg iizuil"*p]o - ĺo'-än.i.*ĺ-,.Napoktarrlogatásáľa biztosított ĺisszogbőI tcenĺř ĺnanszíľozásra.

A Báľka Kht. kitgés"ľđ-ľ:ék:oyĘként.nŤllťji,. hogy sajátos ćs speciális kęr{i|etiszínÍ.oitkónt kjalakí1ia a Báľka srjnn.Ĺ iľjlFi 
.lĺávónázáĺ, a.* éptilet e'ľg a cć]ľa istlkĺĺ]ľ:as ľčszÉberr, nlely kár'ćhĺ"ái"ĺ1 lio{{. ľĺ.ĺi'umicl]t€'iÍ pľodukaiđkkal, valaĺnintntŕĺvćszęti És kuľťuráliľ ľcnĺleavény-lt"l a Jóuiefuáro.ĺo".l.*ĺ*etlentil i* kapcso!óđo

:ĺ:lľ-.l'}ľ-Tľt*ĺ 
fejleseĺi, iđc ľ*rnzvĺr Ěuĺĺnpest kutńľáBs es szcilęmi életÉrrekjelentőĺ

II' Ä Báľka Kht. kiitelezetÉségłi

1. Á. Bárka tr{ht. lĺátÍďją toĺná|ibĺí, lrogy pľogľamjaívaĺ Jńzseťváľ*st k*pvistli vĺrł*tnenn'.ikommunikációs esako'ab*ľl, 
,ryĺagffiľsz*gon és krĺHildüĺl' tgyaľant- \ŕállalja hogy akenilet kultuľ'áIis ó.ieténeh színvoiialas ĺnĺkĺrl{sét szakęmbęľ gr{rĺiájáĺ,al tehetőseg szEľj.nÍsegítí, nzz+1 ís gĺtĺdagÍĺr,a.a Joascfrtáľogi onlcon"ĺĺffi i.Íyen iľányri ĹiiĺąkvÉsęit,

I,. 'Ą .Báika K}rt. a 1Üsf Budapffit, Ullůi ťlt s2. szárłr alaťfi éptiletet kdt.lcs kizáľólag oealapíí'ó okíľ:rlban'nre$lat*ľozott tevókeliység folyhiÁsÁr''"" r'-í'--ĺi"l:.d;-"l.ľt-tabbá az
e'pü l ct k arbantaľĺ'ńsáľĺil, *J u.c fo A m c go rłsĺio l ĺJ u i 

" 
i"- ĺtĺ*.,"ó l 6n6;*.l*";;:" 

-

tsEnlhaĺĺst kiziíľóIag ae Üľlkorniaĺyzil ltouzń.iárulá;í'*I ;é"Euhtt'

3. ĺ! Báika Kirt. kłsteles üfilęti terľéĺ 
.fu bęsz#rro.Id,já1 a 3ogszanĺlyoknak inegfelelcĺľn

elkćsľ..ítęni' tz ĺrlábbíakkal.kiegěszíleni ńs aet alapíĺó.1Ürrkognanpĺĺ ľésĺĺí.ľe megkĺiĺdeni"
legkésőbb a rrrÉľIĺ$ elfuga*łĺsářa! egyidľjťĺieg

a'} .Ą. jegybevót*l szamĺtását sľ.đkJle}yi és tąibontásbaĺr készÍľsc el, a pľodukcionkúĺrľí
al.ösdásseám, tenĺezett látogatdst.ám és ten.ezstt,átläg jęgyáľ szgľzatgkiilt.

b') Är Uuĺeti Teľv szakľnaí ki*tlásait sziĺrtđn p,uäi'ŕ*Íĺ"łilĺ-k#ä;; ĘJ, kĹiton
fuItĺintetve ae áĺlanđo É,s a váItozó kiĺttsđgeke't ť pľerni*ĺig feknerĺilő kíađÉsok és ąz
rig1tlsl...ezeľ.ť ese{i kiadások)-

c-] Iilđoklá*áľáI tÉĘłsn ki a ,,Báľka szĺnhírz benchnrarking.2004'' tarruÍĺn'ányŁaľr has",táłt
bénchmaľk ęl*rrrzľs lrtttaĺ.ószánrainnk {ĺmęzéséľen anely az eldecĺ évi várhatđ tÉnĺry*I

