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Képviselő.testiilete szämára

Tisztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények

A.z Álumi Számvevőszék}Ol3. augusztus 26. és20I3. szeptember 20.kijzottiidőtatamban a
2013' I. felévi ęllenőrzési terve alapján az cjnkoľmányzattu|ajdontĺban|évő gazdasági tarsaság
formában működő Baľka Színhaz Nonpľof,lt Kft. közfeladat-ellátás át el|eĺőńzte.

,ą.z Á[ami Számvevős zék áIta| ellenorzĺjtt időszak a 2008 -20 12' év ekvoltak.

il. A beteľjesztés indoka

nz n|larni Számvevőszé|<ľő| sző|ő 2OI1. évi
polgáľmester köteles az önkormányzatra
mesismeľtetni.

LXVI. töľvény 32. $ (6) bekezdése alapján a

vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel

E|őteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2014. május 14. . sz. napiľend
Tárgy:Tájékoztatő az A||ami Számvevőszéká.JtaI.a BÁRKA SzínhánNonprofit Kft.nél
v égzett ellenőľzéssel kapcsolatos jelentésről

A napirendet nyílt ülésen kelltargyalni, döntést nem igényel

ElorÉszÍro szpxvrzETl EGYSÉG (NÉv, szIcNó): TonvÉNyľssÉcl És PenrÉpvISELETI Inooł
KÉszÍľprrp (ÜcvnĺrÉzo NEve, SzIGNi): TonvÉNyBSsÉGI És PpnrÉpvISELETI lxooe 7fq
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NtMIGIIIYp!.' IGAZoLÁS: ą ,!*.; !

Jocl roNľRo''. .Q) -
BprnRrnszľÉsnľ ALKALMAS :

Rlľ'ĺÁN Eone
JEGYZÓ

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x

Hattlr ozati j av aslat a bizottság, száÍTtát a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti letn ek az e|óter.j esztés me gtáľgy a|ás át.

fÜt6 MÁJ 06 
lghLo,,



ilI. Tényállási adatok

A vizsgá|ati jelentést a jelen tájékoztatő I, sz. mellékelte tarta|mazza (,,Jelentés az
Ónkormányzatok rcbbségi tulajdonában lévő gazdasági társasĺźgok klzfelądat-ellátásának
ellenőrzéséről _ Bárka Színház Nonprofit Kft.',címmeI),

A jelentéstęrvezet sem a polgármester, sem a jegyzó részéte nem tartalmazott javaslatokat,
,a:zonban a megállapítások egyéľtelműsége, a köľttlmények teljes köľ{ĺ ismertetése érdekében
az A||ałni Számvevőszé|<rí5| szo|ő 2011' évi LXVI. törvény 29.s Q) bekezdése a|apján
pontosító javaslatokat tettünk, mely észľevételeket a Számvevőszék részben elfogadott.
A végleges jelentés kizárőIag a cég ügyvezetése tekintetében fogalmaz meg konkľét
feladatokat.

Az Önkoľmányzat vezetése - annak ellenéľe, hogy súlyos hiányosságok nem merültek fel - a
jelentésben foglalt felvetéseket megvizsgá|ata és valamennyi gazđasági társasága tekintetében
intézkedett a megfelelő gyakorlat kialakítása érdekében.

IV.V. A diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetéseo a diintés célja, pénzügyi hatása

Jelen tájékoztatő đontést nem igényel'

vI. Jogszabályi köľnyezet

Az A||ami Számvevőszé|<ĺo| szőLő 2OI1. évi LXVI. törvény
Állami SzámvevőszékrőI sző|ő 2OI1. évi LXVI. törvény 5.

Budapest, 2014. május 4.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

32. $ (ó) bekezdése, va|amint az
$ (4)-(5) bekezdése.

nevében és megbízásábĺól: rt ĺll , ,4ĺ fr".:Wďu,Wr
atiegyzo 
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;illamĺ Szđmvevőszék
Iktątószóm : Y.o.J'9 4-77 7 ĺ 2aI4.
Témaszám: 1.159
VizsgáIat-azonosító szőrn.. vo6 53021'2

.Äz ellenőrzést felügyelte:
Makkai Márĺo
felĹigyeletĺ vezető

.A,z ellenőľzést vezette és oz ellenőľzés végľehaitósĺńéľt felelős:
Hoľváth |őzsef
eIlenőrzésvezető

Ä szđmvevőszékĺ ielentés összeđllítĺĺsábon közľeműkłidött:
Lődiné Cseľ Zsuzsonno
szĺímvevő főtonácsos

Az ellenőľzést vége ftékz
Béľes-Molnĺńľ Geľgely . Homoľ fózsef
kiĺlső szakéľtő kĺilső szokértő

Lőđĺné Cseľ Zsuzsqnno
szőmvevő főtonĺícsos

.ł témához kopcsolódĺó edđig készített szárnvevőszékĺ ielentések:

ctme

|elenté.s a színhó'zok
ellenőrzéséľőI

' soľszámo
đllamÍ tđmogatásónok és gazdólkodásđnok ].039

IęlęnJś''s,s
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l. ossztc ző rvrccÍł'rra.ľÍrÁsoK, KöverrtzĺtľÉsE6 JAvAsLAToK

rr. nÉszrtĺEs ľĺt,cÁrr^ł'ľÍľÁsor
1' . Az onkoľmón y zot kö zfe|odat.ellđtđsđnok megszervezése

1.1'. A kozfelodot meghotórpzĺíso, o felodat ellótósónok váIosztoťt módio
1'.2. Az onkormőnyzatl és o fuIajdonosi iľányítás megítélése

2, A gazdasógi tđrsosĺíg kozfeladat-eilđtó.ssol kopcsolotos tevékenysége
2.1. .A. gozdasđgĺ tđrsoság szeľVezeti kiolokítĺísa , szobő|yozottsđgo
2,2. l\ gozdasđ.gi tórsasđg vogyonnyilvđntortđso
2,.3. A gozdasđgi évek ľđfordítđsoinok és bevételeinek alokulóso
2.4. .A. gozdasógi tórsosđg eľedményének olakulđso
2,5,,A. gozdosági tóľsoság folyamatos üzemmenetének, mííkodésének,

likvÍditósónak biztosítóso

3. Az onkoľmónyzot tulojdonosi jogoinok és kotelezeťtségeinek
érvényesítése
3.1. .A. gozdasági tđrsosđgtóI szórmozó informócÍók elemzése,

hasznosítđsa
3 .z. Az onkorm őĺrv zat ké pvisel ő-testt.i]etének intézke dései

MELLÉKLETEK
].. szómú A Bárko Szíĺthőz szokmoÍ tevékenységének mutotói a 2008. és a2at2.

évek ktizott

2, szőmĹl A Bórko Szín)n.ó'z tólnogotĺíso o 2008. és a foLL. évek kozött

3. szđmú A Bórko Szírthó'z vagyonónok főbb cdotoĺ 2008. jonuĺír l'.je és 2oL2, de-
cernbeľ 31.e kozött

4. szőmú, Budapest Fővđros VIII. keľüIet }ózsefoóľosi onkormőnyzat polgaľmester-
ének észrevétele

5' szárnri Budopest Fővóros VIII. keruIet }ózsefuárosi Onkoľmőnyzat polgđrmester-
ének észľevételére adott vĺiiosz

6. szőmú' A Bórko Színľlőz igyvezető igazgatőjánok észľevéteie

7. szőmú' A Bĺírko Színhőz ügyvezető igazgotőjőnok észrevételéľe odot| vőIasz
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JETENTES
oz önkoľľnónyzatok többségi tuloidonóban lé.

vő gazdosĺńgi tóľsasógok kiizfeladot.
ellótĺĹsónak ellenőľ zéséről

Báľko Színház Nonpľofit Kft.

BEVEZETES

Az tnkormónyzotnok az tw. és oz M<jtv. szerinti közfeladato o művészeti fel-
odotok ellđtóso, ľnelyet o többségi fulojdonłában ó'lló gazđasó'gi tđrsosóg elő-
adó.mĺĺvészeti tevékenységének tórnogotósđvol volósÍtott meg.

Az Önkoľmonyzat Gozdosdgi progroml-z-je oz e}lenőrzoht időszokban a művé.
szeti tevékenységre nem teľjedt ki, színhózĺ koncepcióval nem rende]kezett.

A Bórko Színlnőz Nonprofit Kft. tđmogotđso oz ellenőrzott időszokban kozponti
koltségvetési, illetve fenntärtói (onkoľmónyzatl) tómogotós formóióban, volo-
mint pályózotok útión volósult meg. A 2o08.2o1z. évek köItségvetésÍ töľvényei
egy osszegben tartolmaztők oz Önkorrnőnyzat fenntartđsóban működő színhiz
đllomÍ tđmogotósót, oľnelyet o fenntaľtó o gozdosógi tđrsosógaĺészéte tovób-
bított. Ezt oz onRoľrnónyzat a koltségvetési ľendeleteiben meghotórozott mér-
tékben tovóbbi foľrđsokkal egészítette ki.

Az Önkormőnyzat és o Bórka Míívészetĺ és Kulfurólis AlopÍtvóny az ellenőrzött
időszokot megelőzően - t996. július 18-ón - ďapította a Bárko Kht.-t
1.,0 millió Ft olopítóÍ törzstőkével, melyet az tnkoľmőnyzat az e||enőrzott idő-
szokot megelőzően _ 1999. júnĺus 24-tő1* 93,5 mĺllió Ft-ro emelt. Az ellenőľzott
időszok kezđetén a Bđrka Kht' ťulajdonoso az onkormőnyzat (99,7o/o tulojdoni
hónyod) rnellett 0,3olo tuloidonĺ hónyaddol egy mogón személy volt' A Képvise-
lő.teshilet a Gt. előÍrásainok megfelelően módosítoľto o Tđrsosógi Szeľződés,-t
a L49/2oo9. (IV. f2.) száml3' hotdrozotđvol, és 2oo9. mó'jus 31.ei hatdllyol
nonpľofĺt korláto]t felelősségű tórsasđgi foľmđbon mriködtette tovóbb az eIő-
odó-művészei'szewezetet. A Bđľko Szín]nőz a2o1-Z. évben 100o/o önkormđnyzo-
ti fuloidonbo kerüIt.

A Bórko Színhĺíz épülete mÍíemlék jeIlegĺí, omely mé9 a szőzad elején az ifr'
műkodő Ludoviko vívótermeként funkcionđlt. 1999 szeptemberében nyitottđk
meg o Bđrka Színhőz felúiított, ĺítolokÍtoťt éptiletét. A Bđrka Színhó'z óllondó
tđrsulattol rendelkezik'

Az onkormőnyzat oz e|őadő.miívészetí felodatok ellđtđsđro o Tđrsosóggol ho-
tóľozotlan időľe szóIó Kozszolgđltatđsĺ szerződés'-et kötött 2o0o. július 10-én'
Ezt o'z ellenőrzött ídőszok végéig két alkolommol módosították. A szerződés tor-
tolmazto o kozhosznú tevékenység kŕjľét, o Tóľsosdg óltol teljesítendő mŕívésze-



BEVEZETES

ti tevékenység pontos mutatószđmoit, o gozdólkodđs és q művészeti tevékeny-
ség ellótdsóvol osszefriggő koteiező ad'asźolgaltoiás.řormĺijđt, idejét és módiĺít.
Rögzítette az Onkoľmőnyzat ellenőrzési'"i,"'"ltsó;t, valomint goranciđiis
l::::.Jľ-:ľ-|ľ: " kcjtďezettség megszegésé:nek ;ojĹovette zményeit, o szóm-
adosi kcitelezetľség eimulasztđso és o nem rendeltetěs szerinti felhosznđlas ese-téľe o visszafizetési kötelezettséget.

AzĚmftl. új elemként vezette be 2ao9 novemberétől o too tđmogotđs!.mintklz1etett tđmogotósi formót. Ennek felső hotđrat o logálkoto a táľg-ýevi1ägyue.vétel 8Oo/o-đbon hatórozto meg. ,Ą too támogatós péňzugyi teliesiilése a tómo-gotóst nyúitó vóllolkozások eľedményességéńet és tĺímogntđs nyújtósi hoilon.dósógónok íriggvénye.

A Bórko Színhó'z:' Ô,'\:lľ ?|v,?|kozfe1adot-e1lĺitđsa érdekében végzett tevé-kenységéhez az e.Ilenőľzott időszokbon összesen 1206,9 millĺó Ft óllomi és ĺjn.kormó'nyzoti mliködési, valamint 262,o-mlllió Ft .gyéu pőlydzatl táńogotóst
kopotť. Emellett o fao9-2o72. években 77,4 miilLió pt-too tämógotast 

""tt 
i.gż"y.

be.

Az ellenőrzött ĺdőszokbon o Színhőznégy jőtszőhelyen, évente 4.5 bemutotovol
đÍlogoson 257 színhőzi előąd'ással, mintegy 7oo/o.os kiĺrasznóltsog mell"tľ iatta
el o közfelođotoĺt. .Pĺ fizetőnéző.szőm o zöog. évi 26,1. ezer főrő| a 2aI2. éwe
2L,9 ezer főre csökkent. A SzÍnh ó.z ő|tal fogialkoztototľ munkovĺilalíl.-áĺ"jlet-
szómo o 2o08. évi 24 főrőI a 2a1'2, évľe 48 főľe nőtt.

l\ Bđrko Színhő,zfőbb szokmoi mutotós zőmait a.]'. szőmilmelléklet tortolmoz-
za.

l\z ellenőľzés vĺíľható eľedménye: a jelentés nyilvđnoss ó,ga atórsodolom
széles köľével ismeľteti me9 o Színhóz gozdđlkodósáro vonatkőzó megđllapító-
soinkot, tovdbbó a megĺíllapítósok olop|á-n megfogalmazott szómvev-őszékĺ 1o-voslotok hosznosításo elősegíti o feltin hibĺik mégszüntetését oz ellenőrzÔťť
szervezet jobb feladotellđtósđt' A tĺírsodal om szőmőra je|zí, hogy kozpénz nem
moradhot e]lenőrizetlenĺĺl, oz Ász ĺľtétteľemtő rend kiolalcĺtašáľroz e" *ugo'-
zéséhez hozzőjőru\ó tevékenys ége pozitív hatđssol lesz o szervezetről kíolokított
összkép formólđsđbon. A szervezeten be]ul lehetőség nyílik orra, hogy o 

'*jal-lopítđsok szintetÍzĺílósávol ąz asz o hozzőadot eřtet.et teľemtő, eÉmzo täva-
ke-nységét és tonócsodó szeľepét is eľősítse. A ió gyokorlotok bemutotósđvol oz
ASZ ho zzői órul o követendő meg ol dások me gÍsměitetéséhez, teľi esztéséhez.

,A'z ellenőľzés céIia annok éľtékelése vol! hogy

. o.1 o1kormónyzat o iogszabólyĺ előÍrđsok figyelembevételével döntött-e oz
ellenőrzésľe keľtilő-közfelodot megszer.Íłezéséről, az ellátós módióľól; o tulo;.
donostól elvórhotó gondossóggal felĹigyelte-e társosđg felodátellátđsđt; o
gozdosđgĺ tđrsaság rendelkezéséľe bocšátoťťa-e a kĺĺzfilodot-ellótósánoź ą
szrikséges kozvagyont és biztosítotLo-e o fulojdonosi jogoknak o kozvagyon
feletti érvényesriléséĘ o tĺíľsosdg vogyonvesztése eseiéň intézkedet-e ä, to-
vábbĺ vogyonvesztés megok odőlyo zősőró|;

. ! 9a'zdasógi tórsosóg teliesítette-e o tulajdonos tnkormónyzat részéről meg.
hatőrozoLt célokot és felodotokot o ľendelkezésre đtló erőfórrósok felhosznd-



BEVEZETÉ,s

l ós óval; végrehai totto-e o kozfeladot-ellđtási szerződés elő ÍľósaiĘ betorĽotto-e
a vogyonnal törrénő g ozdđlkodósro vonotk o ző j o gszabilyi rendelkezéseket.

Az e||enőľzés hatókłiľe: oz onkormőnyzatok kozfeladat-ellđt.ásónok ellenőr.
zése, omely kiterjed oz <inkormőnyzatok és o közfelodotot ell.ótó, oz önkoľ-
mőnyzat többségi tulajdonđbon lévő gazdosđgi tđrsosóg kozotti felodotmegosz-
tósrcr, oz onkoľmúnyzotok tula|donosĺ |ogoĺnok gyakoľlđsđro, volomlnt a nem-
zeLl vagyon kezelésének el}enőrzése keretében o közfelodat-ellótóshoz rendelt
vogyonra és a vagyont érintő szerződésekre. A ielen ellenőľzés kiteried oz ön-
kormőnyzatok többségi fuloidonlósđvol mííködő gozdaságÍ tdrsoságok közfel-
ođot-ellótđs<íľo, vagyongazdđikodósi tevékenységére, o kopcsolódó nyĺlvđntor-
tósok, elszĺírnolđsok szabđ'lyszerĹíségére és megbízhotósđgóro. Az ellenőrzott té.
telek kivóiosztđsa vélet]en rnintavétellel töľtént.

J\z ellenőľzés típusa: szo b ólys zeríjségi ellenőrzés

Lz e||enőrzofr. időszok: A 2008-201.2' évek, volamint o helyszíni ellenőrzés
befeiezéséig _ 2073, szeptember 27-ig _ bekövetkezett vĺíltoz.ások figyelemme]
kíséľése.

Ellenőľziĺtt szeľvezet: o Bórko Színb'őz Nonpľofit Kft., volomint Budopest
Főváros VIII. ke ľület }ózsefu áľosí onkoľmđ ny zata.

.A,z ellenőtzés végtehnitásának iogszabályi alapiőt az Ász w. s. s
(3)-(5) bekezdéseiben fogloltak képezték.

