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Felĺĺgyelőbizottsági ülés

n,evzoxolĺw
Készült: A F.elügye|ő Bizottság 2015. szeptembeľ 10. 10:00 órai kezdeÍte| a Józsefuárosi

Polgármesteri Hivatal épületében (1082 Budapest, Baross u.63-67.) megtartott i'ilésről

Táľgy: alakuló ülés és a Báľka Józsefváľosi SzínházĹés Kultuľá|is NonpľoÍit Kft. beolvadásának
elfogadása, j avaslattétel.

JeIenlévők:

Dľ. Hencz Adrienn

Páris Gyuláné

Rókusfalvy-B odor Gyergely

Bozsik István, a Kft. ügyvezetője

Takács Anita, jegy zőkönyvvezető

Napiľendi pontok:

I. Felügyelőbizottság elnökének megválasztása

II. Bárka Józsefuárosi SzínházĹés Ku|tuľális Nonpľofit lfft. beolvadásának elfogadása,
javaslattéte|.

III.Egyebek

Bozsik István megnyitja az alakuló ülést.

|120|5. (x.10.) sz.határozat: a jelenlévők megállapítják,hogy az ülés határozatképes.

2ĺ20|5. (x.10.) sz. hatńrozat: a Felügyelőbizottság tagjai egyhangúan elfogadják a 20|5. szeptember
10-i ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont:

3/2015. (x.t0.) sz. határozat: a Felügyelőbizottság tagai egyhangrian Páris Gyulánét vá|asztják a

F e lü gye l őb i zotts ág e I nökének.

Ezennel Bozsik István igyvezeto átadja a Felügyelőbizottsági ülés vezetését Páris Gyuláné elnök
asszonynak.

II. napiľendi pont:

Bárka Józsefuárosi Szinházi-és KulturáIis Nonprofit Kft. beolvadásának elfogadása, javaslattétel
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4lf0ts (x.10) sz. hatáLrozat: Báľka Józsefuárosi Színházi-és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő.

bizottsága a beolvadással kapcsolatos ütemtervet és az ehhez szükséges döntéseket megfárgya|ta. A
képviselő-testület felé beadandó előterj esztést tźmogatja.

A FELÜGYEL)BIZ)TTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁRoZAToT ELFoGADTA.

III. napirendi pont:

Bozsik István ügyvezető a kĺjvetkező kérdést tźtrja a Felĺigyelőbizottság elé:

Az e|oző Felügyelőbizottság vitatta azt a szerződést, amit a Teatron Bt. kötött a Kft.-vel, de a

tulaj dono si j o gokat gyakorló onkormányzatban döntés nem született.

A Teatron Bt. kifizetetlen számláinak pénzügyi renđezésére az alźtbbi eseteket ajánlja fel:

a) a Teatron Bt' 100%-ban kerül kifizetésre (1'200.000,- Ft)

b) a Teatľon Bt. nem kertil kifizetésre

c) a Teatron Bt. 700. 000,- Ft osszegben kerül kifizetésre

512015. (IX.10.) sz. hatáłrozat: a Felügyelőbizottság javasolja, hogy a kifizetéshez szeÍezzen be jogi

véleményt az ugyvezetés. A csökkentett összeget akkor javasolja kifizetni, ha a jogi vélemény azt'

tźtmasztja a|á, hogy a követelése jogosnak minősülhet és bíľósági eljáľás során tudná érvényesíteni

kĺivetelését.

A FELÜGYEL)BIZ}TTSÁG 3 IGEN 9ZAVAZATTAL. A IIATARoZAToT ELFoGADTA.

Páris Gyuláné elnök asszony tájékoztatást kér a Kft. pénzügyi he|yzetéró|. Az igyvezeto a

következőkľ ó| táj éko rtatja a F e lü gye l ob izottságot.

65.000.000 Ft szá||itői számltk kifizetéséről volt tudomásuk, amikor a tźrgya|ásokat a szállítókkal

elkezdték. Jelenleg nagyságrendileg 20.000.000 Ft összegű szá||ítői követelés van, melynek nagy

része közljzemi díj. A szźi|itői követelések között van olyan, amelynek jogosultja olyan társaság,

amelyet tértivevényes megkeresésekĺe nem reagálnak, nem fellelhetőek.

Jelenleg 100.000.000 Ft van a Kft. szám|ájźtn, ebből kifizetésľe keľülnek a maradék szźůlrítői

tartozások, illetve a Kft. 2015. december 3l-ig szükséges miĺködési kĺiltsége (bankszámlavezetés,

közizemi díjak, könyve|ő dijazása stb.). A Kft.-nek a NAV és a munkavállalók fe|é tartozása nincs.

Az onkormányzat fe|é fennálló tagi kölcsönt (20.000.000 FĐ a tokehe|yzet ismeretében a

pótbefizetésből tervezi visszafi zetni.

AZ Üllői út 58. szźĺm a|aÍti ingatlan (tulajdonos aMagyar Álum; źtadása a Nemzeti Kozszo|gźt|ati

Egyetem részére. Ezen volt idegen tulajdonon végzett beruházás kb. 260.000.000 Ft összeg, nettó

értéke az épi|et źfiadásakor 25.000.000 Ft. Az ingyenes źtadtshoz kapcsolódó ÁFA fizetési



kötelezettség rendezése szükséges. Jelenleg az értékbecslő dolgozik az ingat|anon végzett beruházás

éľtékén, ezt követően szźm|a kiállítása szĺikséges az átvevó fe|é'

A f}I3-as KIM-től kapott támogatás elszámolását a támogatő kifogásolta, ennek rendezése

folyamatban van.

Páľis Gyuláné elnök asszony 11:30 peľckor|ezárta a Felügyelőbizottság iilését.
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Józsefuárosi Közosségi HźnakNorrprofit Zrt.
Felĺigyelő Bizottsági ülés

' JEGYZoxolľw

Készült: A Feliigyelő Bizottság 2015. szeptember g. 14:30 órai kezdęttel a Józsefuáros

Közösségeiért NonprofitZrt. épi|etében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott ülésről

Lev ezető elnii k: Losonczy Pál

JeIenlévők:

Dr. Hencz Adrienn

Dľ. Galambos Eszter

Kovács Barbata, aZrt. igazgatósági elnöke

Rácz Edina, j egy ző,konyw ezeti5

Losoncry Pál elniĺk a Felĺĺgyelő Bizottság soľon ktivetkező ĺilését megnyitotta és
határozztképességét 3 fővel megállapította.

Napiľend:

1 ' Bárka Színház beolvadásának elfogadása, javaslattétel.

Józsefuaros Kĺizosségeiért Nonprofit Zĺt, Fe|igyelő- bizotts ága a meghivóban szeľeplő napirendi
pontokat elfogadja.

5/20]5 (09,22') számú határozat: A JózŚefvóros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felüglelő- bizottsóga a

beolvadassal kapcsolatos ütemtervet és ąz ehhez szülrséges dtjntéseket meýarg1lalta. A képviselő

t e s tül e t fel é b e adandó e l ő t eĘ e s z t é s t t úmo gatj a'

A F.ELÜGYELŐBIZoTTsÁG 3 IGEN sZ^vAz^TTAL, A IIATÁRuZATľT ELFoGÁDTA.

Lusurrczy ľrłl eluÜk 14;45 peľcku r|ez:JtrLua ľeliigyeliĺ Bizuttság ülését.
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Rácz Edina, jegyzőkönyv ezető.. .'2,+

igazgatósógi elnök