. . és az.előzó évvęl valo {isszłhasorrlÍtńst és ł kiiltjnbsĺigck"indokläsĺt jetenti. -
d') Áu óves Łrt,szatnęIó szakmai bcszámolń ľůszÉbęiT iÉd;;' ki ;";.-äá'I,a színház

Bgn-Ühnraľkigt' 2Ü04' tmĺulľni{nf' á]'tłil hasznáłŁ bęnęluĺraľk e1effzÉs mutatószł{.rnainĺk
tlłrkujásáľa, łnrely az eĺöľ"o Ěl'vet r'.:i[ó tissze,lra*onlítást És a lĺ{ilönłlsógek *iemeé.sÉľ
jelenti."

e'} .Ą.ľbłvćte]ĺjne]ĺ legalább 3Ü%-a saját bcvá{elbö} { jeg1.í clađiiŚ* |}ľosľanł ertókĺrsítés,
egyéb kľltĺ.rľťĺIis tl*vđtcl) keletkczzdk' Azaz rł Jóxse,ĺVíľosi ł5l*oľf.yláĺlyzať r.'a]amítlí az
áĺlauii lľĺiil,Észcti ds nrĺĺköđósi eľęs t.ľnog*1árs ĺlz áves kiilĺsÉgr.etć.s ľlłľíll:unr 7t;%-a
legyen. ,Ąz tigyvezetö e sľerilt äIlítsłl osszt: ůves iĺĺlCIti tľľł.ét.

/
i--,t'tĺ*
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:#tiĘffi.fiľ,*1xffi:t-T.ľľ-iT-:-'Íi:.Z*kát - itl'lit t{ tĺĺn,ény vagy nas jogszab,áĺy előír

!Ą' Baľka Kht. nrirrđen óľbgn kiit,a,le,s a Koĺsz-oigáltatási szerĺődćłben foginttak
:;äTlľĺlľ"''ffil*b*száĺnojĺi 

a Képłselő-tĚ$t.jlgt Íbĺä';i łnegexőzö*n, uł llt*tłł",

Á tsi{ĺka Kht" az onkonnérnyzat Éhal kén tájókoztĺrtiisoket kiĺteles mogađni és azę l lenőľłęsi teĺ.ekeuys ég sonfu aĺ ĺi-t-l'ĺ- b etelcfutést bittosĺtgllł 
"

IJ,J. Qnkormélnyznt kłiteľezetłsćge

1. łŁz onkoľľąá,,y7ot ľáIlalją liogy a kezęlÉsěben/haszĺłéĺlatábĺľn álló t392" tulajdonílapsrämon nyiłvalrtaľtaľľ 36ü30 ďľšz. al'ĺtt ľ-l**i*-ĺ*i;-'*ósĺethen lÜs? Butĺapąst, U]löińt $2. szám alaĺti *pĺttetet, lnely mĺit:rnlĺľ j"ll-s- n.ĺý*.u Ír{agyar ÁIIsm tntajĺlonąm'łglratärozaťlan iđőĺę qzínhaĺí- is huttrłľńli* i'**iaut.a átađta u #á*,* ľiiif;uk, a jelenKözszotrgáltatási^ szerzĺíľlÉsben .ľiltľiĺĚ i-'ćk;ilď nregĺalósíĺása éľđekében. ArŮnkoľľntny*at fennĺ:aľ{io 
''r*o'*ĺlĺ'ňását,' hĺrgy ""ľ'ä.1 K!1 sĺĺikhelye a*. épületbebejelerltve iegyen. .Ą'z' &t*dásjęl y: b"k-äá"ň.'kęzeĺőí/hasruá1ói jogosłtlĺtágł

nreglnł}ľäd' a sĺÉkheJykćnľ ttjľt*nő bejefuĺnĺés tLrlajiíonjogot ľeľ,,,éľint.