ĺz iĺSZ a 20ĹĹ. évi LXVI. töľvény 29. $-a szeľint o jelentésteľvezetet megktildte
Budopest Fővóľos,VIII. keľület |ózsefĺárosi Önkormőnyzata polgáľmesterének
és o Bórka Szílr)c'őz Nonpľofit Kft. ngyvezető igazgatóiánok egyeztetésre. A be-
éľkezett észľevételeket és az azokta odott vólaszt a ĺelentés 4 -7 . szőmu mellék-
leteĺ taľtolmazzők.



l. ÖssZEGZl MEcÁĺĺepÍĺÁsor, xÖvtrxrzĺtĺÉ,se,x, VASLATOK

I. ö S s z E, Gző M EG Átr^ł,pÍĺÁs o K, x ĺi vEĺ KEZT rľÉs EK,
JAVASTA,TOK

Az onkoľm őnyzat a mÍívészeti fe]adotok támogotósónok, mint az tw.-ben és

oz Motv.-ben rneghatórozott közfelodotónok, oz ellenőrzött időszokban éleget

tett. Az onkormđnyzat a kozfelodot-ellátósót a Birko SzÍľ:}ľ'őz mint gazdosógi

tóľsaság tđmogotđsávol biztosítotto. A KépvÍselő-teshilet o hrlojdonosi joggyo-

koľIós iendjét áz e]lenőľzo|1' időszak alott o iogszabólyoknok megfeielően ren-
d.e1eteiben és szabő|yzotoĺban rogzítette. A ťulojdonosi ioggyokorlđs keľetében
o Képviselő-testĹilet - és ótruhó'zott hatőskorben o Bízottsđg - hotórozotokot
hozott. 

i

Az tnkoľmőnyzat o Táľsasóg ľészére a Tđrsosógĺ Szerződés,,,.ben és o közszol-
gđltotási szerződésekben fogloltoknak megfelelőerl, az előodó.míívészeti koz-

řeladot.eltđtó,sőboz szi.ĺkséges vagyont (olapító tőkét és o Tóľsosóg székhelyétil
szolgóló ingatlont) ingyénesen hąsználotbo odto. A Szính'ó'z részére ingyenes

hosžnálatbá ótadott ińgotlan o Magyor Állom fuloidonót, a nemzeti vagyon
részét képezte. Ä,z onkorm őnyzatvogyonkimutatđsđban oz đllomi vagyonnal
való gazádlkodásról szóló 25412007. (x' 4.) Korm' ľendelet előíráso ellenére oz

ingatĺon értékben nem szeľepelt. A Bó'rko Színinőz o könyveiben nem tuntette

feřo nullós szórnloosztőllyban o hasznóIatbo kopott ingotlont, amely ellentétes

a Szó.mv. tv.-ben előírtokkal. Az ingatlonon végzett soiđt felúiítósok és beruhĺí-
z6sok kiodđsoit mĺnd az onkormőnyzat, mind o Bárko Színlnőz mint idegen tu.
loidonon végzettbeľuhózóst oktivóIto. Ez az e\szőmoiós megfeielt o jogszobóIyi

előÍľásoknok'

Az onkoľm őnyzatés o Színhđz o kozfelodat-ellótósónok tórgyi és pénzĹigyi fel-

tételeÍt aközszolgđltotósi szeľződésekben rögzítette. A Színhőz részéĺe a közfel.

adot-ellótó' sőhoz sztikséges foľrás biztosítósóľóI o KépvÍselő-testület oz éves

koltségvetési rendeletekben és o közszolgóltotósi szerzőđések elvóloszthototlon
részét-képe ző támogatósi szeľződésben hotóľozott. A közszolgđltotási szerzőđé-

sekben ńeghotđroitőy ą közhosznú tevékenység korét, o SzÍnhóz óltol teIjesí-

tendő művészeti tevékenységek jellegét, mértékét és pontos mutatószĺímoit.
SzabőIyoďók o művészeti tevékenység ellđtósóvai osszefiiggő kötelező adat-

szolgóItotós formójót, idejét és módiđt.

Az Emtv. úi elemként vezeffe be 2009 novemberétől o tao tómogotást, mint
közveteťt tđrnogotósÍ foľmó.t, amelynek mértékét a iogolkotó a tórgyévi iegybe-
véte] 8oo/o.ĺíboň hotórozto meg. A too támogató's pénzĹigyi teljesülése o tđmo-

gotást nyújtó vóIlalkozósok eľódményességének és támogotós nyújtásĺ hojlon,

dóságđnak o fuggvénye.

A közszolgriltatási szeľződésekben fogloltok o közfelodat-ellđtós feitéteIeit bizto-

sították. Ä' o''ko.* őnyzata kozszoigđltatósi szerződésekben a hoszná]otro át-

odott vogyon védelmével kopcsolotbon leltórozđsĺ kötelezettséget nem írt eIő.

Az onkoľm őnyzat o vogyon védelme éľdekében o közszolgáltotđsi szerződé-

sekben go'o''ció.Iĺs köveielményként fogo1mozto meg q kötelezeťtségek meg-
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szegésének iogkövetkezményeít. Az e||enőrzött Ídőszokbon o Társasĺíg részérő], a
kötelezettség megszegésére, illetve a szerzőđés megszűntetésére nem keru]t sor.

A Képvĺselő-testtilet ą Színhőz Tđrsosógi Szerzőđés,,,-ben _ q Gt. e]őírđsoĺvol
összhangbon - szobőIyozta o tuloidonosĺ ioggyakoľIđs keľeteit. A Társosđgi
Szerződésben o Tóľsosóg legfőbb szerve, a taggyíi|és kizđrólogos hotósköľébe
tortoző feladot}ĺérrt lrotóľoztrr rneg cł Túrsosúg SZMSZ.élrek és uz FB rigyrendié-
nek jóvóhagyősőt.

Az FB ügyľendjét oz Onkormőnyzat Bizottsĺigo elfogadta. AZ FB elnökét oz FB" togok a Tóľsosóg SZMSZ-ének és az FB tigyrendjének megfelelően moguk kozül
válosztottđk.

A Képviselő.testület o T,ársosóg ugyvezetőjének és egyéb v,ezetőóllósú dolgozó-
inok, valcmint az FB togoknok o đíjazósđľo vonatkozó anyagÍ ösztonzés rend-
szerét nem hotározto rneq.

Ä. Képviselő.testulet]q ĺai.o,ĺg 2oo8. és 2o1'2.évek kozotti beszómoióit és üzleti
tervejt o jogszobólyokban, oitnko'mőnyzat belső szabő|yzataiban, illetve a
kozszolgđltatósi szeľződésekben foglo]toknak megfelelően, hotóľidőn be]ül - az
FB hotó'rozotok és o könywÍzsgólói ielentések figyelembevételével _ a taggyíi-
Iésnek elfogodósro iovasolto

A Társosđg szokmai tevékęnységének ellótósát az Önkormőnyzat oz éves be-
szómolók/évodbeszđmolók alopjón értékelte. A' Színhőz az ellenőrzott időszak
minden évében e}készítetľe o szokmai értékelését, amelyet o 2008' és 2012. évek
közĺjtt az onkormőnyzat belső szobólyzotoinok megfelelően o Bizottsóg meg.
tőrgyal^t és elfogadósra jovosolt.

.Az onkoľmőnyzat az e||enőrzötť ĺdőszak ľninden évéľe rendelkezett ellenőrzési
terwel, omelyek ióvđhagyđso az Öĺv..nek megfelelően, hotóridőn belül meg.
torľént. Az Önkoľrnőnyzat o belső ellenőrzés éves ellenőľzésÍ terve alopj.ín a
Táľsosógnól o 20].1. évre ellenőľzést tervezett, de az eLlenőtzés elmoľodt. Az
onkormányzat a zu.t, évtől o Szín,rrőz honlopjo odottartalmónok megfelelő-
sége ellenőrzésével külső szokértőt bízott meg. A szokértő o jelentésében megól.
lopítotto, hogy o honlop odottortolmo nem felelt meg azEisztlł, és oz Info tv'
előíľósoĺnak. A kozzététel ellenőrzésével kopcsolotos megóIlapítđsokro o Szín-
hőz a helyszĺni ellenőrués lezőrősőig az intézkedést megkezdte.

,Ą. Tđrsosóg - o kihosznđltső,gra előírt mértéket kĺvéve - teIjesítette oz onkoľ-
mőnyzat részérő| o közszolgóltotósi szerződésekben meghotáľozott célokot és
felodotokat.

A Tóľsosđg a gazdőlkodđs szobólyozásőra vonotkozó jogszabđlyi rendelkezése-
ket csqk részben tortotia be' A Tđrsosóg Szđmviteli politĺka',2-je tartolmorta az
elkészítendő szabđLyzotok körét, de a Tđrsaság 2oo7. évben, illewe 2009. au-
gusztus 31-től hotłílybo helyezett szabőlyzatoi nem teljes körtien tartalmozták
o Számv. tv. ĺíltoi előíľtakat. A Tórsosđg számlorendet nem készített, ezze|meg-
sértette o Szđmv. tv..ben előíľtokqt. A Śzabő|yzotokot az eLlenőrzött időszokbon
nem aktuotizđltók. A belső szabóIyozős hÍónyossógaĺ. és o meglévő szabő|yza'
tok nktuolÍzđlósónok elmarad'áso a Tórsosđg ĺntegritásóval kapcsolotbon koc.
kózatotjeientetľ.
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A Tđrsosóg a 2008. és o 2012. évek kozdtt o taggyűlés áltol jóvóhogyotĹ szMsz-
szel nem rendelkeze|t. Az iigyvezető őItaL 2o7Ĺ novembeľ.z-en aĹaĺrt és 2011'
december 1-jén hatĺilyba léptetett sZMsZ.t oz FB nem véleményezte, a taggy'ii-
lés nem hagyta jővő.

A Szính'őz az ellenőrzött időszak oloff o közszolgđltatđsí szeľződések előíľósoi-
nok megfeleiőelr folyurnutoson blztosítotto a tev?kenységi köľébe tortozó szÍn-
hózi szolgĺĺltatóst.

A 2008.2012' évekre aLeltőĺozó,si szabőlyzotbon előíľt teljes köľű dokumentĺí-. ciót o helyszíni ellenőrzést végzőkľészére nem adtak őt,. A zo1,2. évi leltđrozos.
ro vonatkozóąn bemutotott dokumentumok nem feleltek rneg o Szđmv. tv' és o
Leltórozósĺ és selejtezési szabőLyzat előÍrósoinok. A leitározós]i eljđrđsbon részt-
vevő személyek nem rendelkeztek névre szóló megbízólevéllel, és a leitórozĺĺsľól
Ieltőrzőrő jegyzőkönyv nem készrilt. Az eľedetĺ o]ĺĺĺ le]tđľív példđnyoko.' aa-
fum nem szeľepelt. A Táľsosóg o vogyon leltđrral t<irténő oiđtámoszĺáso sorón
megsérľete o Számv' tv.-ben, Ílletve a belső szabőlyzatokbon előÍľtokot.

A Tóľsosóg a 2o1J-2o1,2. években osszesen 1'4,6 millió Ft értékben selejtezett le
befektetett eszközöket' A seleitezéseket olyon bizonylatokkal tómosztottók aló,
omelyek nem minden esetben feleltek rneg a Szĺímv. tv.-ben foglaltoknok.
2009-ben két esetben abeszerzefr, eszközt 0,2 millÍó Ft értékben o besžerzés nap-
ján leselejtezték.

A.Tđrsasđg ľáfordítđsoĺnok ieljesítése minden évben rnegholodta o tervezetĹ ér-téket. Az ellenőrzött időszokbon o tényleges rófoľdítĺísok osszege
za44,2 ľnillió Ft volt.

Az.anyagjellegrí rĺĺŕordítósok ellenőrzése során megđllopítottuk, hogy két vđl-
lolkozósi szerződés esetében * 2071.jonuđr 14-e és đprĺlis 1.-ie közottíé9y alko-
lommol _, osszesen mintegy 1,I. millió Ft összegben b hazĺpenztóľbó] _"á rĺa,ĺ.
pénztőr kezelési szabőLyzatot megséľtve _ utolv?nyozős és meghotolmozđs nél.
kiil fizették kÍ o szerződések e]lenértékét o Tđrsasó-g egy munkätĺírso, o produk-
ciós igozgotó részére.

Ą Tĺiľg.asđg rigyvezetője - o Gt. előírósát megsértve _ 2oL2. mđrcius Zo-őn
o,6 millió Ft összegben kotött o saiĺit vóllalkozđsóval szerződést l1gy, hogy ah-
!9, o Tó'ľsosđg tulojdonosa, oz Onkormőnyzathozzőjőruilósĺít elő"áete,uň,.,.*
kérte meg.

Ä. szeméJyĺ jeltegií rófoľdítĺísok ellenőľzése sorón megđilopítottuk, hogy o Tár-
sosógnđl o munkovÍszony-létesítés, -megszűntetés, o-munkokor ĺítaaäś-ófuétel
folyomotót nem szabőlyoztók. Ennek kovetkeztében o 2012' évben o Táľsosóo-
nok 0,6 millió Ft kÍntlévősége keletkezett a kÍlépeťt munkovđllalók đltal ki neň
fizetett te]efon és egyéb koltségek miĺrtt. A Tĺíľsosđg ezeket o követeléseket nem
peresítetľe, és az onyogi felelősséget a munkovallolottol szemben nem érvé-
nyesítetĹe.

Az egyéb és o rendkívüli ráfordÍtđsok e]szómolósa soľón nem teljes körÍíen tor.
tottđk be a Szłímv. tv.-ben és o Szđmviteti polÍtiko,,,-ben előíľtokat. Az ellenőr-
zés megőIlopítotto, hogy o behojthototlon kovetelések leírós őt a 2oo9, és 2010.
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években a rendkívĺili rófoľdítósok közoti szómolták el, omely ellentétes Szómv.
tv.-ben fogloltakkal.

A tényleges bevételek o tervezett éľtékektől _ a 2ao9. és 2011. éveket kivéve -
elmorodtok. A Tđľsasóg nettó đrbevételét a iegybevétel oIopvetően meghotó.
rozto, összege o 2o08. évi 35,5 millió Ft-ról o 2072. évre 30,6 millĺó Ft-ľo csok-
kent.

Az egyéb bevételek elszómolóso dokumentólt módon tortént, elkülonítve tor-
talmozto az ől|am| oz önkoľmőnyzatl, valomint a tao tđmogotósokot.

A Tórsoság a 2ol2. december 3]..ei méľlegében 24,8 millió Ft egyéb követelést
mutotott ki' Ebből az e|Lenőtzés részére ótadott tonúsítvđ.ny szerint 5,6 millió Ft
lejórt követelés voIt omelyből3,9 millió Ft o 6o nopot meghalodta.

A 2oo9. és 2O].o' évben teljes méľtékben }eírt, i]letve az értékvesztéssel érintett
vevőkĺjveteléseket egyéb, illetve ľendkívtiLli rófordítósként szó'moltók el, omely
ellentétes o Szđmv. tv.-ben leírtokkol. A kovetelések leíróso, ĺlletve értékvesztése
a Tóľsosógnak 4,6 millió Ft veszteséget okozott'

A kovetelések mĺnősítésének ellenőrzéséhez dokumentóció nem đllt rendelke-
zésľe, ezérŁ nem volt mególlopíthotó, hogy o Tórsosóg a kovete]ései érvényesí-
tésére vonotkozóon megfelelő gondossóggoi ióľt-e eI, mÍejőtt ozokot behojtha.
totlannok ľninősítefte. '

A Társasó.g a bevételeit és rófoľdÍtósoit o főkonyvi szómlđk megfelelő bontósđ-
val torľjo nyilvón, de o Tóľsosó.g o tómogotđsok felhosznólósóľól oz éves be.
szó'molók melléklétét képező Kiegészítő mellékletben nem a Szđmv. tv.-ben elő-
írt r és ziletezettséggel szómolt be.

A Tđrsosóg _ a foo9. évet kivéve - negotÍv méľleg szeńnti eredménnye| zőrt. Az
ellenőrzött időszokbon o méľIeg szerinti eľedmény összege o 2008. évben
_1.9,2 millió Ft, a 2OO9. évben 7|,Zmi]llió Ft, o 201.0. évben _7o,4 millióFĹ a
fo11.. évben _65,4ľnillió Ft és o z)Lz. évben -36,5 millió Ft volt. A Tórsosđg
veszteséges gazđólkodósónok következtében o sajót tőkéje ą ZoL?. december
31-ei besz.ó.molójábon 23,7 millliő Ft volt, omely a 93,5 millió Ft-os jegyzett tőke

f5, o/o-a.

A konywizsgő|ó oz Íłsz ellenőrzés óltal feltórt hÍbókat jelentésében, illetve ve-

zetői levélben nem jelezte sem o tulojdonos, sem a Színhőz vezetése felé- Az el-

Ienőrzott évek mindegyi.kében a Színhó'z beszámolóiőt ,,tiszta záradékkal,, IőIta
el. Figyelemfelhívó megjegyzést csok ą 2072. évben a sajót tőkeljegyzett tőke

ar őny őra vonatkozóon fogolmazott meg.

^ 
2011'. évtől kezdődően o Tórsasóg kötelezettségei folyamqtoson - 2011. de-

cember 3].-én 36,2 milJ1iő Ft-tol, 2072. december 31-én 62,6 mill.íő Ft-tol - meg-

haladtĺík a renđelkezésľe állő pénzeszközök és a követe]ések együttes óllomđ-
nyát. A Tóľsoság o fizetési kötelezettségeit hatóridőn belüI nem teljesítette,

ezért az onkoľmányzclt a Tđrsosó.g műkodéséhez a äoto-zalz. években ĺjssze.

sen 60,0 millió Ft togi kolcsönt nyújtott'
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Az ugyvezető onnok ellenéľe nem tett eleget o Gt.-ben előín - a toggyűlés osz-

szehívósóľo vonotkozó - kotelezettségének, hogy a Tđrsosóg sajđt tőkéje o je1y-

zett tőke Soo/o-a o]ó csökkent.

Az onkoľmőnyzat monitoring tevékenysége a Bórka SzínLlőz szokmoi tevé-

kenységét bemutotó beszómolókkal/évodbeszómo}óvaI, az rizleti tew kiolokítđ-
sĺvfu éi teliesrilésével összetuggő beszámoltatósi felodotokro terjedt ki Az tn.
koľmónyzot o monĺtoring tevékenysége olopión o Tóľsosóg gozdálkodosđvol
kapcsolotban o sziikséges intézkedéseket a Tđrsosóg gozdólkodđsóro és egyen.

letes, folyomotos finonszíľozđsa érdekében nem tette meg.

Az onkoľm őnyzat oz FB-be delególt togjoĺt az el|enőrzötľ időszokbon elvégzetľ

munkójukról, megđllopítósoikról nem szđmoitatto be.

