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Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmá nyzat
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2015. szeptember 17. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Bárka Józsefváľosi SzínházĹés Kulturális Nonprofit Kft. jogutĺíddal
töľténő megszüntetéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásĺĺhoz minősítet1szavazattĺibbség
sziikséges.

EloxÉszÍľo szpRvpzpll pcysÉc: Józspľ.v,c.nosI SzÍNHÁzl-És KulrunÁus NoNpRoFIT
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x

Emberi Eľőforrás Blzottságvé|eményezí X

Hatfu ozati javaslat a bizottság számźlr a..

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlEmbeľi Erőfonás Bizottság javasolja a

Képviselő-testületnek az előteľjes ńés megftlĺgy alását.

Tĺsztelet Képviselő.testület!

I. Tényállás és dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Bárka Józsefuaľosi Színhrĺzi- és Kulturális NonproÍit Kft. (a továbbiakban Baľka Nonpľofit
Kft.) az onkoľmanyzat źita| alapított, 100%-os önkormrĺnyzati tulajdonban álló gazdaságí
taľsaság.

A Képviselő-testület a35l20I5. (II.19.) számuhatározatánakZ. pontjában úgy dönt<jtt, hogy a
Barka Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezéséhez pőtbeťlzetésként 100.000.000 Ft összeget
biztosít.

Továbbá a XI. Miniszteľelnökség és a IX. Helyi önkoľmanyzatok támogatźsai koltségvetési
fejezetek közötti e|oirányzat-átcsoportosításľól szóló II44|20I5 ' (III.12.) sztlmu
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Kormanyhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) éľtelmébęn a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuarosi onkormźnyzat áIta| fenrfiartott Bĺĺľka Nonpľofit Kft. előadó-művészeti
szęrvezet 2015. évi adósságrenđezésével és megszĹintetésével kapcsolatos feladatok ellátása
érdekében a Belügyminisztérium 178 900 000 Ft vissza nem téľítendő egyszeri tĺĺmogatási
előleget biztosít.

Mind a képviselő-testületi, mind a kormźnyzati döntés célja kifejezetten a Bárka Színhźz
tartozásainak rendezése és a kialakult financiális he|yzet megsztintetése volt. A Bárka
Nonprofit Kft. ügyvezetése arľól tájékońatta az onkorményzatot, hogy e folyamat kęretében
a céggel szemben fennállt valamennyí tartozást a 2015. szeptember 17-i képvisęlő{estĹileti
ülés napjáig rendezik.

Tájékoztatom a Tiszelt Képviselő-testiiletet, hogy a Korm. hatáĺozat a\apjaĺ a
Beliigyminisztérium, valamint az onkormźnyzat kozött fO|5. április 20. napjan létľejött
támogatási szerzőďés (a továbbiakban: tĺímogatási szeruődés) éľtelmében a 178 900 ezer foľint
vissza nem téľítendő egyszeri tĺímogatás felhaszntiásźnak hatáľideje 2015. december 31.
naFja, míg a támogatás felhaszná|ásáról készítętt zárő beszámoló benffitásának hatráľideje
20|6. február 29. ĺapja, amely dokumentációnak melléklete tcjbbek közĺjtt a Bárka Nonprofit
Kft . megsztintetéséľől szóló dĺjntés.

Tekintettel ana, hogy a Belügyminisztérium a tźlmogatási szetzoďést az onkormányzat á|tal
fenntartott Bárka Nonproťlt Kft. előadó-művészeti szewezęt 2015. évében történő
adósságľendezéséhęz és megszĹintetésével kapcsolatos feladatok eL|étásźůloz kötötte, igy a
Képviselő-testĹilet 96120|5. (N.16.) szźtmu határozatában máľ korábban kifď1ezte azon
szánđékát, hogy a Bárka Nonprofit Kft. jogutódlással megszűnjön, a 4312015. (II.19.) szźlmu
képviselő-testületi hatźtrozatbarl kimondott összeolvadással létrejövő Józsefuáros
Kĺiztisségeiért NonproťĺtZártkoruen műkĺjdő Részvénýársaságba töľténő beolvadással.

A Ptk. 3:136. $ értelmében gazđasáryí társaság más gazdasági társasággal, valamint
szövetkezettel és egyesüléssel egyesülhet, amelyhez az alábbi dcintések meghozata|a
szfüséges.

1. Első lépésben a Tisztelt Képviselő-teshiletnek tulajdonosi jogkörben a Baľka Nonprofit
Kft.-nek a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-bę töľténő beolvadásiíĺól szfüséges
döntenie.