3, .Ą.z. ÜlŇoľmánľe111 51ó{{s9'5: $ľ.15} *z' kép,,,ise'1.ő-tęsľji]"ęti hatńľCIzata alapj{n válla|ia,
logy2t}s6' nap{,á{ éľrę đÜtÜfiÜ''000,-Ft.,aeaz }łatvaruniitiJ,.ľt tá1nogatłs't Ĺiijäsĺt a Báľka
K}rt. ľ'đszéľe, łovábbá ęłőffetęs leĺitelezeitsęet vĺĺllal *.i ĺ'*sľ * í.,jsseavonás jogának
fenntaľtása nrlslleĺt. a tovĺłbbÍ éľękbo* ĺlł e M FŁtal nĺirrekvĺí tanro,gatást nffit. AzCInkorrnáĺyeat álŁat 'biztosított 

táľrcgatasĺ a KIrt. ki*i{róiag j;ď; ;;*őđésben
nreghaĺáľozÜtt tĐ\ŕÉkĐ.łl}'$égľe }łaszuáĺhiltla .ťel.

A tfunog*tasi ôsseeg utalásanak ütenrczćserői a FłIęk mindett év đeęęľrrber l5.ig
előzętesen Đgľęätę,tntk..'Ą' t1lnogalĄs pontos iitęn:ćľől ľalamint * ęt'"*''oiď#tałŕ-i'đ
mi*d'sa táťgyÉlĺľo VÖÍĺatkazóEn trt{.ĺi,ö'''''''''''''''n 1l]'łpoĘak ĺncg az aktqálís jogszasátryok figye,ĺemĺe
ĺ.éł*]éve.l. rt L{tIön nrcglllaľodást a FęIeĹ .a 

je.iĺrr sárzödés I '.á "i*tletl*eu*o 
rtiggítik,

lnel1. gę11gęIeJ a ĺz*řaőđćs ĺ:Ivůl*szthatat}an ľe'sze.

3. Ae Ünkoľnranyĺat vállalja, hog1, a" kiĺľ4'ęo1i köłtscgvetésbő| kĺizvet|enri| a Bňłka Kht.
ŁevÉke.łrysógľe jrtttatoťt állaĺn.i támogaĺásokat a Kht-na}ł. ňtutatją ĺtte|ybeir *ĺ tissztg
rnriľtůkł3ľőI, malás*nak Ĺife.ntezćsćľől, elsĺáurotđsrĺnak szabäIyaiľól nrinden trfrľgyéľľé
vonatkouoan kiĺlĺin áltapodlrak msE 6Í alłluális jogsrabályok frg1.elembeváĺęlsvel.
Á. me.gá|lapoĺlást 20s6-ćr'bęn ar 1sĺ' m*i|éktetllęń ľosĺítik.a Fc.tsk-

.ŕ.

,..Ł
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Jelen kĺjzszolgĺiltatIísi sz*ĺződđs a Hépĺ.íselö*t*stiilct

IÝ-. E gľ*ti megítll apo đ äs oh

.Ąf Oľcey.Íqert lrasanłłlati tehetösegst a. Jńzsefuaĺosi Ku!ĺuľáiis Jiŕizpuut ,ćs a Báľkł Kht.k}jřĘtti rnłgłil]apodĺis ľłgzľti, nel1.lglełl ĺłerzöd.*s elválasahataĺIaĺ ľeszđr kęezi.Felek hrdonrđsul veszik, hogy az 
-ĺJnko.,llsnyzat 

ae ĺiĺ*,oi-iľon*gat.i, *m.ä,"ä,í.u u*g,csö'lrkełésę esętén ĺz átiĺm.Í tanr.oga"eiís pltiásaľa nem kotetĺli'hetĺ'

jđvá.
.T*ten szeľzÖdÉs az łláĺľas nĺpjfur
j anuáľ l.tÔl vĺ-.csz*ąn1tlrőlegcsóľl
hatályukaľ vęsztik .