Az onkorm őnyzot a Bđľka Nonpľofit Kft..ben Iévő üzletrészét ingyenesen fei-

ojónlotto o Mogyor Állom vagy a Nemzeti KözszolgđlotÍ Egyetem részére. A
K.épviselő-testtileť fe}hotolmozđso olopjđn o polgáľmester a tőrgya\ősokot. ąz

tizletrész ótodđsóróI megkezdte, Az őto'đős-ówételre o )elen ellenőrzés ideje

alott, 2013. szeptember.L7-ig nem keľült sor.

ez Állomĺ SzđmvevőszéWőI szőlő 2o7t. évi LXu. torvény 33. s (1) bekezdésé.

ben foglaltok érte]mében o |elentésben foglalt megóIlopításokhoz kopcsolódó

intézkedési tervet köteles az el\enőrzöt, szewezet vezetője összeóllítoni, és ozt o

ielentés kézhezvételétőI szdmítotĹ 30 nopon belul az AlZ részére megküldeni.

Amennyib e1;. az intézkedési tervet hotóridőben nem küIdi meg a szeľVezet,

,ogy oź nem elfogadhotó, az Í+sZ einöke a hivotkozott torvény 33. $ (3) bekez-

đés o)-b) pontioÍbon fogloltokat éwényesítheti.

Aa. e||enő rzés intézkedést i g ény| ő meg á l| a pításai és javast atai :

A Báľka Szinlnäz igazgatójának

A Társaság a gazdálkodás szabá|yo zásáravonatkozó jogszabátyi rendelkezéseket csak

részben tärtoĺta be. A Társaság számviteli po|itikája tafta|mazta az eIkészítendő sza-

bá|yzatok körét de a hatályba helyezett szabá|yzatok nem te|jes körűen tarta|mazták

a számv' tV. á|ta| előírtakat. A szabá|yzatokat az el|enőrzött Ídőszakban nem aktuali-

zá|ták. A Társaság szám|arendet nem készített, ezzeĺ megsértette a Számv' tv.-ben

foglaltakat.

Javaslat:

Intézkedjen a Szám. tv. 161' 5 (1) bekezdésében foglaltaknak megfe|e|ően a szám|a-

rend elkészítéséről, továbbá a számvitelĺ politika keretében elkészített szabá|yzatok

j o g sza bá lyn ak megfele|ő kiegészítésé ľő| és Ío lya matos aktualizá|ásárő|.

A Társaság a 2008. és a 2012. évek között a taggyűlés á|ta| jőváhagyott SZMSZ.szel

nem rendeĺkezett. Aĺúgyvezető átta| 2011. november 7-én a|áírt és 2011. decem-

ber 1.jén hatályba |éptetett sZMsZ-t az FB nem véleményezte, a taggyű|és nem

hagyta jóvá.

4.
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Javaslat:

Készítse el a Táľsaság szervezeti fe|építéséve| összhangban lévő, a hatá|yos jogszabá-
lyi etőírásoknak megfele|ő SZMSZ-tervezetét és terjessze be a társasági szerződésben
előíltaknak megÍe|elően a taggyűlés részére jóváhagyásra.

A 2012. évi |e|tározásra vonatkozóan bemutatott dokumentumok nem fe|e|tek meg
a ĺeltározási és setejtezési szabá|yzat e|őĺ.ásaínak. A teltáľozási e|járásban résá vevő
szemé|yek nem rende|keztek névre szóló megbízóIevé|le| és a le|tál'ozásró| |eltárzáró
jegyzőkonyv nem készÜ|t. Az eredeti a|áĺrt |eltárív pé|dányokon dátum nem szere-
pelt.

lavaslat:

|ntézkedjen a Társaság eszközei és forrásai |e|tározása során a |e|tározási és se|ejtezésĺ
szabá|yzat e|őírása i n ak b etartásáró|'

ATársaság a 2011-2o12. években osszesen14,6 mi||ĺó Ft értékben selejtezett le be-
fektetett eszkozoket. A se|ejtezéseket oýan bizonylatokka| támasztották a|á, ameĺyek
nem minden esetben fe|e|tek meg a Szárnv. tv.-ben fogIa|taknak. 2009-ben két eset-

ben a beszerzett eszkozt 0,2 mil|ió Ft értékben a beszerzés napján |ese|ejtezték.

Javaslat:

|ntézkedjen a se|ejtezésĺ e|járásokná| a belső szabá|yozásban lei.rtaknak, továbbá a se-

Íejtezés bizonylatai esetében a Szárnv' tv. ] 66. $ (1) és (2) bekezdéseiben fogta|t e|ő-

írásoknak a betartásá ról'

A 2oo8. és 2012. évek között a Társaság nem mutatta ki a 0-ás szám|aosztá|yban az
ingyenesen hasznáĺatba vett ingatlant. Az eljárás e||entétes a Számv. tv. 160. $ (1) és

(5) bekezdésében fogIa|ta kka |.

Javaslat:

lntézkedjen az onkormányzattó| ingyenes haszná|atba kapott ingatlannak a Számv'
tv. 1 60. s (1) és (5) bekezdésében fog|altak szerint a nul|ás szám|aosztályban történő
kimutatásáról.

A Társaságnál a munkavĺszony-létesítés, 'megszűntetés, a munkakor átadás-átvéte|

folyamatát nem szabá|yozták. Ennek következtében a 2012. évben a Társaságnak

0,ó mitlió Ft |<intlévősége ke|etkezett a kĺ|épett munkavál|a|ók álta| ki nem fizetett te.

lefon és egyéb koltségek miatt. ATársaság ezeket a kovete|éseket nem peresítette, az

anyagi fe|elősséget a munkavál|alókka| szemben nem érvényesítette.

Javaslat:

lntézkedjen a Társaságnál a munkaviszony-|étesítés,-megszűntetés, a munkakör át-

a dá s.átvéteĺ f o |ya m atá nat e|já ľási rend jén ek szabá|y ozásárő|.

A Társaságnál a behajthatatlan követe|ések |eírását, valamint a te|jes mértékben Ieíą
i|letve az értékvesztésse| érĺntett vevőkoveteléseket egyéb, i||etve rendkívri|í ráfordĹ

4.

5.

o.

n
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tásként számolták e|. A követelések minősítésének e||enőrzéséhez dokumentácĺók
nem álltak rendelkezésre, Az elszárnolások e|lentétesek a Számv. tv.-ben fogla|takka|.

Javaslat:

Intézkedjen a vevőkövetelések minősítéséné| és eĺszámolásáná| a Számv' tV. 81. 5 (3)
és (4) bekezdéseiben e|őírtak bctarĽásáró|.

L2
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.A.z öľxoRMÁNYZAT rcĺizper.łruArELĺJĹrÁs:ĺľnx il,ÍEcszEnvEzÉsr

A kiizfelodot ľneghat ározásą, o feladot ettĺítĺńsónok vá.
lasztott módio
Az (inkoľmányzat ą mííľĺészetÍ felodotok tĺímogotrĹsának, mÍnt oz
öw..ben és az Miitv..ben rneghotóľozott kłizfelođotónat oz ellenőľ-
zôtt időszok olatt eleget tett. .A.z onkoľmónyzat a közfeladat ellátđsát oz
ellenőrzoťt i dőszokbon a B óľko S zínŁ.ó'z tđmo g atđsóval biztosítotto.

Rz otv. 63lA. $ n) pontio szeľintl ąz onkoľľnónyzat kötelezően e]lđtandó fe]-
odoto o művészeti fe]odotok ellótósa. A Htv. 111. $ (1) bekezdése alopjón a
közmúívelődési, közgylijtérnényi és művészeti tevékenységgel kopcsolotos helyi
ĺrđnyítási, ellenőrzési felądotokat o Képviselő.testület iótio el'

.ł.z önkorm ńnyzat az Ow,91' s (ó) bekezdésénekz megfelelően az ellenőrzött
időszokbon a Gozdosđgi pľogľoffir,z-t elfogadta, azok o mrivészeti felado-
tok ellótósóvol osszef[iggésben célkitűzéseket nem tortąlmoztok. ,A. színhó'zi te-
vékenységgel kopcsolotos elvórósokot - az ellenőrzöťt időszakot megelőzően ké-
szu]t - tonulmó'nnyol alapoztók meg.

J\ Képvĺselő-teshilet a 327 ĺZ0o5, 0/II' 25') szđmú határozota alopjón o kultuľđlis
és színhózi tevékenység elló'tđsóróI összehosonlító elemzés készítéséľől döntött' A
,,Bárka Szťnház Benchmarking 2004, évÍ tanulmány,, elkésztilt, omely olopjón fontos
a színhőz mlikodésével kopcsolotos gozdasđgi informđciók óromlđsónak biztosĹ
tđsa. A Képviselő.testüIet o tonuirnđny megdllopítđsa olopiđn ą 9912006. (fi.
02.) szđmú hotórozoto szerĹnt o Bđrka Színhőzząl úi KozszolgđItotósi szerződés,-
őt kotötľ, omely o kozszolgđltotósi tevékenységet o kordbbi szerződéshez viszo-
nyÍtva részletesebben, mutotók meghotđrozósóvol tortolmozto.

Az Önkormőnyzat kotelezően ellótondó és onként vállolt felodotait oz Öw.
8. $ előírđsoí3 clapján határozto meg, ozok feIsoľolósát az Onkorrnőnyzat
szMsz1,2,3 tartalmoztoa. 

^z 
önkoľmĺńnyzat szMszl-ben a művészeti tevé-

kenység támogotóso kotelező, míg o Bárko Kht. tđmogotósos önként vóllalt fel-

1 2073, jonuóľ 1-iétől oz Motv. 13. s (1) bekezdés 7. pontjo Ilatőrozza meg.
2 zot3, januóľ l-iétől a gozdosđgi program készítés kötelezettségét az Mötv' 1.16. $-a ĺľ-
jo elő.
3 2013. jonuđľ 1.ĺétől a helyi onkormányzotok feladąt- és hotósköreit oz Mötv. II. feje-

zete tąrta|mazza.
4 Az onkormónyzat kötelezően ellđtandó és önként vđllolt felodatqinok felsorolđsđt oz
onkormđnyzatSZMSZ'2. szamlj' melléklete, oz onkormőnyzatsZMsZz2. szőmú'fug-
geléke, illetve ae onkormányzatszlldsĄ 8. számú melléklete tartolmazta.
s 2006' július 10-től oz onkormónyzat SZMSZ,2. szőmlj, mellékletét módosító ?'212006.

(VII.10.) számú rendelet szerÍnt
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odotként jelent meg' Az onkormónyzat SZMSZ,, o művészeti tevékenység és o

Bĺíľko Színľrőz tđrđogotđsónak mińősítését neń hotározto meg.. Az Önkoľ-

mónyzot SZMSZ.-bo rĺ1 a ,,Kőszínhőzak tevékenysége" o kotele ző, azonbarl a ,,Bór-

ka N"onprofit Kft. tetjes teiékenységének támogatósa,' oz önként vó.Ilo}t felodatok

kozött szeľepelt.

Az Önkorm đnyzot és o Bórko Művészeti és Kuiturátis Alopíwány oz.ellenőĺzött

id'őszakot megelőzően - 7996, iúlius 1.8.ón - olapÍtotta o Bđrko Kht.-t

1.,0 millió Ft oiäpítói törzstőkével, melyet oz onko.ľm1nyzat az eL\enőtzött ĺdő-

. sźakot megelőző^e n _ 1'999. június z4.tőI _ g3,5 millĺó Ft.ro emelt. Az e]lenőrzött

időszok kezdetén o Bárko Kht. fuloidonosa oz tnkormőnyzat (99Jo/o tulojdoni

hónyod) meIlett o,3olo tulojdonĺ hónyodđol egy magón szeméIy volt.

Az onkorm őnyzat Képviselő.testtilete a Színhdz Társasđgi Szerződés',2-ben - o
Gt. előírđsoivai osszhángbon - szobđlyozto a tulojdonosi joggyakor|đs kereteĺt.

A TórsosógÍ Szerződés,,ň"' o Torsosóg legfőbb szery€, a taggytt\és kizđrólogos

hatósköľébe tartozó fäloao*e''t hotđrózta rneg o Társosóg SZMSZ-ének és oz

iu úiy'""djének ióvóhogyósát. A Tórsos6g o taggyiílés óItoI ióvđhagyott
SZMSŹ-szel az e1|eÄőrzot iáőszokbon nem ľendelkezett. Az ügyvezető az alto]o

łoLL.novembeľ 7.én aLőíĺtSZMsZ-t - a toggylilés jóvóhogyóso néIkül - foLl.
december 1-iétői heýezte hotóIyba. Az FB elnökét az FB togok o Tórsosóg

SZMSZ'ének és oz FB ügyľendjénék megfelelően maguk koziil megvólosztottók.

A Képviselő-testti]et a !49|2oo9. (Iv. z2,) szórnú hotđrozatóval, az alopítók o

zlog: május 25-én tortott toggyűiésen a 7l2oo9. (o5. 25.) szárnú hotórozottol

dontottek orról, r,ágy o gárkäÍ<11t. 2oog, mójus 31. nopjóvoi nonpľ_olt korlá.

tolt feielőssegű tĺrsätógként mlikodiön tovóbba' A Bárka Nonpľofit Kft. cegbí-

'á'agiĹe;ugř'e'ere 
2oo9. ougusztus 31.én keľült soľ. ,A. Bóľko Színhőz a fo12'

évben ]. 0O7o. os önko rrn ó nyzati tulo j donba ke rült,

'äz (inkorľn&nyzat az e\őadő-mlivészeti feladatok ellótósóľa a Tórsasóggol

hotórozotlon időre szóló Közs zolrgőltatási szerzőđés,-et kötött 2000. júlĺus

10-én. l\ Kozszolgóltatósi szeľződ'és-,.. tortolmozto a kozhosŹnú tevékenység kö-

rét, a Tđrsosóg đtal teljesítendő míÍíészetĺ tevékenység pontos mutotószámoit,

o 
,gozdđikoaďs 

es a ńíívészeti tevékenység ellátósi1ol összefĺrggő kotelező

oaätszotgaltotós formójót Ídejét és módjót.-Ąögzítelték az tnkormónyzat el-

i*-ä.'á,ř;"gosu1tsđgót,,valamint goronciáIis kovetelményként o kötelezettség

6 Az tnkorm őnyzat sZMsZz2. szőmú' függeléke oz tnkormőnyzat onként és kÖtelezo-

en ellótondó felodotai kázott az előää,o-miívészeti tevékenység, .illetve.1 B1ľo

NonproÍit Kft. tđmogotósót nem nevesÍtette. A 3tt2o72. (V. 04') számú rendelet az On.

kormĺínyzo t szwszz-tmódosította, és egy új, ó. számú melléklettel egészítette ki, omely

á, ó,*ó,* őnyzat älapie"etenységét éi.annok szokfeladatrendiét, ezen belü1 pedig o

,,goói l E xőszíńházak tivékenysége,, šzakfeladĺrt ot 2o1.f , mđjus 4-tőI mór tortalmazto.

7 Az tnkormőnyzatsZMsZ37. szőmll' mellékletében kötelező feladatként o Kőszínhĺí-

zok tevékenysége, a s. szómú metléklet 8.2. pontióbąn az onként vĺíIlolt felodotok kö-

zott o Bórko Nonprofit Kft. támogotáso szerepel.

8 A Gt, 365. s (2) bekezđése szerint a Kht.-k 2009. június 30-i9 mliködhettek, és o Gt.

3ó5. s (3) bekezdése olopján o Kht.-kot Nonproflt Kft.-vé kelleti ótolakítanĺ.
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megszegésének jogkovetkezményeit o szómadósi kotelezettség elmulasztđso és

o. nem rendeltetésszerinti felhosznóIđs esetére o visszofizetési köte]ezettséget'

Az onkormőnyzat a közszolgđltotosi szerződésekben előírto és a Tđľsosóg vó]Iol-
to, hogy évente legolább 4 bemutatót tort, 18o színhó'zi előodđst jđtszĺk, átlog
85o/o kihosznđltsóg mellett. Évente tovđ'bbi 20 olkolommol kozremliködik |ózsef-
váľos kulturális értékeinek bemutotósđbon, művészetÍ tolálkozók szeľvezésével
segíti o kerületben otkotók értékeinek megismeľését, művészei olkalmonké4t koz-
remiíködnek oz onkorm őny zat rendezvényein.

Az Önkormőnyzat a Közszolgóltotđsi szerződés,.3 szerint, o Képviselő.testület
hotó.rozatoi olapjón, o 2008-201.].. években tĺłLmogotásĺ szeľződésben ľłig-
zítette ąz évęs tőmogatások tĺsszegét és o kifÍzetés ütemezését. Az Ön-
koľmónyzot oz éves tómogotó'sok osszegéről nern ąz előírt hotóridőng belüi
dontött. A zol2. évben nem a teljes évre kötť'tt tđmogatđsi szerződést, az év so-
rón 10 hónapro nyújtott tđmogotóst.

.A.2008. évi tómogatósi szerződést o Képviselő-testtilet a775l2ooB. (IV.09.) szo-

mú, o 2oo9. évĺ szeľződést a L73ĺ2o09. (V. 06.) szcímú határozotđval fogadto el.

A 2o1o. évi tđmogatĺís osszegét o Képviselö-testĺilet az 5L6l2oo9' (XII. 16.) szómú
hotórozatával íogodto el, omelyet oz év folyamón több olkolommol _ o tómogo-
tósi osszeget és o kifizetés ütemezését érintően - módosított. A 2oll. évi tđmogo.
tósi szerződést a tuloidonosi jogokot gyokorló Bizottsóg ą 337lfo77, (III. 02.) szó-
ľnú hotđrozotđvol hogyto jóvó10. A zoĺ2. évre o KozszolgđItatđsi szerződés. elle-

nére éves táľnogotási s4eľzőđést nem kötottek'

A Képviselő-testüIet a 2ot2, évi ótmeneti gozdóIkodásról szóIó 72ĺ2olI. (XII, 22,)

szómú önkormónyzati rendelet ďopján 2o1'Z. jonuőr-februđr hónopro küIön tđ-

mogotási szeĺ.ződésÍ' kotött. A2o7z. ľnĺiius 1. és decernber 31. kozötti időszakro
vonatkozó tđrnogotđsÍ szeľződést o KépvÍselő-testĺilet a 1'56l2oLf. (V. 03') szđmú
hotđrozotóval (5o,0 mĺllió Fi osszegben) hogyta jóvđ'

,Ą Bórka Nonprofit Kft. folyamotban lévő ĺíllomí ótvétete mio|ttt bizonytalon
volt, hogy tovóbbro is az tnkormónyzatnóI morod-e a feladotelldtás, ezért o tá-

mogotósi szerződés megkÖtése elhúzódott, a Képviselő.testtilet csok a 2oI1.. évi
pénżmorodvđny elfogodđsđval egyideirileg, a 2o11. évi zőrszómadósĺ rende]eté-
_ben 

biztosÍtott forrđst az előadó'mlivészeti szervezet tómogatósđro, és o tómogo-

tási szerződést csok ezt követően kototték rneg o 201'2. mőjus.december hónopok
közotti időszakra vonotkozóąn.