A d<jntéshoző szerv 2015. szeptember 17. napjan a Baľka Nonprofit Kft. és a
Józsefuáros Közösségeiért NonprofitZrt. ügyvezetésének _ az e|oterjesztés mellékletét
képezó felügyelőbizottságok által véleményezett - előterjesztése a\apjiĺn dtjnt a
beolvadásľól.

Meghatározza a vagyonméľleg-tervezetek fordulónapját, dönt a független
könywizsgá|o szemé|yérő|, megbízza az ugyvezetést az egyesülési terv és a létesítő
okirat-tervezet e|készitésével. Az egyesülési terv tarta|mazza az egyesülési szerzőđést,
a társaságok zárő mérlegét, a vagyonmérleg- és vagyonlę|tát-tewezeteket, valamint a
jogutód jogi szemé|y jegyzett tőkéjét, nyitó méľlegét. Dönt anól, hogy a beolvadni
kívanó Bárka Nonprofit Kft. mekkora vagyoni hozzájáru|źlssal kíván a jogutód jogi
személy tagtráváválni.



A döntést követően a független kĺinywizsgá|ő ahatźiyos magyar szĺímviteli törvény
előírásaival összhangban elkészíti a vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltar-
tervezetet. Az egyesülő tarsaságok vagyonmérleg-teľvezetekéĺt a számviteli tĺĺľvény
szeľinti beszámoló mérlege keľül elfog adásra, melynek fordulónapj a 20 | 5 . auguszťus
01. napja. A szźlmviteli ttirvény szerinti beszĺímoló mérlege abban az esetben
fogadható el, ha annak fordulónapja az áta|akulásról való végleges döntés időpontját
legfeljebb 3 hónappa| e|one meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével
nem élt.

2. Az elkészült vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltiír tervezetet a Báľka Nonprofit Kft.
i ll etve a I őzsefv źros Közös sé geiért Nonpľofi t Zrt. fe|ngyelőbizottságai ellenőľzik.

3. Ezt kĺjvetően a Tisztelt Képviselő-testületnek a beolvadásról véglegesen döntő hatźlrozata
szfüséges az egyesiilési terv, a vagyonmérleg-teľvezetek és vagyonleltaľ-tervezetek, valamint
az áNevőjogi személy létesítő okiľat-tervezet módosításának e|fogadásához.

4. A Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit ZÍt. a|apszabáLyának a|áirását k<jvetően a
Cégközlönyben való kozzétételét kell kezdeményezĺi, amelyet két egymást k<ivető

lapsziĺmban ke|Ikłjzzétenni. A hitęlezők részére nyitva álló 30 nap letelte utźn az ügyvezetés
nyilatkozatot tesz.

5. Az ügyvezetés tájékoztat1a a munkavállalói érdekképviseletet az a|apítői dijntésről.

6. A jogi képviselet a szfüséges cégjogi intézkędéseket megtéve, a törvényi szabá|yozásnak
megfelelő iratokat benyuj tj a a Cégbírós ág rész&e.

A beolvadás tényének cégjogi bejegyzését követő kilencven napon beltil mind a jogelőd jogi
személyľe, mind a jogutód jogi személyre vonatkozőarl a bejegyzés napjával, illetve a jogi
személy áIta| az átalakulás időpontjaként meghatźrozott nappal végleges vagyonmérleget kell
készíteni.

Az Onkormányzat legkésőbb 20|6. február 29. napjáig benyújtja a támogatás
zárőe|szźtmo|ásźlhoz sziikséges dokumenfumokat a Belüryminisztérium részére.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Báľka Józsęfuáľosi Színhazí- és Kultuľális Nonprofit Kft. jogutóddal töľténő
megsztintetése, valamint a beolvadás, mint alapitői dĺjntés a legfőbb szeÍv, a Képviselő-
testület dcjntését igényli.

ilI. A diintés célja, pénzůigyi hatása

A dĺjntés cé|ja a Belügyminisztérium és az Önkormányzat kozott létrejcitt támogatási
szerzo désben fo gl alt el számolási feltételek telj e sítése.



A Barka Nonprofit Kft., valamint a Józsefuaros Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt.kozott létrejövő
beolvadással kapcsolatos 2015. auguszfus 01-i fordulónapi, a hatályos magyar számviteli
törvény előíľásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-tervezetnek, valamint a végleges
vagyonmérlegnek a könywizsgáIatźra és anól könywizsgá|ôi vélemény kibocsátásaľa
biztosított 700.000,- Ft + ÁFA összegti megbizási dij fedezetéľe javaslom az általános
taľtal ékot me gj elölni.