lě1f hatályba, $z !.
keli alkalr.närni- a

99l?0Ü6"{jIi. 0f*)sz' łtatáľozłta hagyra

szántti mellćklet renđelkęeěseĺt f üÜij.
ko'mbbi megallapodasok ęgfidejüet

EuĺÍĺpest,2Üfi6-

}ilnľäłt,ł;,ą;:;

. , !,.., Ĺ;.! Ą,, i.''; L ł

ď. l,. .L ,, i,
iť ŕ'. *..:



;ilľlH-"1ľäffiľ-ä1'#.#-u;Ťlx- j::TŁf:i':]"si &ĺÍnháłi ľs 'Kutl*ľÉIis ffig kiĺĺřitŕłéŕľejłjtf kŁizszolgłílŕnŕĺ{síszeryo+i-*lijl p"'-1ĺ-#";ů"#Jiľoilř-'ľľľäTi'---fi:

20řđ. éľi tĺinłogeÍásĺ sľľľefidÉs

1'l. Józsefurirosi Önkonreťĺnyzfi KdpvÍseltĺ.tsstťŁ]ete a Jńzseń'áľ,osi Önkłrma*yłat áltĺlíEĺiľfua KIrt mĺĺvészeti es mĺikiĺJi*,+*l.iio.ogatását a slĺ/toCI5"igĺi'I5') sz. határaĺata l.pr:ntja alapjan ŹÜ06. évben ĺo'ooo'đon,-,*ĺ ĺisszegbe* áIlapítja ľnog.

Í. 2. Áz Önkoľĺlräntr'zat' 2Üils' evbęn ła cinkoľĺuányzati' támogatást g ľdszlętbęn} af łlábbi
|.::#iľ*:fiałiitłnreeésben 

ťeltitntete*i.i,*nup n*eyá.til *;,kanryjáigutalja át ai}łka Kht
l. ľószlr*Ł 2ÜÜ6. jatrrłáľ
2.ľćszlgt: Źs0$. febnłaľ
3'rćszleľ; 2006. ĺnáľcius
4.ľészlet: 20Ü6. áuľitis
S,ľészlęt; 2Ü0o- máius
ő.részlet: 2006. júľlius
7.ľć'szlęt: 2CIü6.okfobęr
s.ľÉszleĺl fÜÜ6' novenibeľ
9'ĺésrlet: 2Ü06. dęľembeľ

s.66$.Üil(},- Ft
6'666.il0ĺl,- Ft
ó.6s6.ÜÜ0,- Ft
6.666.{r00,- Ft
6.6ółĺ'000,. Ft
ó.66ű.0ün'- Fť
6.6st'.ł]Ü0"* Ft
6.666.0Üü"- Fĺ
6.672.000,-Fĺ

Í.1.Ą BŁtka K]tt a Níag1.aľ Köek!ľsaság iľqÍ; évi'kri.ltsćgvetesĚről szńlÓ f005. évi CLĺIĺ.TőrvÉĺl1n ?, s*' me|Iéklet ,,Köszínl:r*ľa*inrĺlĺtiay*sĺ" rárn.ägaŁ{sľ" *ĺmÉn rtĺgzít+ĺÍek szęľint2ťJÜ6. ć.vbęrr Ž0Ü.4ÜÜ.0üÜ,. Ft ĺuańi tun,o gote.u',i .c-;;;il:'
2.f'' Au ň]}an,li tńrnogatđst ae Onkornrányz.a1 ktĺlts*gvetésében kell szłxepeltetui és a BaľkaKht.tlak n ĺárnogatástal az r}n-teonrtänyzatnĺĺk k*ll elszámolľti.

Ż"3. Áu onkomr.{n1zat'at"á1la1j tánrogatást a központi ksltslÍgĺ*tós ált*l az ĺill}ĺonrrän3zatoknetto fĺnaľłsľíľozasánĺrk kęľetében uiatją áÉ u b*,.ku Kh'-."É*l4j* ä'ffii.oľ,nänyzutPolgńĺnresĺeľí í.ĺir.atal szrtrrrlájĺłľa ĺľkezc$ĺ l.o*t*ĺ !: inp* ĺ*lľl. Áĺnennyiben łz á'ĺarnÍ

:ľäľ-ľ:1liľ:'J*;,ľľilä.ilľľ;,ľ:ľ.'* IIlÉ5 au Ünľonlmnyľ,ut *,"á,',láJá,u' * oi,Ĺumrán5aai

3' Bfu.ka KIlł kötütrĆs a ifunqgatásolt tjsseegét a fetaĺtato]ĺ ęllátásitľa foľdítarri, szánrviteliný ! vńnĺartäs ĺlban tłilnogatásonkénľ ř|kii l öť'íĺsite'n kceęlrli.