9 A KÖzszolgáltatási szerződés, 1Ub. pontjo szeľint az tnkormőnyzat minden év szep-

tember 3o-Ę előzetesen eldönti a Bórko Kht. következő évi tómogotđsónak összegét. A
KozszolgĺíItđtősi szerződés, III. 2' pontio szerint o felek minden év december 15-i9 előze-

tesen egyeztetĺek'
10,A. tuloidonosĺ iogokot gyokorló Bizottsĺíg a Vogyonrendelet, 21' s (3) bekezdése olap-
jón gyakorolto hotóskorét.
1l Az onkormőnyzat a 1'6l2oL2. (I. 19') szómú hatórozotábon ú9y döntött, }ogy a Bor-

ko Nonprofit Kft'-ben lévő ĺizletrészét ingyenesen felojónljo o Mogyar ÁIlom ,?9y o

NemzetĹ KozszolgđIoti Egyetem részére. A Képviselő-testület felhotolmozđso olapjon o

polgármester o tárgyolášokot az üzletrész ĺítodásóľól megkezdte, döntést 201.2 nyaĺőra
iari,at' Az átodđs-á-wételľe a jelen ellenőrzés oloti, 201.3. szeptembet 27-ig nem kertilt

sor.
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,A, színhózak tđmogatáso az e|Íenőtziiłtt, iđőszakbon központĺ ktilt-
s é gvetés i, Ílletve łinko rm á ny zati trĹmo gotóssol, volomint p őly őzo'tok
útián volósult meg.

A 2o1o. évtőI az Emtv. ].6. $ (1) bekezdése szerint o színhđzak tómogatóso művé-
szeti ösztön ző tészhozzájđrulósból és fenntartói ösztönző részLlozzőjőrulásbóI te-

vődött ossze. A 2010. és a foLZ' évek kozöti o kŕ)ltségvetési torvények 7. sz. mel-
léklete egy osszegben taľtolmozta az tnkormónyzot fenntortđsábon működő
színhőzak fenntortói osztonzó részhozzájőrulósát' .A' kÖltségvetési torvények a
színhőzak miĺvészeti osztönző részhozzőjőruló'sđt küIön nevesÍtve tartalmoztđk'
A 2013. évtől o színhđzokot művészeti és létesítménygozđólkodósi célro mlikodé-
si tđmogotds illette meg.

Á.z Emťg. 48. s (1) bekezdés c) pontjo új elemként bevezette * o Too tV. 4. s 37.
39. pontjo és o'7. $ (1) bekezdés z) pontja alopiđn - a too kedvezménnyel igénybe
vehető tđmogatás!, mint kozvetett tómogotđsi formót. A tąo tđmogotós igénybe-
vétele 2009. november 12-től volt lehetséges, o iegybevétel meghotóľozott 8oo/o-

óig. A too tđmogatós pénzügyi teljesülése o tđmogatđst nyújtó vóIlolkozósok
gazdosági eľedményességének és tđmogotđs nyújtĺisi hojlondósógđnok fü99vé-
nye'

A Bórko SzínŁńz a közfelodot-ellótđs érdekében az el|enőĺzötĽ időszokbon ösz.
szesen 7206,9 millióFt óllami és önkoľmőnyzatr' működési tđmogot<íst, volo-
mint f6f,o millió Ft egyéb pőIyőzatl támogatást kopott. Emellett a 2009' és a
zolz' évek kozott osszesen 77,4m1|lió Ft too tđmogatóst vett igénybe'

Az ellenőľzoťt időszokbon o Színhó'z szőmőta biztosított mííködési lĺ.ozzôió,-
ľulĺís és too támogotĺís olakulósót o 2. szómri meltéklet tortoimazzo.

Az önkormónýzot o Bđrko Kht. olopÍtásokor o közfeladot-ell.ótĺńsđhoz
sziikséges vagyont készpénz befizetésével és o székhelyként műkodő ingat.
lon12 haiznđlatro torténő ótodásáýol bÍztosította. Az onkoľmónyzat o Mogyor
,ą'Ilom fuloidonđban|, az onkormónyzathasznólotđban lévő ingotlont o Tir-
sosógi Szerződésben meghotőrozoĹÍ közfeladat.ellótós biztosító.sáro hotđrozot-
lon időľe térítésmentesen a Bóľko Kht. hosználatóbo odta. A Táľsosó-
got o hqszn.álatbo veťt vogyonnol kopcsolatoson oZ tnkorľnóny'zattd' kotöťt

Řözszolgóltotó.si szeľződés,...bon ľögzített kötelezettsé9ek teľheiték'3.

A Társoság az OnkormőnyzattőI ľaktórozós célióból további egy ĺngotlant bé-

ľelt.

A. béľletĺ szerződést 2O1o. <ipľilis 23-őn o fulojdonosi jogokot gyokorló Bizottsóg

3g4l2o7o. (II1' 17') szđmú hatórozoto olopjđn roktórozđs céIjóból (2010. mójus 1.
jétőI zo14. december 31.ig ható}lyol) a Vogyonrendelet'.nek és a BérbeodđsÍ ren-

deletnek megfelelően kötotték meg.

i2 Az onkormőnyzat a Bórka Színhóz hoszndlotábo adto o 3603o helyľojzi szómú in-
gotlont, omelyet a Tĺírsaságĺ Szerződés és o Közszolgĺíltatĺísi szerződés,,,tartolmozott.

13 .A'z Nvtv. 7. $ (1) bekezdése e|őírja, hogy o nemzeti vogyon olopvető rende]tetése a

közfe]odot ellĺítás,ánok biztosítósa' .A nemzeti vagyonnol felelős módon, rendeltetéssze-

rűen ke]l gozdđIkođni.
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L.2.

A Közszolgáltotósi szerződés, oz ingotlon hosznĺíiatóro vonotkozó eiőírósokot -
a szín1..őzí és kuituľólis hosznólati cél megjelöIésen ťú1 - nem tortalmazott' A
Kozszolgóltotđsi szerződés2.g1I.2, pontia szerĺnt o Tóľsosóg köteles v9lt._ o-ren.

deltetésšzeľű hosznóloton túI - gondoskođni o hosznáIotbo vett épület koľbon-

tartósđľói, óllogđnok megóvósóról és biztosítósóról.

A Tóľsosóg részéľe o koďeladot-ellótđs érdekében térítésmentesen hosznó]otbo

odott és ďtvĺogyoľ Állom tulojdonát képező ingotlont _ oz ól]omi vog1łonnol

valő gazd,őtkoäásról szőIő f54lZoo7. (X. 4.) szó'mú Korm. rendelet 13. $ (3) be-

kezdšének előíróso ellenéľe _ az onkormőĺyzat a könyveiben értékben nern

tartotĽa nyilván. Az ingotlonon végzett so!ót felúiítđsokot és beľuhózósokot,

mint idegón fuIajd'onoŕvégzett beruhózó'st oktivólto. F.z az elszámolós megfe.

lelt a iogszabđIyi előíľdsoknak.

A hivoto1i leltórozósj szabőlyzat, oz tnkoľmőnyzat többségi tulaidonóbon ólló
gozdosĺígi társosógok hasznólotában Iévő vagyoneiemek leltórozósĺ kötelezeti.

šege'u něm terjedřrĺ. e. rłi"szolgáltatős| szerződés,-,-ban leltđľozási kłi-
teĺezettséget nem íľtok elő, az ellenőrzött Ídőszakbon a Tórsosđg leltórozósi

tevékenysé gét az onkormányzot nem ellenőľizte'

,ą'z onkoľm őnyzat a Vogyonrend.elet, 48. $ (2)-(3) bekezdésébe oz óltąlo alopí-
tott vogy rész.esedéséveĹ-műkodő gazdaső,gí tóľsosóg-ok esetére oz đtlótható

.,..,,.,ět.. vonotkozó elő!ľásokot beépítette. A Bĺáľko Nonprofĺt KÍt. az

Nvťv. 3. $ olopjđn átlóthotó szervezet.

.Az łinko Íľľrőľryz ti és a tuloidorrosi irőnyítős megítélése

.A.z tnkoľm őnyzattobbségi vagy kizőrólogos tulojdonábon Iévő egyszemélyes

gozd.osági társäságnđl a tuloiáonosi iogokot_o Vagyonľendelet, 21. 5 (1) és

("s) u.t.žaése szerńrt o Képvíśelő.testület gyokoľoltq. A Bđrko NKft..ben a
i<ápviselő-testiiletet o Tđrsasó'gi Szerződésy2.ben rögzítettek szerint a pol-

gńrmester képviselte.

Az tnkorm őnyzat szMszl.3-ban meghotőrozot., ótnrhđzotr hatđsköľoket és o

Vagyonľendeiet,-,-ben előÍĺ |ogokat az Onkormányzat tulaidonosi jogokot

gyokorló Bizottsóga érvényesítette.
..Ą. 

tulajdonosi iogokot gyokorló Bizottsóg véIeményezte az önkoľmđnyzati érde.

keltsęli gazđasďgĺszeňezetek műkodését, pénzngý helyzetét, külonös tekĺntettel

éves beszđmoiójuiľa, üzletÍ tervükre az önkormónyzati tulojdonnol vogy tórgyi

és vagyonĺ eraáteltséggel, illetue az önkormányzati vagyongazdálkodđssol kop-

csolotbon.

A Vagyonrendelet, z7. ś Q), illetve (3)-(4) bekezdéseil4, volomint a Vagyonrende-

let,{o. s (3) bekeźdése tortalmozta a gazdasđ9ĺ tórsasđg felett hrlojdonosi jogo-

koi gyakorló Képviselő-tesťület ótľuházott iogkÖľeit.

la A Vogyonrendelet. 21' s (3)-(4) bekezdését a Z9|foo8' (IV. 10.) szĺimú rendelet 4- $-o

módosítotto.

Ĺ7
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.ä.z önkoľ nlőnyzati tuloiđonú gazdasĺńgĺ társosógokkol kopcsolotos,
á ,,.lojdo,,osĺ ;ogkorb ől erćaő feloáotok kóorđinĺńláso a Hivotoi SZMSZ1.4'5

szeľini o cazáóĺ<odđsi |Jgyosztő|yhoz, ezen belüt o Vogyongozdólkodásĺ.Iro-

dőhoz, o Hivotol SZMSZ516 alapiđn o Vogyongozdđlkodási és Uzemeltetési U9y-

osztóiy Go'zđálkođási Iroda vezetőiének felađatktiľébe taľtozott. A
GozdálkodósÍ lľodavezető zo7z. szeptembeľ L4-én kelt munkokłĺrÍ leíľá-
sa o felodatot lĺem taľtolmqzta., az Ugyosztđly lLgybĺtézőjének munkoköľi

leíľđsóbon szerepelt'

A munkokÖrÍ leírásokot a zo1'3, évben o Hivotal szMszs hotólyba lépését- kÓv+.

tően felülvizsgáItók. .A.z Irodovezető 2oL3. október 1,6.ón kelt munkokörĺ ieíráso _

a 2.1'. pontbon - a tulojdonosi logkörbőI eredő feladotok koordinólósót, volo.mÍ.nt

o kapđsolottartóst oz öńkormĺínyzoti tulojdonú oazd91ő9i tórsosógokkal, illetve a

trrlofdonosi döntések végreholtóśónok nem pénzügyi és jogi szempontú ellenőrzé-

se felodotót mór rogzíti.

.A.z Önkormónyzot.ot, mint tulojdonost o Tóľsosóg řeltigyelő Bizottságóbon

ś ĺő, mo;d zoLo. decernber g.től 3l7 fő FB tag képviselte. Az FB togokľól o vo.
gyonľende}et1'8 olopjón g Képviselő-testijLlet döntott.

Az řB togok kotelezetts égét,az 52ĺ2oo7. MII' 31') 
",iryy 

rendelettel módosított

vájyo'''Ě.'d'elet, firggelđke, voloľnint o Vogyongazdólkodósi szobđIyzot 13. $

(2)"bekezdés b) pon!ä ;6atőrońa meg' ^Az rg felodotoĺ közott szerepelt, hogy o

iár,asag mĺxóáeseuen ielentkező přoblémđkro, o gozdáIkođóst veszélyeztető

eseménýekľe a tulaidonóďrĺgyelmét ĺelľrĺvio.,ł.z || togloĺ o 13. S (2) bekezdés c)

ponqo śzeľÍnt o tđrśasĺigb aivégzen,munkójukľóI minden gozdosđgÍ évet koĺre.

ĺo J'i ĺĺ''ĺ"s 15-i9 kötetäsek besžómolni oz onkormőnyzat sZMsZl-3 szeľint ille-

tékes ĺuta!donosiiogokot gyokorló Bizotťsógnak.

Ä,z FB tevékenysége o'zellenőľzött időszokban o Báľko Színlrráz tizletĺ teryei-

nek, illetve beszó.rno-Ióinok vé]eményezésére teriedt ki. Ezeket oz ellenőrzött idő.

szok mind'en évében kuilon észľevétól néIkul elfogadósľa jovosoltó'k o toggyűlés

részére'

Az FB oz éves munkójđróI az ellenőrzott időszok oiott * a Vogyonrendelet, elő-

írásait figyelmen kívĺil hogyvo - nem számolt be.

.A Képviselő-testüIet o Tó'rsosóg éves gozdólkodásđrót szóló beszómolóit oz

FB véteményével egyidejííleg ľogädta ei, ae ozok olopjón o kłivetkező iđő-

szqkľo feladatokat nem hatáľozott rrr€9.

A tuloidonosi jogokat gyokorló Bĺzottsógnnk, a-p9tgármesternek o Képviselő-

testiiletátruhđzotthotđskörébentettintézkedéseirőlbeszámolótkellettkészítenie,

15 o Hivątol szMszĺ.43. számú, o ,,Polgármesteri hivatol szervezetĺ egységeinek szakmai

felađatoi,, című me]léklete szeľint
16 o Hivotol sZMSZs 1. szómú, o ,,Polgórmesteń hivatol szervezetí egységeinek ügyrend-

je', című függeléke szerint
t7 A Társosá gi Szerződés|fo7o. december 9-tő1 haiĺílyos módosítđso szerint oz FB tagok

szóma 5 főľől3.ra csÖkkent.

18 o Vagyonľende1et, 21. s (3) bekezdés e) pontjo szeľint
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o beszĺimolđs időszokót, nnódlđt oz tnkormőnyzot szMSZl-3 és o Vagyonrende-
letr,, tartolmazto.

A Képviselő-tesťĹllet o tulojdonosÍ' érdekeinek védelmére hotđrozatokbon kĺjelöI-
te o Bđrko Szinľ:ró'z kłirrywizsgőlőiát'

.A kłinywÍzsgóůő oz éves beszámolókbon szeľeplő adotok megbízha-
tósógát elfogodó véleménnyel látto el. A könywizsgó'ló o zoo8,2o17.
években oz éves beszámolókľól kÍodott véIeményében o gozdólkodásľo vonot-
kozóon, o szobóIyozássol, a gazdasó'gi eseményekkel, o leltđľozđssol, selejtezés-
sel és a mérlegtételek értékelésével osszefriggésben észrevételt nem tett, vezetői
]evelet nem készített.

^ 
2012. évi beszámolóľól a könyĺruizsgőlő figyelemfelhívríssď ellá-

tott véleményt adott, omelyben ,,nagymértélď tőkevesztés,,-ĺe hívta fel o fi-
gyelmet, de o gozdĺíJkoäđsro vonatkozóon észrevételt nem tett.

A figyelemfelhÍvó rnegjegyzés rogzitette, hogy ,,A Tórsasóg sajót tőke/jegyzett tőke
arinya a tavalyi évhez.képest is csökkent. (25,380/o) A Tőrsasóg tőkevesztése folyama-
tos' Atevékenység folyamatos fenntartisőhoz, a Gazdasógi Társaságokról szóIő törvény
alapjón a tőke rendezésérőI donteni sziikséges. A tartozások fennóIlósa mellett eseten-
ként lényeges liląliditósi gondok jelentkezhetnek.,,

,A.z iigyvezető és az FB a ktĺnywizsgóilő véIeľnénye olopiĺńn ĺntézke.
dést oz Önkorrnó'nyzot tulhjdonosÍ jogokat gyokoľló Bizottsó'ga és o Képviselő-
teshilet felé nerrr kezdeményezett.

A kon}nryizsgáló az Ász ellenőľzés óltol feltort hibókot jelentésében nem jelezte
sem ą tuloidonos,'sem a Színinőz vezetése felé.

.Az iigyvezető szelĺllélyérőI . az onkormőnyzat SZMsZl-3-ban fogloltakkol
clsszhongbon - ĺr Képvíselő.testtilet döntölÍ' Az ellenőrzott időszokban a
Bórko Színb.ó'z ügyvezetőĺ feladotoit két tő lđtľa el. 2008. februđr s-étől a ielen-
legĺ ügyvezető pőlyőzot nélküI, o tulaidonos kijelolése olopjón végzi felodotát.
Az ugyvezetőt o Képviselő-testĹilet a 6ĺ2oa8. G. 16') szđmli hotórozotđvol 2010.
februór 28-őig megbÍzta a Tórsoság vezetésével' Az rigyvezeÍő megbízotdsđt a
toggyííIés o Képviselő-testület 4ool2oo9 ' (x. 07.) számú hotározotóbon javosoi-
tok szerint 2oL5. febľuóľ 28-őjg meghosszobbítotto. Az ugyvezető kijelöIése
megfelelt oz okkor hotóIyos jogszobđIyi előírđsoknok.