4' .Ą Báľka Kht köteles'a {álnogatäs cĺssľrgł3n*k fe}haseľłálrłsa sorIíł a tőbbszoľ ntódosítottkfi zhesľcľzłlsękľo l szĺi lti 2 Ü03. e riĺ cxxĺ.x.' ľv. - ĺ irctłľľani.
.:5. Báĺka .Kltt a tán:ogatĺlsi ĺisszcgek ťelhasmátrásĺĺróI - kĺi1ön tinkoľĺnanyeati*, kiĺlćjn á}lĺmitńnrogaĺás ]:o;rtásban - 2ÜÜT..januáľ 31-ig ]ĺĺjt*]es *lsz.ĺ*ioini- sĺiiksÉg csetén a felhasználásuyilvűntĺľĺás;łlrak heĺyszĺrri ęll*nő'izesÉi tlg*Clđl'-ń:,łť;i.,,u** ł,*,',ál| tisseeg*t kĺj'e-lęs azclsłánrolłĺssal egyídejĺi}eg a Polgáľrrosttľ. I{ivatsĺ ĺańľnlłíjára vísszafizetni. Kiseđ*]nies

,,ĺ
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po'-;b;ägl*ltnk niio-ĺiĹ;'ptŕb* il;ffi#;,,^l.o*o*ľnĺ

7.Á. Polgárĺ;ęsĹeľ szĺikség es*łÉn az elĺĺámolńs,soľťrn, l,*gy Évkffien a.tánrogatások ĺlsszegeŕblhaszná}ásának és nl.íľvä,ĺaJásĺ''-ł,'i*,gataĺłł ľEnulinř+i -l' Ánt*nnyiben avízsgi{Iat so ľtitlsza'bál$alanság keľíil nwgáIttFÍtś-''" ;łt1 * p*lgĺnn**i*i li',ĺ*"sotłu tnuáĺ,loi-'ňl1.ĺ**e*ĺ*
ľ:lľ,n*;''ŕrŁľľ-ľJĺx'oĺľeä"iśJiĺi.t#'ńtiĺ 'ĺ;ĺr.oňti;'-ä"*ń-äatiĺs 

t*väbl:i ľo'yósíüás*ról a
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RoZsZoLcĺ.ĺ-ľ.ł.ľÁsI SZERZouÉs
az 7. szŕLmű móđosítással

egységes szeľkezetbe fo glaltan

mplrr lÁf-piżift ąĄrrvr.J l vLt vl v lL q

Báľka Józsefváľosi Szinháni és KultuľálÍs KözhasznrÍ Társaság (székhely: 1082 Budapest,
ül0ĺ nt 82, cégsegyzékszźxll: Cg. O1-t4-000075, képviseli: Seľess Zo\tźn ügywezető), mint a
kozhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapjan kiemelten közhasznri
társaság - továbbiakban Bárka Kht'

valamint a

Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvátľosi Onkormźnyzat (cím: 1082 Budapest, Baross
u. 65-67, képviseli: [Csécseí Béla]), mint a tiĺľsadalom kcjzös szĹikségleteinek kielégítéséért
felelős szerv'_ továbbiakban Önkormanyzat -
(Barka Kht és Önkormanyzat a továbbiakban együtĹesen a ,,Felek'', külon-ktĺiön a ,,Fél')
között a Bárka Kht' áital vé,gzett kiemelten közhaszrul tevékenység ellátásaról, az alĺbbi
helyen és iđőben, a továbbíakb aĺl részfetezett feltételekkel:

I. A Báľka Kht. tevékenységei

A Bárka Kht. kiemelten közhasznú alaptevékenységként vállalją hogy az źĺ\talt
tizemeltetetĽ Barka Színhazban naptári évenként legalabb 4 bemutatót taľ| legďább
1'80 szinhźni előađást játszik, (nrelynek l5-25%-a" fogadott előađas lehet), áĺtlag 85%-
os kihasznáitsággal.

A Bárka Kht. kiemelten kłizhasznrĺ kiegészítő tevékenységként vállalja éventę
további kultrľális és közösségi események, progľaľnok bemuĹatását, az alábbi
részietezés szerint:

a) rniivészeti és kulnľalis események: 20 alka\omJév

ftiáIlítások' irođaIĺni estek).

m e gismerés éą a miivószet ekkel val ó k ap cs o Lattanást

feĺmtaĺtású iskolak művészeti csoporĽj ainak,

közreműkcjdnek a Józsefu aľosi önkoľmany zat rendeményein.

b) ifúsági pľogramok: f0 a]kt|ornJév

a) A Barka Kht. kiegészÍtő tevékenységként vtila7ja, hogy évente maximum öt
alkalommal az épületet az tnkormányzattérítésmentesen. igénybe veheti kulturális és
taĺsadalmi esenrények céIjőra' Yállalja továbbá, hogy az események szervezését,

I

f.

^
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1.

2.

3.

megrenđezéSét, illeive a feladatok egy részét, a Bárka Kht. szakemberei .- a

ľendelkezésĹikr.e áI1ő lehetőségeken beltii' előzetes egyeztetés aiapján
térítésmentesen végzik, kiköĺ'e, hogy a techníkai berendezéseket csak a Báĺka Kht.
szakernbeľei kezelhetik. A részletekrőI a]kďmanként a Felek kti]ön megáilapodást
kotnek.

A Bárka Kht. vállalja, hogy évente maxiĺnális öt önkormányzati esemény/ďkďomra a

Bárka Szírůláz éptiletét az onkormányzat rendelkezésére bocsátja, - a Barka KJrt' éves

mtĺvészeti progrämja (évadterve) isnreretében - mely időpontokat az onkorľnźnyzat
(itt' az ćĺlta\ae tevékenységľe felhatalmazott képvise1óje) legkésőbb 60 nappal az aďott

esemény eIőtt a Baľka Kht.-val egyeńeti, (kívéve szeptember hónapľa eső alkalmakat,

melyekľe legkésóbb június 10-ig ke1i az eweńetést elvégeznĺ). Az időpontok
eifogadĄsab oz aBźrka Kht. rigyvezető igazgatőjtnakŁlozzttjarulása szükséges.

4' A Bárka Kht. kiegés zítő tevékenységként váLLaI1a, hogy kiađja a Bfuka Kht. saját

kulturális és információs szakmai lapját, a Hajónaplót.

II. A Bárka Kht. kötelezettségei

A Bárka Kht. vállalja továbbá, hogy progľamjával Józsefuárost képviseli valamennyi
kommunikációs eszközben, Magyaĺoľszágon és lnilfölđön egyaránt' Vállaiją hogy
Józsefváros kuituľalĺs életének színvonaias mÍikodését szakembeľ gtnđájáva| lehetőség

s zerint s e gíti, ezz eI is gazdtgítv a az onkorm an yzat ily en iraný t örekv é s eit.

A Barka lšlľrt. az 1082 Budapest, Ültői tt.82. szźxn alatti épületet koteles kĺzźrőLag az

alapítő okíľatábaľr meghatározott tevékenység folytatásahoz használni. Köteles
továbbá az épü1et karbantaľtásáról, áILagtnak megóvásáról és biztosításáról
gondoskođni. A Barka Kht a fenti épülettel kapcsolatosan beruhazast klzfuőIag az

onko rm ányz at ho zzćtj ttrulás áv al v é gezhet.