A vezető tisztségviselők díjozósđval összefüggésben a 39/2077. (VII. 11') szómú
rendelet 8' $ alapján módosított Önkormónyzat SZMSZ,SO. s (2) bekezdése kiegé-
szĹilt a g) ponttol, amely értelmében o polg<írmester dönt a gozdosđgí tórsosđgok
vonotkozásőban az FB tagjoínak, ügyvezetőjének és könywizsgálójánok megvó.
losztóso, vÍsszohíváso, megbízósa és díjozása tekintetében'

A Képviselő-testü]et a 352lZoL2' (x. 18.) számú hotđrozatđval o TĺirsosđgÍ Szeľ-
ződés2 módosÍtđsóľól dÖntÔtt, ame}y alopjón az Íigyvezető személyének megvd-
lasztósđhoz a tovđbbiakban a pő|yőzat kiírósĺit kötelezően eiőírta. A módosítós
szerint az a|apító a pállyó'zatokot o Mogyor Színházi Tdľsaság és o M,ĄSZK or-
szógos Színészegyesület (vagy ozok jogutódszeľvezetei) szokvéleményével kiegé.
szítve és ozok iovosloto olapión bírĺiJio el.
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A Táľsasóg wgyvezetőie aközszolgőltotósĺ szerződések szerint ktiteles volt
üzletĺ teľvet készíteni. .A' Tórsosógi Szerződés,,, érľelmében oz uzleti tervek
jővőrlagyősą az alapító kizđrólogos hotóskorébe toľtozott. A Tórsąsĺíg évenként
elkészítetĽ üzleti tervét azigyvezető oz Önkoľmányzat felé benyúitotto, és o BĹ
zottsóg véleményével előterjesztés készült' A Képviselő.testiilet az ůizletí
terveket hotáľozatoival elfogadto.

Ä Képviselő'teshilet o Bĺíľko Színhőz 2008. évi ĺizletí tervét a L75l2oo8. (Iv' 09.)
szórnú, a 2;oo9. évi előzetes üzleti tervet a 634/foo8. (XIi. 11.) szómú, o 2010. évi
előzetes üzleti teľvet az 516ĺ2009. (XII. 16.) szó'mú, a módosított 2010. évi tervet q'

L66ĺzo7o, (V. 19') számú hotórozotđvol hagyto jóvó. A 2011.' évi üzleti tervet o
tulojdonosi jogokat gyokorló Bizottság a 337l2o1'L' (Iil. 02.) szómú határozotá.
vol, a 2oI2, év|t a Képviselő.testület a 75612072. (V. o3.) szómú hotđrozotdvol
fogodto el.

Az ellenőrzott időszokbon oz Ĺizleti teľvek tortolmóra és szerkezetére vonotko-
zóala o tulojdonos kovetelményeket nem hotáľozott meg. A 201'2. évtő| az osz.
szehosonlíthotósóg érdekében oz üzleti tewek szeľkezettikben, sfruktrirłíjukban
a beszómolóvol ozonos szerkezetben készültek. Ennek éľdekében a Társosóg ól-
tal készített ĺizleti tervek tartaimoztók o mérle9l aZ eredménykimutątós és o
kozhasznrisógi eľedmény tervezetét, illetve o szöveges magyarőzotot. Az üzleti
terv elfogadósakor o Képviselő-testtilet ezek mindegyĺkérőI egyiittesen dontött.

Azigyvezető az iŁletÍ teľv végľehoitóLsĺńról, oz óllomi és oz tnkorrnónyzot
đ]tal biztosított foľľlsok 'felhosznĺíl<ísóról o közhosznuságĺ ielentésben és az
óvenkéntÍ beszámolóbon tĺńiékoztotta o Képviselő-testúiletet. .A,z éves
beszámolókot oz Önkoľlnőnyzat tulojdonosi jogokot gyokorló Bizottsó-
go hotĺńľozottol fogodta el, o beszómolók elfogodósđróI a tóiékoztqtót o

Képvĺselő-tesťulet elé teľjesztetĹe.

A tulajdonosi iogokat gyokorló Bizottsđg oz éves beszámolókot az FB és o tog.
gyűlés elfogadó vélernényével, ĺlletve o konywizsg<íló minősítésével egyĹitt fo.
godto eI. J\ 2008. évi beszárnolót a Bizottsó'g a 758ĺ2009. (V. IZ,) szőmú., a 2oo9.

év1ta8I7l2010' (V. 19.) számú, a2o1'o. évita794lZ011. (v' 1.8.) szómú, a2oI1',
évit a 6L4l2oL2. 0ŕ. 23.) szómú', illetve a 2o1'Z, év1t az 581/20]'3. (v. 27.) szđmú
hatórozotával.

-A. Tó'rsoság tevékenysége o 2008-2o.J'2, évek kozotĽ ^ a 2oo9. évet kÍvéve _ vesz-

teséges volt. A Társos.ág zoo9, évi eredményét o Bizottsóg a 8I7lfoĹo. (v' 19.)

szóinú hatóľozotđvol fogodto el. .A. gazdáIkodđs soľón a 2009-ben elért ered.

ményt - a Közhosznú tv. 14. s (1) bekezdésének megfelelően - o Bórko
Nonprofit Kft. 2o1o. május 21'-eitaggyűIésén az 5l2oĹo. szómú hotórozot olop-
jón ńem osztottók fel, honem a Tĺíľsosđgi Szerződés,-ben meghotđrozott köz.
hosznú tevékenységre foľdÍtották. A Tđrsoság mérleg szerĺnti vesztesége az eI-

]enőrzott időszakbon 191.,5 millió Ft-tol csokkentetLe és 7.J',1. millió ľt nyeľeség-

gel novelte oz eredménytoľtolékot.

A Képviselő-testiilet oz üzleti terv teljesítéséhez kopcsolódó onyagi ösztłin-
zés ľändszetét nern hotđroúo- meg. Az onkormőnyzat az ellenőrzött idő-
szokban o fenntoľtósóban működő Tĺírsosóg vezető tisztségviselőinek jovodol-

mozásóról szőIő szabőliyzatÍa! nem Iendeikezetľ' Az ellenőrzött ĺdőszakbon o
Tórsosĺíg igyvezetője, ilietve a gazdasó'gi igazgató jutolomban nem részesült'

2D
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2. A cł.zo.łsÁcr ĺÁnsł.sÁc rözrnrłołĺ-trrÁĺÁssj\L KAPcsoL,łTos
rľvÉrľlwsÉcr,
,A' BĺĹrko Színhőz az el|enőrzött időszokban teliesítette oz Önkoľ-
mányzot részéĺő| o közszolgáttatđsĺ szeľződésekben meghatĺńrozott
célokot és felodotokat. A ko}tségvetési torvények olopjĺin - ą 2oo9. évben
oz Erntv. 2oog. m.árcius 1-ĺétől töľtént hatóIyba lépésétőI IV' kotegórióba,. mojd
ą 2a1'o, éwől oz onkoľmányzot kérelme és o KulturđIis oľökségvédelmi Hĺvo-
tol hotĺíľozotoi alapión mint I. kotegóľióbo sorolt színhőz _ művészeti és fenn.

.tortói öszt(jruő rész|lozzőjőrulósban, valomint oz Onkormőnyzat dontése sze-

rinti fenntoľtói tđmogotđsbqn részesült' Az eLLenőrzött időszakbon o Tóľsosđg
mérleg szerĺnti eľedménye _ a 2oo9. évet kivéve - negatív volt. A közfelodat-
eilátóšđhoz a forcősokot oz Önkormónyzat a közszolgóltotósi szerződések olop-

ión kotott tómogatósi szerződésekben biztosítottą. A Társasóg lÍkviditősőt az
onkoľmđnyzot tagi kotcšön nyúitósdvol ugyon részben bÍztosítotto, de o Tórso-
só9 kumulált vesztesé ge _ az elrnoraĺIt önkormónyzoti tómogatós miott is - év-

ről évre növekedett

B' g azdas ĺń9 ĺ t óľs o s ĺí g . szetv e zeti k Íolakítás o' szobĺń lyo zołt-
só9o

.A' Báľka Szinhőz szeľvezetÍ foľmáio q közfelqdat-ellátás ötv. 9. s (4)

bekezđésében foglalt kilvetelményneklg megfelelt. A Bárko Kht. Tórso-

só'gi Szerződés,-e - o Közhosznú tv. figyelembe vételével ' meghotđrozto- o célo-

ka[, felodotokät, oz aloptevékenységet, o kapcsolódó váIlolkozđsi tevékenysé-
get, volomint o Tđľsosó'g szerlezetét, tovóbbő' azigyvezető, az FB és o könyv-
vizsgó}ó feladatđt.'

.A.z ellenőrzott időszokbon o Tórsqsđgi Szerződés, ttibbszoľ módosult, o tórsoság

togiainok, az ugyvezető személyének, illetve oz FB togioinok változóso mĺott. A
módosÍtósok érińtették az ellátott tevékenység besoľolđsđt és o Tórsasóg műkÖdé-

si foľmóiđt is.

A Bđrko Kht. - o Gt. 365. $ (3) bekezdésének megfelelően _ a Képviselő-testirlet
1'4g/zwg. (|v. 22.) szómú hotórozota olopjón zoo9. mójus 31-tőI Nonprofĺt
Kft'.vé olokult ót'

A Tórsosőgi Szeľződés,,,-ben - ĺr Gt. előíľóLsďvol összhangban - qz

Alopítók szabőI'yozták o tuloi donosi ioggyakoľlós kereteit.

A Társosđgi Szerződés,,,.ben o Társosóg legfőbb szeľVe, a taggyĹílés kizórólogos

hątĺísköľébe tartozó felädotkant hatđrozták meg o Tórsasóg SZMSZ-ének és oz FB

iigyrendiének jóvóhogyósót.

A łoLz, évben o Tđrsosóg ].Oo%-bon oz onkormőnyzat tulajdonábo keľült

ajóndékozĺis keretében.

19 Az ttv. 9' s (4) bekezdése szeńnt oz tnkormónyzat o közfeladot-ellótáso céljđból a

kÖzfeladot ellátđsdľo kotelezett torsosógot olopíthat.

2.L.
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A Táľsosĺńg o 2oo8. és a 2o12. évek köziitt o toggyűlés đItal ióváhogyott
SZMSZ.szel rrem rendelkezett' .Lz iigyvezető áItol 2oL1,. november 7-én
olóírt és 2011. decembeľ 1.ién hatĺńlybo téptetett SZMSZ-t az FB nem véle-
ményezte, a taggyíílés nem hogyta iőnő'.

Az FB 2011. októbet f6-i iilésének 2. nopĺľendi pontjaként az SZMSZ tđrgyolóso
szerepelt de oz ülésről készült jegyzőkonyv szerint az igyvezető kérésére a nopĹ
rendrőI levették, és tóľgyolđsđt elnapoltđk. Ezt követően az sZMsZ nem került oz
FB és a toggyűlés elé beteľjesztésre, oz ügyvezető ióváhagyós nélktil Iéptette ho-
tólybo'

A Képvíselő-testr.ilet o ťulojdonosi érdekeĺnek védelmére hatórozatokbon tett
javaslatot a toggyíi|ésnek a Tđrsosóg FB togjainok és konywizsgóIójónok meg-
vĺílasztósáro'

A Képviselő-tesnilet a L8o|2oo9. (V' 06.), az 51'ol1ol2oo9. (xil. 16.), a 31'7 ĺ2a7o.
(IX. 7.)' Íllefue a 448l2o1o. (xI. 17') szómú hotđrozotoĺban tett jovoslatot a tog-
gyűlésnek az FB togok személyére. A könywizsgóló megbízatđsónok o Tđrsosđgi
Szeľződés'-ben rcigzített időtortama lejárt, ezért o Képviselő-testüIet a 7981201,1.
(IV. 21.) szárnú hotđrozatđvď a 2011. június 1-je és 2a74. mőjus 3].. közotti idő-
szokro annok meghoss7obbítósóľa tett iovoslotot.

.ilz FB az e||enőtzott' időszokbon o szobályozottságot és a gozdálko-
dást érintő ellenőrzést - o kotelező beszómoló, üzleti terv értékelésén, volo-
mĺnt egyes hatósköľébe.Íoľtozó szerződések megtőrgyaldsán tul - nem vé9-
zett.

.A Társąsőg , gazdĺĹlkodĺís szobő|yozősőra vonctkozó iogszobólyĺ
ľendelkezéseket csak ľészben tartotta be. A Tórsasóg Szđmviteli politi-
ko','.ie tortolrnazto oz elkészítendő szabő|yzatok korét, de o Tĺírsosőg a 2oo7.
évben, i]letve 2oo9. ougusztus 31-től hotólybo helyezetľ szabőIlyzataĺt nem
oktuolĺzálto. l\ Tóľsosóg SzĺĹmlaľendet nem készített, ezzel megséľtette o
Szómv. tV. 1'61.. $ (1) bekezdésében előírtokot.

.Ą Szómv. tv. vonatkoző e|őírősoiľa tekintettel osszeđllított Szómviteli politÍ.
ko',, nem tortolrnozott előírđst o Tórsosđg đltol hosznólt eszközök terv szeľinti
értékcsökkenésÍ leÍrósi kulcsoinok o/o-os értékére vonotkozóan. A szabólyozós
nem terjedtki az egyes eszközcsoportok (példđul o dÍszletek, technĺkoi beľende-
zések, műszoki berendezések, iórmű) konkrét szobĺílyaĺro. A szabólyzat nem
tortolrnazto továbbá o hoszndlotba kopott ingotlanon végzett felújítđs, beru-
hđzós elszómolósót. A Színhó'z a hiőnyos szab.ályozós ellenéľe oz đItolo hosz-
nólt idegen (óllorni) tuiojdonú ingotlonon végzeĹt soiĺít beľuhózós oktĺvólt ér-
téke után értékcsokkenést szómolt el.

A 2oo7. jonuár 1.jétől hotólyos Éľtéketési szabä|yzotban nem rögzítették az
eszközök bekeľülésÍ értékének meghotó.ľozđso módi ót.

A Táľsasőg ą vogyon védelméľe, a vagyonnol voló gozđĺńIkodĺísľa vo-
natkozóan a Szđmv. fi/' 14. $ (5) bekezdése a) és b) pontjábon előírtoknok meg-
fe]elően ľendelkezett Le[tőrozősi szabdlyzottol, Seleitezési szabd|yzattđI,
ílletve H:őzipénzt,óľ kezelésí szobáIyzat,,,-vel (omely tartolmđbon Pénzke-
zelési szabđlyzotnok felelt meg). Ae ellenőrzés megállopítotto, hogy o Táľsosđg
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vogyonkezelésével összefiiggésben o felelősöket és oz értékhotóroko! a fuloido-
nossol valő egyeztetés eseteit, illetve onnok eljđľásrendjét nem szobđIyoztđk.

A Tđrsosóg o. bevételeit és rófordítósoĺt a főkonyvĺ szómlđk megfeielő bontósđ-
vol toľtotta nyilván. A közhosznú és vóllolkozósĺ tevékenység érdekében felme-
nĺlt közvetett költségek (ľófordÍtĺísok és kiodósok) bevételaľó'nyos felosztóso o
Kiegészítő mellékletben és o KözhosznúsđgÍ mellékletben csak a 2072,. évtőItoĺ
tént meg telies körűen.

A TĺÍrsasóg o gozdálkodásĺ adqtoi olapjdn o Szómv. Bł. 1'4. s (5)-(6) bekezdése-
inek előíľásoÍ éľtelmében önkiiltségszĺímítĺłsÍ szabőlyzat. i<észítésére
nem volt kłitelezett, o produkciók koltségeinek kimutotósót - oz e|ő- és utó-
kolku]óció készítést - nem szabő|yozta,

zoag. ougusztus 3ĺ.-től.;o Tđľsasóg a koľóbbi két onđlló szabő|yzat - o Leltóľo-
zősl szobőlyzot és o Seleitezési szabőIyzat - helyett Leltĺíľozási és seleitezésĺ
szabő|yzatot odott kÍ. Ebben o készpénzeszközök leltórozĺísáľo vonotkozó
részben az ,,egyeztetés,, és a ,,rovancs,, fogolma keveredett, ozokot o szobóIyzot-
bon szinonimaként alkolmaztók. A szobó'Iyzotban q leltáľozĺísi bizony|a-
tok megőľzési hatĺáľideiět a Szĺńrnv. tv. 169. s (1.) bekezđésével ellen-
tétesen hatőr o ďák rneg.

ALeltórozási és selejtezési szabóIyzat Z' 6. alpontjában a leltározás módioként oz
,,egyeztetés (rovancs),, sźerepel. A szabólyzotbon 5 évben hatórozták meg a bĹ
zonylatok megőrzésének hatĺĺridejét, annok ellenére, hogy e dokumenfumok te-
kintetében a bizonylatok megőrzési idejét o Szómv' N. 201.1.. december 31-Í9 10
évben, 2a12. januar 1-iétől 8 évben hotározto meg.

Ä' belső szabőLyozds hÍĺínyossĺígoĺ és a meglévő szabőLyzatok oktuolizálĺísónak
elmaraddso a Tórsosóg integrĺtósđvol kapcsolotbąn kockózotot jelentettek.

A TáľsosĺĹg a Zoo8-2012. években' o ťulojdonos tójékoztatĺísđnąk rendjét szo-
bályzatban nem írto elő. A Tđrsasĺíg oz tnkormőnyzat felé toľténő tĺĹiékozto-
tósĺ kötelezettségének beszđmoló jelentések, kimutotđsok, adatszolgóltotd's.
ok foľmđió'bon - oz onkoľmőnyzat đltol kért gyokorisóggolzo, illetve o jogszo-
błilyi előírósok figyelembevételével - eleget tett.

A g azdosĺĹg ĺ tĺĹľsns ĺí9 vagyonnyilvántoľtđso
.A.z onkoľlnőnyzat o közfelodat-ellđtós biztosításo érdekében a sziikséges
eszközłiket a Tĺírsoság ľendelkezés.óľe bocsátotto. ^& Tĺłľsosĺíg o Ktiz-
szolgáItatásĺ szeľződés,..-ban előíľtoknok - a Színház befogadó ké-
pességének kůhosznĺíltsĺńgi olo-őt kivéve - eleget tett, oz onkormónyzot
ó.ltol o Tóľsosóg részéľe Íngyenes hosználotro ótengedett ingotlont o művészeti
tevékenysége céljóľa hosznosítotľo.

20 a Szőmv. tV. 4- $ és 5. $, a L4l2o72. (III' 6.) számú NEFMI ľendele! a 6ĺ2010. (II. 4')
szőmil oKM rendelet szeĺinti, oz önkormónyzot đltol előírt kötelezően készítendő be-
számolók, készítendő kimutotósok

rso
pÍ.
az
ra-

lťt

9-

n

3-
aL
I

5-

2.2,

23



II. Rt'sZ LETEĺ M EGÁLLAPÍT Ás o K

Az tnkormőnyzat o közszolgóltatĺísĺ szerződésekben 8So/o-os kihasznđltsđgot írt
elő, đe oz ellenőrzött időszokbon a Táľsoság évente 4-5 bemutatóval átlagosan
257 szín}rőzi előadássol, mintegy 7oo/vos (o 2008- évben 8lolo-os a 2oo9-2o.]'7.
években 64.66o/o-os és a 2072, évben 73o/o-os) kihosználtsđg mellett lótto el akoz-
feladotait.

Ä' 2oo8. és 2oa2. évek kłizłitt a Tóľsoság neln mrrtottq ki o nullĺĹs
szómloos zŤ.:őI:yban az ingyenesen hosználotbo vett ingotlarrt. Az. eljó-
rđs ellentétes o Szómv. tV' 160. $ (1) és (5) bekezdésében foglolto.kkol.

Az eilenőrzoťľ időszokboY| oZ ingotlonon oz onkormőnyzat és o Tđľsosóg ĺs
végzett felújítđst, beruhózđst. Az idegen tuloidonbon álIó ingotlanon végzeÍt.
beruhózásokról o Társosđg o sojđt vogyonđtól e]különített, onalitikus nyilván-
tartđst vezetett.

Az Íngotlonon ĺrz Önkoľmáľyzort oz ellenőrzöťt időszok előtt 23,3 mi}lió Ft
értékrí beruhózóst, felújító'st végzefr,, melyből az e|Lenőrzött ĺdőszok előtt 16,8
millió Ft érrékcsokkenés móľ elszórnolósľo került. A 2oo8-2o].2. években évente
0,5 millió Ft éľtékcsokkenést szómoltok eI, így a 201'2, december 3l-ei mérlegé-
ben a nyÍlvđntoľtott érték 4,1- miliió Ft volt.

Az e|lenőrzött időszakban o Tóľsosóg dltol az idegen ingatlonon végzeĹt
beruhĺízós és az elszđmolt értékcsłikkenés éľtéke o'z ąlĺibbiok szerint
olokult:

millió Ft

Hrsz. 36030 2009. 2()10. 20t1.. 20!2.

Bľuttó érték

rorgyew Derunozos

Elszđmolt holmozott
értékcsökkenés

264,3

5,8

742,8

2'68,6

4,3

Ĺ58,7

269,5

0,8

174,9

269,6

0

L9'1,,L

269,7

0

207,4

Nettó érték LZL,5 LOg,9 9L,6 78,5 62,3

A Tórsosóg az íngatlan karbantartósđról, ó,llagmegóvósóróI és biztosítósóľól
gondoskodott.

.ä. Táľsasđgnál o Leltóľozósi és seleitezési szabólyzat' 4.4. pontjo toľ.
tolrnozto o leltároz'ás aloki, tortalmi és technikoi feltételeire vonatkozó előírđ-
sokot. Ä 2oo8-2oL2. évekłe vonqtkozőan o Leltđľozási szobólyzatbon
e|őfut telies köľíí dokumentĺńcÍót o helyszínĺ ellenőrz ést v égzők r észé-
re nern adtĺrk ót.

A 2oa2. évi lettáľozósľo vonatkozóan bemutotott dokumentumok
nem feleltek rneg a Szómv. tv. és o Leltáľozĺísi és seleitezésĺ szobály-
ząt e|őíräsoilĺak. A leltórozđsÍ eljđľósbon résztvevő szeÍnélyek _ a leltórt fel-
vevők és o leltórel]enőrök _ nem ľendelkeztek névľe szóló megbízólevéliel, és o
le\tőrozősľól leltárzőrő iegyzőkönyv sem készüIt. A leltđríveken, o szín-
hózĺ produkciókon felhasznđlt eszközoknél a színhđzi tőwezetők (eltđrfelelő-

sok) nevét hintették fel' Az egyéb, produkciókhoz nem kothető eszközöknél a fe-
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lelős nevét nem rogzítették. Az eredeti, olđírt leltđrív példónyokon dófum nem
szerepelt.

A Tórsosóg a vagyon leltáľľal töľténő olátámosztóso során megséľtet-
te o Szómv. tv. 69' s (1) bekezdésében és a belső szabő|yzatokbon elő-
íľtokot.

A helyszíni ellenőľzés sorón _ az őtadott selejtezési jegyzőkönyvek olapjón -
mególlopítotťuk, hogy o Társosógnál o 2011. évben L2,7millió Ft és o 2o1'z,
évben ].,9 millió Ft nettó összegíí tórgyi eszkoz került o konyvekből selejtezés
jogcímén kivezetésre.

MegĺńIlapítottuą hogy az immoteľĺrĹlis iavak és tóľgyi eszközök se.
leitezésĺ etiđrásait olyon bizonylotokkď tárĺrasztottĺńk oIĺń' omelyek
nem mínden esetben..feleltek meg o Szđmv. t1]. 166. s (1)-(2) bekezdé.
seiben előíľtoknok.

A seleitezés folyomán megsértették a selejtezési jegyzőkÖnyvek aloki és tortolmi
követelményeire vonatkozó előírósokqt. A jegyzőkonyvek o 2010. évĺ gyokorlottól
eltérően nern mĺnden esetben tortďmaztok informđciót az eszkozok beszerzési ér-
tékéről, az elszórnolt omôľtizĺícióľóI és o selejtezéskorÍ nettó értékrőI. A csotolt
mellékletbőI az eszkozök beszeľzési időpontio, illetve ozok tényleges értéke nern
volt megóIlopÍtható. .A' jegyzőkonyvek nem tortalmozták tovđbbó o selejtezett
eszközok ľnegsemrnisítésének dokumentumoit.

Megĺíllnpítottuk tovóbbó, hogy 2009-ben két esetben a beszeľzett esz-
kłizt o beszerzés napián leseleitezték, a mriszaki óllopotuk mególlopítĺí-
sóhoz szokértői vélemények nem ólltok rendelkezésľe.

A zoo9. februóĺ 1o-őn vđsdľolt LCD televízĺót, illetve a 2oo9, mórcius 6-án be-
szerzett novigóciós készüIéket -.l.69,0 ezeľFt, illetve I9,9 ezer Ft értékben - a be.
szerzés nopján leselejtezték. Ä. seleitezési jegyzőkönyv o beszerzés időpontj<ívol
ązorros dóturnrnol kerüIt kióllításľo, ozonbon mindkét seleitezési iegyzőktnyv dá-
tumđt később 2009' október 9-re iavítottók' ,Ą selejiezés okoként o készülékek,,la-
víthatat|anok,, került feltlíntetésre. A selejtezési iegyzőkönyveket o selejtezésért fe-

lelős és az eszkozért felelős Íľto alđ, o megsemmisítésről dokumenfum nem đllt
rendelkezésre.

Az éves beszđmo]ó minősítését végző konywizsg ő1ő az ellenőľzötľ évek olatt o
mérleg a|őtőmosztásivol, volomint a leltórozđsi és selejtezésÍ gyokorlattol osz.
szefúggésben mególlopítóst nem tett, vezetőĹ levé]ben ielzéssel nem élt.

A Tóľsasóg tulojdonó'ban lévő trńľgyi eszkłizök és ímmateľiĺĺlis iovok éľ.
tékeĺt és főbb mutotóÍt - oz ingotlan odotoi nélküI - o következő tőbl.'őzat
szemIéltetĺ:
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Megnevezés 2009, 20a],.

Bruttó érték (mil-
lió Ft)

Nettó érték
(millió Ft)

HosználhotósógÍ
fok (o/o)

4ĺ8,8

15ó.9

37,s

403,8

150,0

37,'t

43L,6

150,8

34,9

394,1

118,8

30,1

406,4

70t,4

t<n

EIhosznólódósi
szint (9o)

62,9 65,1 69,9 75,0

Az ellenőľzott időszokbon o nettó eszkozérték arónyo o bruttó értékhez viszo.
nyítvo o 2008. évi 37,So/o.rőL a Zo72. évĺe 25,oo/o-ro csökkent, amely oz esukozök
elovult óllopotót mutotia.

A Tórsasóg vogyoni helyzetét jellernző főbb, o könywiteli mérleg szeľinti oda-
tokat o 3' szđmú mellék]et tortalmazza..

A 3. szómú ľnelléklet olapjón megóIlopíthotó, hogy a' Színľ:lőz kozfeladot.
eltđtásához rendelkezésľé đIló befektetett eszközök zo1.2, december 3l-ei nettó
értéke (].o].,4 millió Ft) a 2008. december 31-ei éľtékhez (L56,9 mÍIlió Ft) viszo-
nyítvo 3S,4olo-kol csokkent.

2.3. A' gazd.osĺńgÍ évek ľĺĹfordítĺísoĺnąk és bevételeinek aloku-
lósa
A Tđľsosđg teľvezett rófordítósai o
4,9o/o.kal, o tényleges ráfoľdításoi
Színhőz tényle ges ľáfoľdításoÍ
zett éľtéket.

.A, tervezett és o térryleges rńfordítĺńsok o kovetkezők szeľint olokultak:

millió Ft

2008. éwől o 2a1'z, évre .]'7,7 míIlii Ft-tol,
39,8 millió Ft-tol, 1o7o-kol csokkentek. Jl
minden évben megholadtók a teľve-

Megncve- zoo8. zoog. zo1o.
zes

2oo!- rlllfs zoLz/aott. zo12, 2ol2. _ 2}l?- _ íooa',.łisszesen 2oo8. M Ft

Teľvezett
ľófordrtás

Tényleges
rófoľdítós

362,4 412,5 369,t

396,9 457,8 46L,0

344,7 1a4L,4

357,1 2044,2

352,7

377,4

95,L_17 7

Eitérés ?Ät 45,3 9!,9 t8,7 LZ,4

Az e\lenőrzött időszakbon o Táľsosóg osszes ráfordítđsábóI az anyagk<iltség it-
Iogoson 54,6o/o.os, a személyÍ jellegÍí rđfordítások összege 34,9o/o.os, az egyéb
ko ltség ek ?,60/o- os or őnyt képviseltek.

A Színhóz alryog- és készletbeszeľzései (díszletkészítés) oz e]őođĺísokhoz kö-
tődtek. .A beszeľzések nagyságđt o szokmoi normók és a pénzügyi lehetőségek
figyelembevételével hatóroztđk meg..Ąz elszđmolósuk megfelelt a jogszobóiy és

o be]ső szab ő|y zatok előíró.soinok.
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A' szetződések ellenőrzése soľán megállopítottuk, hogy két váIlolko-
zősi szerződés esetébeq összesen mintegy 1,l. millÍó Ft összegben o hĺńzi-
pénúőrbót - a Hőzipénztőr kezelési szabő|yzatot megsértve - utqlvóľryozős
és meghotďľnĺrzás nélkti| fÍzették kĺ a szeľződések ellenéľtékét o Tđr.
sosóg egy munkotđrso, a produkcĺós igozgatő ľészére.

A Színhdz egy Kft.-vel üzletl tonđcscrciúsru 2o1o. lroverrrbeľ 8-rirr szeľződést kotott
a ZolL. január 31-ig terjedő iđőszokľo, z85,o ezerFt+áfo (356'0ezerFt) összeg-

ben. A teljesÍtésigozolđsok 2010. december 3o-ón, iIletve 2o1J.. jonuór 31-én meg-
történtek. .A' kifizetés mindkét otkalommal - 2011. januđr 14-én és 2o11. februđr
Z-őn- készpénzben a Bĺírko Színľrázhőz|pénztárábóI tÔrtént. Az összegeket utol.
vőnyozás és meghotalmozás nélkül a produkciós igazgotó vette fel,

A Színhóz rizletvÍteli tonócsodcis címen 2011. februđr 1-Jén szerződést kotott egy
másik Kft'-vel 20o,o ezer Et+őfa/h6 osszegben. A szerződés hotđrozott ideiű volt,
2o1.1' rnárcius 31.igĺszólt. A teljesÍtésről oz igazolđst 2o7.l'. mőrcius 28-đn, ĺlletve
2;oLL, mórcius 3]..én állítottók ki. ,A. kifizetésre o produkciós igozgató részére
készpénz kifizetésÍ szómla ellenében foLL. mfucius 17-én és ĺíprilis 1.jén - a hó-
zipénztőrból utolvónýozđs és o Kft. ĺíltol kiđIlított meghotalmązás nélküI - került
sor'

Egy esetben o szeľződés otopján teliesítésígazolós nélkiil töľtént o kÍfi-
zetés úgy, hogy a szeruődésben szeľeplő osszeg és a számlô'zott összeg nern
egyezett, valomint o szerződésen o Színhőznevében olóÍľó ügyvezető neve mel.
letL nem o Tđrsaság béLyegzője szerepelt.

A Színhóz és egy Kft' o 2009. október 1.-je és 2009. november 3o' kozötti időtor-
tomra egyedĺ póIyózotírđsro szerződést kötott 350,0 ezeľ Ft+áfolhó összegben. A
szerződés módosítđso nélkül o kĺfizetés 2009. október 30-i teljesítésĺ noppol
30o,o ezeľ Ft+ófo, illetve 2oo9. november 30.oi teljesítési noppol
4oo,o ezet Ft+áfa összegben történt meg'

MegĺillopÍtothrk, hogy egy esetben, 0,6 millió Ft összegben q Társasóg iigy-
vezetőie -- a Gt. előÍľósót megsértve _ ű,gy kłiti'tt a sajót vóllolkozósóvol
szerződést, hogy ahhoz o Tĺíľsosđg tuloiđonoso' az onkormónyzathoz-
ző|őtll.ásőt előzetesen n€m kéľte meg.

A Tđrsasóg és egy betéti torsos ag 2a12, mđrcius ło-őnvlllalkozđsi szerződést ko-
tött színdoľob vilđgítđs megtervezése tórgybon. A szerződő fél o Színhóz és a Bt.

nevében is o Társosđg igyvezető igazgatója volt. A szeľződést a Gt. 141. $ (2) be..kezdése 
rn) pontiánok előír<ísoivol ellentétben a tulaidonos tnkormőnyzat jóvő-

hagyása nélküt kötotték meg. A szerződésben szeľeplő osszeg kifizetése megtör-
tént.

A kłinywÍteli bizonylotok ellenőľzése sorón megdllopÍtottuk, hogy 2o|2.
szeptember 13.ón o Tđľsosđg S9,3ezetFt osszegben utalvónyozđs nélküj
üzemanyog költséget számolt el nem o Tóľsasóg tulojdonó't képező gépjőľmíi.
vel kopcsolotbon, omellyel megsértették o Számv. tv. 166. S. (1) és (2) bekezdé.

séą valomint o HđzÍpénztőr kezelési szabőIyzat 2.3. pontiđt.

A. szeméIyi iellegíí ľĺíforđítĺĹsok összege a 2oa8. évi 65,4 millió Ft-ĺól o
zo12. évre 1.85,1 millió Ft.ro, míntegy hđromszorosóľo növekedett. ,A. változđs
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elsődleges oka, hogy a Táľsasóg ótlagos đllomó'nyi létszómo o 2008' évi 24 fo-

ről o 2o1Z. éwe 48 főre növekedett.

.A' személyi iellegíí ľáfoľđítások ellenőrzése soľán megállopí1oqrk,
h"ó' ; ĺaŕsośágnó-l o munkavĺszony.létesítés, -rĺĺegszűntetés, volaľnint

a äunkokłiľ đtodós-ówétel folyomatót nem szabőlyoztó,JK.' Alügyveze-

iá_ ĺgi,gotaĺ, a gai,dasó'gi igozgotóĺ munkokoľok, il1etve o jegyórtókesÍtláshez

Ĺ"pž'"lŹáo vólto"zások đt.ol*auol o munkakör đtadđsrói ó'todđs-ówételi'jegy-

zőkonyv nem készüIt'

A Táľsos<íg oz adó- és iĺiľuiék-bevollósi', volomint bďizetési kotelezettségének o

zoL3, évben - o ľ'elýsli',ĺ ell.''ő.'és Ídőpontjóig - likviditósi nehézségei kovet.

keztében nem tett eleget telies körűen.

.A, Tóľsosóg iigyve zetőie o Tđrsosógi szerződés,,,-ben előíľt kötelezettsé-

il;k; "1lu.ŕ,'ott 
idószokbo^ ,,"i, tett eleget, mert fovodalmazősi

szabő|yzortot nem készített. A Tórsosóg ZotZ..jonuóľ l.-iét megelőz.ően

Cafetéľĺo szobđlyzottolzl 
'sem 

ľendelkezet. Á ĺ.áľsosógnđI oz ellenőrzótt iđő-

szakbanĺ iutolom kĺfĺzétésére nem keľült soľ.

A Szómviteli politiko l,z ojl éľtékcsökkenésĺ leíľósi kulcsokľo konkľét

rnéľtéket neľn tqľtolmozott, a gyokoľIatbon oz értékcsökkenést o Too tv.

1-.Z.szőmumetlék1etébenelőírtkulcsokkalszórnoltókel.

Lz egyéb ľó'forđítĺĹsot o pénziigyi rnííveletek. ráfoľdításaÍ és o rend.

kí"üíí ľáfordítások elszáńoláso sorón nem teljes körríen toľtottók be o

Számv. tv.-ben és o Számviteti politĺko,,,-ben előíľtokot.

hz egyéb ľáforđítĺĹsok aľónyát az ellenőrzott Ídőszokban o kovetkező tób-

lĺízat mutatjo:
mil}ió Ft

Megnevezés 2008. 2AO9. 20ĺ.o. 201\, 20Lf.

osszes rófordítás

Egyéb rđfordítđs

396,9

14,7

457,8

']..o,7

461,O

4,9

377,4

ĺ3,9

357,1

8,7

Egyéb ľófordítások ardnya o/o 3,7 2,43,71,12,3

A Tđrsosógnól o zoo}-zoLz. években osszesen 52,9 mil}ió Ft egyéb rĺífordÍtĺíst

eiszó.moltak el' fubái o leg;elentősebb tételek a seleitezett, értékesített eszkozok

kivezetése (39,s mĺliĺó ľt đśszegben), tovĺibbó odók, késedelmi pótlék és egyéb

btintető téte}ek (1o,4 mĺllió Ft összegben) voltak.