A Barka Kht. köteies tizleti tervét és beszámo\őjat ajogszabáiyoknak megfelelően
elkészíteni, és azt alapító onkormanyzat részérę meg}üldeni, legkésóbb a mérleg
elfogađásával egyiđejűleg. A száĺnadásí kcitelezettség teljesítéséig a további

frnanszírozás' illeťve támogatas felfiiggeszthetö, amennyiben a Bárka Kht. nenr

rendeltetésszęruen használja fei a tánrogatas osszegét, Az Önkormanyzat eilenórizni
jogosult a feihasználást és a számadást' A számadasi kotelezettség elmulasztása,

vaJamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén az Önkormanyzĺtí és az A].lami

Támogatás osszege kamatokkal megemelt vagy kamat nélkül visszakövetelhető'

A Barka Kht ĺizletí tervének és beszámoiójának aftszétképezi:

Đ A jegybevétel száľrítása széklrelyi és tájlrontásba:r történő eikészítéssel, a
produkciónkénti előađás szám, tervezett Látogatőszérn és tewezeft atlag jegyár

szorzataként.
b) Az üzldti teĺv szakrnai kiađ'ásainak produkciónként történő elkészítése, kťilön

felnintetve az áIIanđő és váItozó költségeket (premierig felmenjlő kiadások és

az ígyĺlevezett esti kiadasok)'

A Barka Kht. koteles minden olyan sťatiszÍikźt _ amit a tcĺľvény vagy más jogszabály

eIőíľ _ az onkorman yzat r észér e me gkÍildeni.

q
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A Bárka Klrt. minden érůen koteles a je1en Kcĺzszolgáltatási Szeľződésben foglaltak
végrehajtasźĺrő! beszźĺmolni az onkonnányzat képviselő-testülete feié, ilietve azt

megelozően az iIIetékes szakbizottságnak.

A Bárka Kht. az onkoľmanyzat á1taI kért tźĺjékoztatásokat köteies megadni és az

eĺlenorzési tevókenység során az iratokba betekintést biaosítani.

ilI. Önkormányzatkiitelezettsége

Az onkormányzat vtrIla\ja, hogy a kezelésébeďlrasznźll'atźlban á1lő L392. tulajdoni

lapszámon nýlvántartott 36030 hĺsz. alatt feltüntetett" terĺnészetben 1082 Budapest,

Ullői út 82' sztľľĺ' alatti épriletet, mely mÍíemlék jel1ege folytán a Magyar Ailam
tulajdona, megbatćrozatlan időľe, térítésmentesen, sziltházĹ és kulturális használatra

tiađja aBtłłka KhĹ-nak, a jelen K<ĺzszolgältaŁási Szerzőđésben rögzített tevékenység

megvalósítása érdekében. Az onkormźnyzat fenntartja hozzźljárulástÉ,hogy aBtrka
Kht. székhelye az épületbe bejelentve iegyen' Az źĺtađässal az tnkormányzat
keze\őihasznalói jogosultsága megmarađ, a székhelyenként történő bejelentés

tulaj đonj ogot nem éńnt.

A7l2009. (m. 4.) oK}/Í renđelet 5. $ alapjan ?009' mfucíus l-e és május 3l. köztjtt,

majd ezt kcjvetően minden év marcius 3l-ig az Önkornrányzat besorolási adatokat

szo\gtútat a Kultuĺális oľokségvédelrní Hivatalnak a Tv. szerinti központi
költségvetésí támogatasnak az ađatszoLgá|ĺatÁs követő évben (tííIgyév) tolténő

igénybevétele érdekében' Az onkormźnyzat a besorolási kérelmet minden évben a
Baĺka Kht. áital előkészített. és kitö]tott adatlapok alapjźľ' a Baľka Kht. segítségével

készíti el.

Áz onkorĺnźnyzat a- L73/f009.(05.06) képviselő-testületi hatźrozataaĺapjänvállalja,
hogy 2009' naptán évľe 102'000.000,-Ft, azazEgyszźakettómílÍló forint támogatast
(az ,,onkormtnyzati Támogatás'') biztosít a Bźłka Klrt. részére, továbbá előzetes

kötelezettséget vállal arra, hogy - a visszavonás jogának fenntartása rnellett _ a

további években évi 2.OO0.0OO,- Ft-tal novekvó osszegű onkormányzati Táĺnogatást
nyujt. A tźlmogatäs cé|ja: Az Önkoľmanyzati Támogatast a Bárka Klrt. kizaľólag je1en

KözszolgáJtatźĺsl Szęrződésben meghatźrozotĹ tevékenységre haszna|haEafd'.