21 A. Bárko NonproÍit Kft.. łoLz. jonuár l-iétől hatályos Cafetério szobólyzota az Szja

tv.łen béren kívtilĺneŕ nem minäsülő egyás juttatósokot és a béren kÍvtili iuttotdsokot,

illetve o cofetério juttotási rendszert szabi|yozza,

28
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A 2008. és a 2oL2. évek kozott o pénzĺĺgyi rnííveletek ľđfoľdításaĺ mintegy
3,o lnÍllió Ft összegben o lÍzÍngelt eszkozok komatkiođósoiból és o devizaór-
folyom kedvezőtlen vđItozásai miott keletkeztek.

Az ellenőrzés megállopítotĹo, hogy o behojthototlan kovetelések leíľđsót több
évben o ľenđkívülÍ ľófordÍtások kozötľ szđmoltók el, omely ellentétes o
Szómv. tg. 81. s (3) bekezdésének b) poht'ábülr foglÖltÖkkal. A be-
hoithatotląn követeléseket az egyéb ľófordítĺńsok kłizłitt kell ělszĺĺ-
rnolnÍ.

A zoo9, évben 1.,2 millió Ft volt a behajthotatlon követelés, omelyből
0,5 millió Ft o pénztári jegyeladđsok és egyes magđnszemélyek tortozósai miatt
keletkezett. .A. 2o1o. évben 81,0 ezeľ Ft osszegben elszómolt rendkívüIi rófordítđs.
bóI o pénztóri iegyelodósok 49,0 ezeľ Ft-ot képviseltek. A Tđrsosóg o' 2oo8., fot"l..
201.2. években rendkívüli rófordítđst nem szómo]t el.

J\ 2oo8.2o12. évi ĺizleti teľvekben terľezett bevétel _ a 2aO9. és o 2011.
éveket kivéve - o tényleges bevételektől elmarądt.

A teľvezett és a tényteges bevételek a következők szerint alakultok:

rnillió Ft

Megnevezés 2ool9, ?otĹ.
FItórés

?99?- lotz-2012. ..2ol,2. íöo".osszesell M Ft

2012

2008.
olo

Tervezett
bevétel 386,7

ą'77 ?

L14 Á

530,4

394,L

390,6

289,5

306,O

345,4

32O,6

7830,2 -41,3

1925,3 -57,r

89,3

84,9
Tényleges
bevétel

1 15,8 -3,5 16,5 -24,8

A 2ao9. évi tényleges bevételek novekedését _ oz EU Bírósđg döntése oiopjón -
az ó.Ilomi tđmogotđsból finanszírozoIt beszeľzések koľábbon visszo nem ĺ9é-
nyelhető đfo összegéből (57,6millióFt) és onnok kamatoiból (18,BmillióFt)
szőrmazó, osszesen 7 6,4 milliő Ft eredményezte.

A Társosóg nettó árbevétele alapvetően a iegybevételből keletkezett. Ennek
osszege o fooš. évi 35,5 rnillió Ft-ró] a 2072, évre 30,6 millió Ft-ľa csökkent,
omelynek fő oko, hogy az ellenőrzött időszokban a flzető nézők szómo f6 L87
főről'1'9 778 főre,7003 fővel, 26,7o/o-kal csökkent.

A Tđrsasđg az eil'enőrzött időszo'kban a jegyőľbóI bĺztosÍtható kedvezménye-
ket szabđlyzatban nem ľögzÍtette.

A Bđrko Szín}:,őz }egykezelési szabőlyzata o iegyértékesítés menetét, volomint oZ
értékesítők elszórnoltatđsót és díiazĺísót szobdlyozta, đe nem tortolmazott ľendel.
kezéseket oz odhotó kedvezményekre vonatkozóan.

A Tórsasóg a vóIlolkozĺńsÍ tevékenységének elkülonített nyÍlvóntartősőt az
ellenőrzöťt időszokbon bÍztosította. Ennek nogysógo oz összes bevételhez viszo-
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!',

li.

nyítvo onnak 25o/o-őtjelentet|e' Az elienőrzott ĺdőszokban o vóllolkozósi tevé-

kenység bevétele összesen 483,0 mĺIIió Ft volt.

A bevétel o btifé és egyéb heýiségek bérbeodđsóból, küIönféle ľendezvények
megtartđsđból, illewe hĺrdetési és reklómtevékenységből keletkezett.

Az egyéb bevételek elszó'moláso dokumentált módon tortént, elküIönrtve tor-

ta]mäzto oz álIomĺ, az önkoľmőnyza|l, volo.mint o too tđmogotó'sokat.

Az ellenőrzott időszokbon a pénzůigyi mííveletek bevétele abbóI szórmo-
zott, hogy a Tórsosóg o szobod pénzeszkozeit egy éven belüli lekötéssel o folyó-

szőm:rőiat vezető banknó.I lektltötte. A Tó'rsosóg kamotbevételekből o 2008. év-

ben 0,d miilió Ft-ot, o zoo9, évben O,7 mĺIlió Ft-ot, o 2;oJo. évben o,8 millĺó Ft-

ot és o 2o1,z. évben 0,2 millĺó Ft.ot ľeolizđlt.

Az el]enőrzött időszokbon o ľendkívüli bevételek 4,2-7,7 millió Ft közott

olokultok. A Tó.rsasó.g a 2oo8-Zoo9. években a ľendkívüli bevételek közott szá-

molto el o feilesztésľe kapott tómogotósokot 4,8, és 4,7 rrrLl'Iió Ft osszegben. A
2o7a-2o72. évekre vonotkozóan a beszómoló mellékleteként elkészített kiegészĹ

tő rnel]éklet o rendkívüli bevételek tortalmđľo vonotkozóan ĺnforrnóciót nem

odotť.

A Tórsosóg a 2072, december 31-ei mérlegében 24,8 millió Ft egyéb kovetelést

mutatotĽ t.ĺ. euuĺt az el\enőrzés részére ótodott tonúsítvóny szerint 5,6 millió Ft

Iejórt követelés volt metyből 3,9 millió Ft o 60 napot megholođto.

A lejđĺt kovetelések óllomónyo o 2OO8. éví zőró óIlományhoz (o,9 millió Ft) vi.
szonyÍtva az ellenőrzött Ídőszok végére 4,7 mil|iő Ft-tol, tobb mint otsztľösére

novekedett, ezen belül o 60 napon túl leJĺírt vevő kovetelések đllomőnya a 2oo8.

évĹ o,7 mĺl)ió Ft-ľól 3,2 mitlíó FĹto'l emelkedett.

Az ellenőľzés mególlo'pítotto, hogy o lejórt követelések ielentős összegben toľ-

tolmaztok,ó[omđnybän áltó vogy időkozben munkaviszonyukat megsztintető

munkovđIiolókkal śzembeni követeléseket. A Tó'ľsos<íg eżeket o koveteléseket

nem peľesítet|e, nem ieltározto az év végén, és oz onyogi felelősséget o munko-
vauaĺókkol szemben _ o munkovĺszony megszĹínésére, o munkokor ĺítodós-

đwétel folyamata szabőLyozősónok hiđnyĺíro való hivotkozásso} - nem éľvé-

nyesítette'

Azoog, és 2010. évben teIies méľtékben teíľt, Ílletve az éľtékvesztéssel
éľintett vevőkövetelések, amelyek egyéb rófoľdítósként, illetve rendkívüIi
ľĺífordítĺísként elszámo]ósľo keľültek, o Tórsasđgnak 4,6 míllió ľt vesztesé-
get okoztok. A Táľsoság etiĺńráso ellentétes o Szómv. tv. 81. s (a) be.
Řezdés a) pontiĺńbon leíľtakkol meľt az éľtékvesztés összegét oz
egyéb ľároľdítĺĹsok kłiziĺtt etkiiltinítetterĺ keII kimutotni.

.A' kłivetelések mirrősítésének e||eľiőrzésébez dokumentácůók nem áll-
tak ľendelkezésľe, ezért nem volt megóIlopÍthotó, hogy o Társosđg o kovete.

lései érvényesítéséľe vonotkozóon megfelelő gondossóggol jórt-e el, mielőtt
azokot behajthototlannok minősítette.
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A 2oo9. évben 1,2 millió Ft behojthotatlan követelés leírđso tortéht meg. Ebből
0,5 millió Ft a kozonségszewezők iegyelodósoivol és onnok elszómol<isóvol volt
kapcsolatos

A zolz. évben o,6 millió Ft összegben Írtok le vevői kovetelést, amely o munka-
vĺíllolók, illetve o Tóľsosóg óltol táľsasđgi foľmában foglolkoztatott magonsze-
mélyek telefonkö]tségével összefiiggésben meľillt fel.

A zol2, évĺ vevői kovetelésekkel kopcsolatbon 1,9 millió Ft érťékvesztést sźómol-
tok el, omÍ 10oo/o-os elszó'molóst és leírđst ielentett. Ezen osszegbőL 7,7 millió Ft
egy Kft.-vei kopcsolatos bérleti dÍj elmorodásót tortolmazta. A Kft. ellen kényszeľ
végelszđmolást rendelt el o Nemzeti Adó- és Vómhivotol o cégkivonot alapjdn,
2o1f . februőr fZ-én.

A 0,2 millió Ft összegű követelés éľtékvesztés elszómolđsa egy munkavóIloló költ-
ségeivel volt kapcsolotos. A követelés leÍrásáro azért kerüIt sol, meľt o Társoság
fizetésre töľténő felhívĺÍsót o posto ,,Címzett ismeretlen,, jelzéssel visszoküldte' A
munkovĺilloló a munkaviszoný megszűnésekor nem odto le aSzínhőzóltol bizto-
sított ,,FloLta kedvezményes,, SIM kĺírýĺit. A ,,Flotta kedvezmény,, megszüntetését o
munkoviszony megszlinésekor o Szính<imok kellett volno kezdeményeznie, de er.
re nem kerüIt sor. (A ,,Flotta kedvezmény,, a Színhaz nevére szól, amelyet a Társo-
sdg tovđbbszóm\azott o munkovđllolók feié.)

2.4. A gazď.olsĺĺgi tĺńrcasríg eľedményének qlokulrĹso

Az iizleti terveket o Táľśos<íg minden évben e]készítette és tovóbbítotto az
Önkormónyzatrészéĺe.

Az üzleti tervek az el\enőtzöľt időszokbon részletes bevételi és koltségkimutotđso.
kot tartalrnqztäk céiszerinti és egyéb tevékenység bontósbon. Az üzleti tervek a
ľészletes pľogľomtervezésen (produkciók, események) olapultak.

A Társos.ág c-zuz|eťĺ teľveiben oz ellenőreött évek olott oZ üzemi, tĺzleti eľed-
ményét minden évben nyereséggel tervezte, ezze| szemben a Társoság ered-
ménye mĺnden évben _ a 2oo9, évet kivéve _ negotív volt' A teryezés soran a
2oÍo. és a 2oL2. évek között o rdfoľdítósokot o bózis évĺ teljesítés alatt irőnyoz-
tók elő. A 2072. évben o realizđlt bevétel is 24'8 millió Ft-tal elmorodt o terve.
ZettőI.

millió Ft

Megnevezés 2008. 2oíJ9. aíJ'-O. 201.1. 2012.

Tenzezett üzleti eredmény

Tényleges tizleti eredmény

'1,2,3

-26,7

z,o

68,7

0,5

-75,9

O O,7

-68,9 -40,6

EItérés -39,0 66,7 -76,4 -68,9 -4'J.,3

A' Társoság üzemi (üzleti) eľedménye o 2008. évben teľvezett 12,3 millió Ft-tol
szemben _26,7 mÍllió Ft volt, omelyet a rđfordító'sok teľVezett éľtéket megholo.
dő 34,5 millÍó Ft.os novekedése és o bevételek 9'o mÍllió Ft-tol való elmoľadósa
eľedményezett.
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A 2009. évben 2,o míllió Ft-ro tervezett tizemi eredmény 68,7 millió Ft.ro telje-

sti]t. A mérleg szeľĺ'nti eredmény 71,1 millĺó Ft volt' l\z eredmény kedvező olo-

kulásót egyrđszt o koróbbon visszo nem ígénye|hető ófo összege és oz onnok

komotaibli szőtmaző bevételtobblet, illewe oz đllomi és önkormőnyzatt tomo.

gotós koróbbi éveket megholodó mértéke eredményezte.

A 2o1o. évben o Tđľsaság _75,g mĺI1ióFt üzleti eredményt ért el o tervezett

O,5 mi]lió Ft-tol szemben. Á Tđľsosđg iizemi eredményének kedvezőtlen aloku-

Iđsát a rófordítósok 9].,9 rniltió Ft-os tullépése okozto.

A zo7L' és a ZoL4. években o bevételek és kĺodósok egyensúIyóro töľekedtek,

omely oz ered.mériyben neľn mutatkozott meg, meľt o 201].. évben a tervezett.

hez képest og,g rnĺĺlĺó Ft-tol, a 2o1'f. évben 4].,3 millió Ft.tol moľodt el oz trzleti

eredmény a tervezetthez viszonyítvo. Az elmarođđst minden évben o rđfoľdító.

sok túllépése okozta. 
;

,A' Tóľsasóg ered'ménykimutotĺísónok főbb odatoit o kovetkező őbrataĺ-
talmazza millió Ft.b on :.

A ráfoľdítđsok teljesítése o 2008. és a2o1o.20].2. évek között megholodto o ter-

vezettet, melyre o ľendelkezésľe álló forrósok nem biztosítottak fedezetet. A
1oIL-ąó;2. avĺ toltsegcsökkentő intézkedések _ omelyekről o Tóľsosóg doku-

mentumot bemutotni- nem hrd.ott - hatđsóro az anyagjellegű rófordítósok

.'gyo.' csokkentek, de a személyi ieilegű ľófordítósok tulteljesítése miott ozok

t.'ń"'"tt eľedményt javító hotóso teljes méľtékben nem érvényesÍilt.

Ä. Társosĺĺg o 2oo9. évtőIkezdődően o too tómogotĺĹs lchetőségéve| é|ue

o vállolkozóktól é''"''te ótlogoson mĺntegy ].9,4 millĺó Ft összegű, o négy év
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alott összesen 77,4mi||iő Ft támogotást kapott. (A TórsoŚógnak o tao
tómogotđsból o zaog. évben 8,4 millió Ft, o 2010. évben 24,8 millió Ft, o 2011.

évben ff,6 miil\ióEt, a2o12. évben 27,6 mill|Ĺő Ft bevétele szórmozott.)

Ä. Báľko' Színbóe az ellenőrzott időszqkban łisszesen több mint
Ĺ468,9 miltió Ft tĺímogatĺńst hosznált fel. A' tórnogotósok mintegy 57,6j/o-

o (758,6 mĺllió Ft) az óIlomí koltségvetésből, 3o,57o-a (448,3 millióFt) oz on-
koľmđnyzottól, o fennmorodó 77,8o/o (f62,o millió Ft) egyéb tđmogotósokból,
pő|yó'zatl forrósokból szđrmozott. A kopott tđmogotósokkal oz előír<ísoknok
megfele1ően o Tđrsosđg minden évben szabőIyszeriíen elszórnolt.

Az eI1enőrzöľt időszakban o Tdrsasđg a Nemzeti KultuľáIis Alaptól, o Kozigazga-
tósi és igozsđgügyi MinisztériumtóIz, i]letve egyéb tđmogatóktól, đIlamhóztariá-
son kívüli forásokból, volamint mogánszemélyektől kapott tómogotđst.

Ä' Tóľsoság o 2oo8.ztiĺz. éví Kiegészítő mellékletekben nem telies köľííen
és nem az e\őíľt ľészletezettségben mutatto be a kopott tđmogotósok összege-

it, ozok felhosznólđsót tovóbbó a fel nem hosznđlt tómogotđsok osszegeĺt jog-

címenként évenkénti bontđsbąn, ezze| megséľtette azSzőlm.v. tv. 93. s (3)

bekezdését'

,A, 2oo8. évi Kĺegészítő mellékletben o tómogatĺisok Összege nem keľült bemuto.
tđsro, o 2009. évben csok o tóľsasógi adómentes oľónyszđm kiszdmítđso sorón a
tórgyévben kopott tárnogatĺísok jogcím szerinti bemutatásđra kerü}t soľ, o 2010.

évtén o közhásznúsógĺ 
.éredmény 

levezetésében o tervben kopott tórnogatósok
jogcím szerĺnti osszegeinek, illetve ozok felhasznóIásónok bemutatóso tortént
inég. ,ł. 2O1].. évben o kapott tđmogotósok osszege egyáltolđn nem kerüIt bemu.
tatđsľa. A 2072. évben csok a KIM-tőI kapott tómogotóst mutotto be o Tđrsosóg a

Kiegészítő rnellékletben.

.A. gozdosđgi táľsasĺíg folyomątos üzemmenetének, mfüłi-
đésének, likvÍdĺtósánok bÍztosításo

Az onkoľmőnyzot oz üzleti teľvek benyújtĺísđhoz célszeriísége ellenéľe lÍkvidi-
tĺísi teľv készítését nem ír|o elő, ezért ozt a Tórsasóg nem készített oz ellenőr-
zött időszok egyetlen üzleti évéľe vonotkozóon sem.

A }oLL. évĹől kezdőđően a Tórsoság kiitelezettségei folyomotosan _ 2ol1,.

decernber 31-én 36,2 mi}lió Ft-tol, zoJ,z, decembeľ 31-én 62,6 millió Ft-tol -
megholodták a rendelkezésľe álló pénzeszkiĹzök és a követelések együt-
tes állomőlĺyőt.

A Tđrsasđ'g oz ellenőtzés rész&e o finonszírozősi gondok tulojdonos Önkoľ-
mőnyzatrészére történő ielzéséről Írósos dokumentđciót nem odott ot.

22 AMagyaľország zoLL. évl ktzponti koltségvetéséről szóló 2011.. évi CDfiXVIil. tor-

vény 1. łzőmumellél.Iete olapjóń aKözigazgatdsi és lgazsđgtigyi MinÍsztérĺumo F9ie-

zeti đItolános taľtalék megnevezésű, fejezeti kezelésű eiőirányzoto terhére a fo72, iúni-
us Z9.énkelt tómogotósi veľződés olopjón 7o,o millió Ft vissza nem téľítendó tĺímogo.

tóst nyúitotĺ: a Tĺírsoság részére.
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.ä' Társqság - veszteséges gazdĺíIkodósánok kiivetkeztében - a saiĺńt
tőkéie o' 2ot2. december 31-ei beszórnolóiĺńbon 23,7 mlil.lió Ft volt,
amely o 93,5 millió Ft.os iegyze'łű.tőke 25,4o/o-a.

l\z ĺigyvezető _ a 2oa2. évĺ beszómolóvol összefiiggésben - nem tett
eleget a Gt. 1.43. $ (2) bekezdés o)-b) pontjoiban előíľt _ a toggyűlés osszehí.
vósóro vonutkozó - kłilclezeĺ.t-ségének

.A. Gt. 143' 5 (2) bekezdés a).b) pontjai szerint az ugyvezető halodéktolénul kote.
les o sztikséges intézkedések megtétele céljóból összehílmi a taggyűlést ho tudo-
mósóra jut hogy a társosđg soiót tőkéje veszteség folytón o tÖTzstőke felére csök-
kent, vogy a tđrsasógot fiZetésképtelenség fenyegeti, vogy fizetéseÍt megszüntette,
illetve, ho vogyono o tortozlásoit nem fedeá.

A gozdosó gi lgazgatótól kopott tójékoztotós szeľint o Táľsosóg 2o13 au-
gusztusrĹľa fízetéskéiitelenné vńlt.

A'Szíĺtlrlóiz a lĺkviditđsi gondjoi kovetkeztében o flzetési kÖtelezettségeit hotđridőn
belül nern tudja teljesÍteni. A 2013' évben a Nemzeti Adó- és Vámhivotal felé az
adó- és )árulék-bevollósÍ és fizetésĺ kotelezettségének nem telies korűen - csak az
április és május hónopokľo - tett eleget. .A, tuloidonost eľről o problémđról fo.
lyamatoson, de csok szóbąn tđjékoztatta.

"A.z tnkoľmónyzat a 2o1o-2o1-L. években két olkalommol, osszesen 40,o millió Ft

ľnriködésí tagÍ kolcsont, a Z)LZ, évben két olkalommal összesen 2o,o millió Ft ta-
gi kölcsÖnt biztosított, omelyek visszofizetésére teljes koľűen még nem került sor,

A konyvelést bérkonyvel'ővégzi, akinek arészére o konyvelési díiat kilenc hónop-
jo nem fizették kĺ, ezért a szerződésben vá]IąIt kötelezettségeit nem teljesítette tel-
jes korűen.

A Társasóg feilesztésĺ teľvet nem készített, onnak elmoľodó'sĺít oz onkor.
mőnyzat nem kéľte szómon. A megvolósult beruhđzđsok sojóterős fejlesztések
voltok, ezek o 2oo8. és o 2010. évek kozott volósultok meg. A fejlesztésekhez
hazai és uniós tómogotóst nem vettek igénybe. .A, Tóľsasóg oz idegen fuloidonú
ingatlonon beľuhózósro 1.0,9 millió Ft-ot számolt eI. Ä'z elienőrzött ĺdőszakban
az eszkozök utón elszĺĺmolt értékcsökkenési leírós ielentősen megholodto o be-

ruházósok és felújítások összegét. A tőrgyi eszközok 2008. évi nettó értéke
(.1'56,9 mĺllió Ft) o Z}LZ. évľe 1'07,4 millió Ft-ro csokkent. A nettó eszközérték
bruttó eszközértékhez viszonyított orónyo o 2008. éví 37,5o/o-ról a fo1'2' évre
25,oo/o-ra csökkent, ez a mutotó az eszközokelovult đllopotó.t iellemzÍ.

A vÍzsgĺilt időszokbon idegen foľrósok ĺgénybevéte|éhez nem igényeltek fenn-
toľtóĺ, tulojdonosi gorancÍđt, kezességet.
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3. Az öľxonľĺÁľyzAT TUL.ł.JDoNosI JoGÄINAK És rcoľrrrztrrsÉ-
GEINEK ÉnvÉľľęsÍrÉst

A gazd,asĺńgí társasrĺgtól szĺíľlnąző ĺnfoľľnríciók elemzése,
hasznosításo
Az Önkormőnyzat o Bórko Színhőz rendszeres odotszolgóltotđsi kötelezettségé-
vel kapcso]otbqn külon szabő|yzatot nem készített' A Bóľko Színhőz o 2008-
za12. években eleget tett oz onkormónyzat feLé a besorolóshoz, ĺlletve o ľnĺnő-
sítéséhez szükséges _ o iogszabđlyokban előírt - odatszolgóltatósi kÖtelezettsé-
gének. Az önkoľlnőnyzat o Bóľko Színhőz odatszolgáltotósą alopiĺíLn
az előírt kötelezettségeit az előodó-míívészeti óllomigozgotósi szeľv felé oz
ellenőľzött időszokbon miirden évben, hatóridőn belril teliesítette.

Äz előodó-mĺívészetĺ állomĺgozgotósi szerv (a Kulturĺilís trökségvédelmi Hivotol)
nyÍIvđntartó.st vezet oz Emtv.-ben meghotórozott előadó-míívészeti szenrezetek-
rőI. A nyĺIvđntoľtásbo véte]i és besoroldsi eljđrđs rendjét a 7 /foo9. (]II. 4.) számú
oKM rendelet, o beszđmolók clakĺ és tortolmi követelményeit o 6ĺ2oLo. (II. 4.)
szĺirnú oKM rendelet hatđrozta meg. A nyilvđntoľtósba vételi kérelem részletes
szobđ.Iyoit, illetve o nyilVđntoľtásbo vételhez szükséges odotok körét o 141201-2.
(III. 6.) szőmu NE'FMI rendelet tortolmozta.

AI4l2o1'2. 0II. 6') szdmú' NEFMI rendelet 16. $ (3) bekezdése olopjón o Bórko
Színhőz odotot szolgóltatott az előodó.mű'vészeti állomigozgotđsi szerv részére
oz áltolónos forgalmi adóvol csökkentett tđrgyévi iegy- és béľletbevételeiről. Ez
olapján az e|őadő-művészeti őL\amigazgatási szeľv kiodto a Too. tv. szerĺnti
adókedvezményľe jogosító t.ó'mogotđsi igazolĺíst, omely tortalmozto ąz adő-
kedvezményre jogosító tómogotás osszegét.

Az önkoľln&nyzat monitoľing tevékenysége o Bórka Színhôz szokmaĺ te-
vékenységét bemutotó beszámolókkol/évadbeszómolóval, az tizleti teľv kiolokí-
tđsávol és teljesülésével összefüggő beszńmoltotásĺ felodatokro teľiedt kĺ.

A l4lzo1'z. (II1. 6.) szőmú' NEFMI rendelet 2o1'2-ta íńa elő ąz évądbeszámoló ké-
szítési kötelezettséget, amely olapjón o kozponti kÖltségvetésből folyosítoťt ľdmo.
gotĺís méľtékét állapÍtottók meg' Az évadbeszđmolónok része egy szöveges, illetve
egy mutotószómokat toľtolmazó évodéľtékelés.

'A Tórsosđg pénzügyi folyomotainok tnkormőnyzat óltal végzett monitoring te.
vékenysége az uzletl terv jóváhagyđsót és az éves beszđmoló, volomÍnt a koz-
hasznúsógi jelentés Képviselő-testĺ.ilet áltoli elfogodósót volamint o Tđrsasđg Fel-
ugyelő Bizottságánok és o tulojdonosi jogokot gyokorló Bizottsđg beszdmoltaĹó-
sĺit ielentette.

Az önkoľlnőnyzat q monitorĺng tevékenysége alopián a Tórsoság
gazilő|kodĺísĺíval kopcsolotban ĺr szükséges intézkedéseket rrenx tette
m€9.

A fuIaidonos o helyszíni ellenőrzés befejezéséÍg -zo73, szeptember 27-éi9 - nem
rendezte o Tĺírsosóg ellenőrzött időszokban keletkezett veszteségeÍt, nem intézke-
dett o likvÍditósi gondok kezelésére'

3.1.
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J\z Önkoľlnőnyzat megľendelésére kĹilső szakértők oz ellenőrzott időszokban
a Tóľsosđg łíltol végzett szolgĺíltatásľa vonatkozóon onáIló elemzóseket,
tanulmđnyokat nem készítettek.

Az tnkoľmőnyzat oz Eĺsztv.-ben és oz Info. tv.-ben eiőírt kozzétételi kotelezett-
ségének eleget tett. Az éves köItségvetésre, a zőrszőmadđsro vonotkozó rendele.
tek, oz e]emi koltségvetések' kozérdekíí odatok és o tó'rsosógi részesedésekľe vo-
n otkozó odotok oz Önkorm ány zat honlopj án elérhető ek

3.2. Azłinkoľmőnyzatképviselő-testiiletének intézkedései
.A. 2oo8-2o1.2. években az önkormányzot o fulojdonosi joggyokorlós kereté-
ben az évenkénti beszđmoló elfogadĺísđn ľúl o Tđ'ľsoságot nem számoltot-
to be, nem ellenőriďe. Az üzleti tervek és oz éves teľv teljesítéséľől szóló be-
szđrnolók alopjón követelményeket nem fogalmozott meg.

Az önkoľlnőnyzat o. Táľsasóg finonszíľozósi nehézségeinek csökkentésére o
2a1,o.2Q7I. években két alkaloľnmol, összesen 40,0 millió Ft mlikodési togi
kölcsłĎnt blztosÍtott, a 201'2, évben két a]kolommal 1.0,0-10,0 millió Ft tagi
kölcsönt nyújtott. .Ą kölcsönok visszofizetéséľe telies kĺiľűen o helysđnĺ ellenőľ-
zésbeÍeiezéséig nem keľült soľ.

A Képviselő testület o Tórsosdg ótmeneti likviditási probiémóinak elkerüléséľe a
326/201.0, (ix' 07.) szđmú hatórozatővol 2o]'o. december 15-Í, illetve a 467 ĺ2071.
(XI. 17.) számú határozatával' 2o1L. december 31-i és 201'2. ianuőr 31-i visszofi.
zetésÍ hotáridővel 20,o^2o,o ľnÍIlió Ft műkÖdési tagi kölcsön nyújtósóró] dontött.

,Ą. 2072. évben a Képviselő-testület mint o Bđrko Nonprofit Kft' egyszeméIyes tu-
lajdonoso a87lZo72' (tII. 01') szđmú hatáľozotđval o Bórko Nonprofit Kft,2012.
mđľcĺus hovÍ fizetőképességének, tovđbbĺ mÍikodésének biztosítósóra.' 1o,omĺllióFt osszegű, fo1,Z. oktőbeľ 31.ei leiđrotú, a97l2ol2, (III. i2.) szómú
hatđrozotđvol a 2072. đprilis hoví zovortolon mű'ktdéshez tovđbbi 1o,0 millió Ft
összegű, 201'2- november 30-oĺ lejóratu tagi kolcsönt nyújtott'

Az önkoľmĺĹnyzot a 1'6l2oL2, (I' 19.) szđmú hotórozotóbon rigy dtJntött,
hogy a Bđrka Nonprofit Kfr.-ben lévő ĺizletľészét Írrgyenesen feloiĺńnlia o
Mogyor .A.llam vogy o Nemzeti Kozszolgólati Egyetem részére. A Képviselő-
testtilet felhatalmozđso olopj.ón o polgáľmester o trĺľgyalásokot az ůz|et-
rész ó'todđsáról megkezdte, a dontést 2oI2 nyatóro vórt.ák. Az átadós-
ĺíwételľe o ielen ellenőľzés ideje alott, 2oL3. szeptember 27-ig nem keľiilt
sor.

Az tnkoľmányzat szóbelĺ tđjékoztotóso szeńnt o megállapodls teľvezete o Bĺírko
Színhőz ltądásóhoz o Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt..tő| a helyszínĺ ellenőr.
zés Lezőrősôt kovetően megérkezett, az egyeńetés a térítésmentes vogyonđtodđs-
ról folyomotbon van.

Az onkoľmányzot o tulaidonostól elvĺíľhotó gondossóggol szobá-
lyozto o közfelodot-ellđtó gozdasó.gi tórsasđggol kapcsolatos tuIajdonosi iog-
gyokorlis ľendjét, megkovetelte közfelodot-etlátĺís folyamotos biztosítós<ít.
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Az Önkorrnőnyzcrt nem o iő gazilőtól elvórható gonđossággol fel-
ügyelte o Tórsasđg tevékenységéą meľt o kozszolgóltotđsi szerződésekben az
OnkormónyzaťÍą vonatkozó előírđsokot nem telies köriíen tortotto be, mivel o
2@8-2oo9' és 2011. évekre a tđmogotósi szerződések megkotéséľőI nem o Koz-
szolgđltotósi szerződés,...bon előírt hotáľidőn belüi döntött, illetve a 2072. évre
nem kötott éves tómogotđsi szerződést.

Az tnkormőnyzat oz FB-be delegótt tagioit az e|Lenőrzött időszakbon elvégzett
munkóiukľól, mególlapítđsoikról nem szómoltotto be.

Az Onkormőnyzat az e|lenőĺzott időszok minden évéľe rendelkezett ellenőrzési
terwel, omelyek iővőlnagyőso oZ ow, gz, $ (ó) bekezdésének megfelelően, ho-
tóridőn beltil megtöľtént.

Ä' polgđrmester oz ow. gz' s (10) bekezdése előírđsónok megfeielően, a zőr-
számodĺísi rendelettervezette] egyĺdeiííIeg o Képviselő-testulet eIé terjesztette a
belső ellenőľzés éves osszefoglaló jelentését'

Äz onkornĺőnyzat o 2oo8.2o12. évek között o Tórsosógnól e|lenőľzést - o
zat1.. évet kivéve - nem tervezett, de o tervezett ellenőľzésre o 201'1'. évben
nem kertilt sor.

A 2o1'L. évi belső ellenőrzési teľv tortolmazott egy teliesítményellenőrzést, ome-
lyet külső szokértő igénybevételével kÍvđntok végľehojtoni a Bárka SzínlaőznđJ,
de az eIőirőnyzott ellenőrzés elmorodt.

.A.z önkoľlnányzat a 201.1.. évben külső szokértőtz3 bízofr, meg o gazda,.
sógi tóľsosđgoi és intézményei - ezen beltil o Bóľko Nonprofit Kft. - honlopiĺí-
nok felülvizsgólatóvo]. A kü]ső szokérrő mególlapítotto, hogy o honlop odot-
toľtolľno nem felel meg az Info tv' _ és oz ellenőľzotľ időszokbon oz EiszN', iI-
letve o 1'8ĺ2oos. (X1ĺ'. 27 ') szđmú IHM rendelet _ előÍrósoinok, ezért a felül-
vizsgólotľól készített ielentés alapiĺńn o po|gáľmesteľ o Táľsosóg
iigyvezetőiét a 2073. júlÍus 31-én kelt levelében - 2oL3. szeptember Z.iható'r-
idővel _ intézkedésľe, oz adothiđnyok pótlđsđra szólította fel. A helyszÍni
el]enőľzés |ezőrősőig az igyvezető o,z Info. tv. előírđsoinak és a polgármester
intézkedésľe felszólító levelének nem tett eleget. (Az onkormőnyzat óltol oz el-
lenőľzés ľészére átodott, o Bórko Színhőz és oz tnkoľrnónyzat 201'3' októbeľ
].8-oi levélvólt<íso olopiĺin o Tóľsasđg honlopjónak feltoltése oz előíľt adot|oľ-
tolomrilol megkezdődött.)

.Ą kĹilső szokértő óltol végzeťt feltilvĺzsgálot a Bĺirka Nonprofit Kft' honlopjón a
szervezeti, személyzeti, a tevékenységľe, működésre, gozdólkodosro vonotkozó
odattartolom hiónyossőgót a közérdekű odatok - a tđrsosóg togjoiľo, az olapÍtó
okiraka és o tórsasóg óltol olopítoťt lopľo vonatkozó odotot volamÍnt o tórso-
sđ9 ĺíltol kotött szerződések és oz éves beszórnolók _ kőzsétételének elmorodósó-

23 Az tnkormőnyzat egy ugyvédí irodávot kötott 2011' februőr ZB-őn megbízósi szerző-
dést, omelyet 2072. februór 23.őn, majd 2072. decembeľ 72.én meghosszabbítottok. A
hovi 32o ezer Ft+đfo díjozđsú szerződés oz ÖnkormánYząt gazdasőgi táľsasđgoĺ és in-
tézményei _ ezen belül a Bdrko Nonprofit Kft. - honlopio odattortolmónok Eisztv. és oz
Info tv. szeľintĺ megfel elősé ge felülvizs g ólątóra vonatkozott.
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vol osszefüggésben óllopítotto meg. A felülvizsgólot felhívtq tovóbbĺí o figyelmet
o közzétett odatoknak o vóltozóst kÖvető okfuolizóldsi és o közzétett odotok
me gőrzési, i|lewe orchivđI đsi ktitelezettségéľe Ís.

A Tóľsosđg tevékenysége o 2008-2olz' évek között - a 2oo9. évet kivéve - vesz-
teséges volt. A Társaság 2oo9. évi eredményét omelyet a Bizottsóg o 8l'7lzoLo.
(V. 19.) szđmú hqtđľozotó.vol fogadott el, a Közhasznú tv. 14. s (1) bekezdésé-
nek megfelelően, o Bórka Nonpľofit Kft. 2010. mđjus 27-ei taggyĺílésén hozott
5l2o1'o. szđmú határoząt o}opión nem osztottđk fel, honem a Tórsosági Szer-
ződésben meghotórozott kozhosznú tevékenységre fordítottik.

A Tđrsosóg _ veszteséges gozdđlkodósónak következtében _ sajót tőkéie a 2a12,
decembeľ 3l--ei beszđmolójábon 23,7 mlllliő Ft volt. Ez a 93,5 millió Ft-os jegy-
zett tőke 25,4o/o.a volt. Atulojdonos o Gt' 143. $ szerintÍ veszteség renđezésére,
illetve o saiđt tőke/iegy1etĽ tőke előíľt szĺntjének biztosítósa érdekében intézke-
dést nem teťL.

Bud.apest, zoL4. 03 , hő h ' nap
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