A kovetkező évi Önkormźnyzatí Támogatás összegérőI, utalasiínak ütemezéséről a
Fetek minden év december 15-ig elózetesen egyeztetnek. A Felek az onkormányzati
TámogaĹás folyósítasaÍIak pontos üteméről valamint az elszáĺnolás szabályaiľói
minden targyéwe vonatkozóan ktilön 

.állapodnak 
ffięg az akfuális jogszabályok

figyelenrbe vételével. A2009. éwe vonatkozó ktilon megállapođást a Felek a jelen
I(ozszolgźl\tatási Szeľzőđés 1. számú mellékletét képező Támogatasi Szerzodésben
rögzítik, melymelléklet aKözszolgáltatási Szerzödés elváIasĺhatatlanrészę.

AZ onl.o*'aoyztt- vá|!alja, hogy a Magyar Kciztarsaság köitségvetéséből a
olkonnanyzatnak a Báĺka Kht. ferĺrtartasára juttatoit ĺĺllaĺni támogatásokat (az

,,Aila*i Támogatás'') a Báĺka KhĹnak átutalja. A Felek az ALIamí Tánrogatás
osszegének mértékéIől, utďasanak ütemezésérőł, eĹszámolásának szabályairól
minden tárgyévre vonatkozóan inilön áIlapođnak meg 8z aktuális jogszabáiyok
figyelembevételével' A 2009. évre vonatkozó Allami Táĺrrogatás folyósításanak

o.

1.

2.
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ütemezését a jelerr Kozszolgáitatási
Támogatási Szerződés rögzíti.

Szerzőđés 1. szánú meiiékletét képező

IV. Egyéb nregállapodások

Az arczy-kert hasznźl)ati lehetőségét a lőzsefvźrosi Kulturális Központ és a Báĺka
Kht. kcjzĺĺttí megállapodás rögzíti, mely megállapodás jelen Közszolgáltatási
Szerződés 2. szźľľrí mellékletét képezi.

Felek tuđomásul veszik, hogy az onkorm źnyzat az AIIamí Támogatás elmaradása

vagy csökkenése esetén az Allarri Támogatás pótlasara nem kotelezhető'

Jelen Közszolgáltatasi Szeĺzodés a Felek által történő alákás napjan lép hatályba, és

hatźlr o zatIarl id őĺe s zó 1.

.Telen KozszoLgákatt:si Szętződés érvényesen csak írásban, a Felek áItal cégszerűen

aIźÁrt okír attal mó đo síth ató.

Jelen Közszolgaltatási Szerződést az onkorm źnyzat Gazđasági, KeľtĹletfejtesztesi és

Kö zb eszetzési B izotts ág a 80 I l 2009 . (v. 1 2) szttmu határ or-attnak 6. pontj áb an hagýa
jóvá'

A Feiek közöťt korábban léťrejött, azonos tárgyu megállapodások jelen

Kci zszo lgaltatas i S zeuő đés aláíľásával hatályukat veszĹik.

A Felek tudomássď bímak arĺól, hogy a jelen Kozszo|gákatási Szerződés egy
példanyít, aBźtka Kht köteles, annak alźtírasátől számított 30 napon belül, a Fővárosi
B íľóságnal, mint Cégbírós ágnál 1 etétbe kell heiyezni.

i ' számú melléklet: Támosatási Szeľződés
2 . sz áłrľr m e i lékl et : M e gál lap o d ás az Or czy-k ert hasznáIatár őI

A Fe]ek a jelen Közszolgáltatási Szerződést átolvasták, érte akaratukkal

mindenben egy ezőt, j óv áhagy őIag írtźk aIá,

Budapest,2 ..!..,t......,
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