A beolvadással kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítése az érintett önkoľmányzati
tulajdonban á|Iő gazdá|kodó szervezetekjogi képviseletének feladata, amely többletfedezetet
nem igényel.

Iv. Jogszabályĺ ľendelkezések

A Képviselő-testĹilet döntése a Polgĺáľi Törvényk<inyvről sző|ő2013. évi V. törvény 3:41. $
(1) bekezdésén, az egyes jogi személyek átalakulásaľól, egyesüléséro|, szétválásrĺról szóló
2013. évi CLXXVI.tv.2. $, 12-16. $, valamint aMagyarcrszághe|yí önkoľmányzatirő|szőIő
20II. évi. CL)o(xIX. tv. 107. $-ĺín alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testiilet dĺjntését.

Ha'ľÁnozĺ.TI JAvASLAT

A Képviselő.testület, mint a Báľka Jĺózsefvárosi SzínházĹ és Kultuľálĺs Nonprofĺt Kft. és
L Józsefváros Ktizłisségeiéľt Nonpľofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogköľében úgy dtint, hogy

1 . a Báľka Józsefuaro si Szír:J;razi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2015. december 3 1 . nappal
jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Jőzsefváros Ktjz<jsségeiért Nonprofit Zrt.-
be.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. A Józsefuaros Közösségeíért Nonpľofit Zrt. alaptókéje nem emelkedik meg a Bárka
Józsefuarosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. tĺirzstőkéjével, így aZrt. alaptőkéje
a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

3. a hatfuozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szfüséges vagyonméľleg-tervezetek
elkészítésének fordul ó ĺapj a 20 I 5 . augusztus 0 1 .

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

4. felkéri a beolvadással éľintett társaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítéséľe,
amely Íarta|mazza a Vagyonméľleg-tervezeteket és a vagyonleltfu-tervezeteket,
valamint az átvevő jogi személy létesítő okirat móđosításának tervezetét. Továbbá
megbízza a beolvadással érintett táľsaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással



egyĹittmfüödve a vagyonmérleg és vagyonleltár-teľvezeteket, valamint az egyesülési
dcintés meghozata|tůloz szĹikséges egyéb _ jogszabźtly áItaI meghatározott vagy a
legfőbb szeľvek á|ta| e|őírt- okiratokat, valamint az egyesiilési szerzódést készítsék el.

Felelős: Báľka Józsefuarosí Szinhźzi- és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetoje, a
Jó zs efu aro s Kö zö s s é geiért Nonpr oťĺt Zrt. Igazgatő ság e lnĺike
Hatríridő: a Képviselő-tęstiilet beolvadással kapcsolatban előíľt 2. döntését megelőzően

5. a hatéttozat 1. pontjában foglalt beolvadással kapcsolatos 2015. augusztus Ol-i
fordulónapi, ahatá|yos magyar szĺĺmviteli tĺĺrvény előíľásaival összhangban ęlkészített
vagyonmérleg-tervezeteknek, valamint a végleges vagyonmérlegeknek a
könywizsgá|atźlra és aľról kónywizsgálói vélemények kibocsátásaľa a MB-Tax Kft-t
(székhely: 106l Bp., Andľássy ít 43., Nyilvantartási szám: 00f650, K<inywizsgáló:
Zsővár Beatrix, tagsági igazo|vźny szźtm: 007169) bízza meg 700.000,- Ft + AFA
összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. szeptember 17.

6. a) ahatátozat 5. pontjában foglaltak fedezetére az onkormányzat kiadás |It07-
01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általĺános tarta|ék _ kötelező
feladat _ e|őírányzatarőI889,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11706-02 cím _ ĺinként
vá|Ia|t feladat - dologi előhényzatáta.
b) felkéri a polgármestert, hogy a hogy a hatáĺozatban foglaltakat a költségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 17.

7. felkéľi a polgármesteľt a hatźlrozat 5. pontja szeľinti megbízźsi szerzőđés megkötésére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. szeptember 24.

A dtintés végrehajtásät végző szervezeti
Ugyosztály, Báľka Jĺízsefváľosi SzÍnházĹ
Ktiziisségeiéľt Nonpr ofrt Zrt.

Budapest, 2015. szeptember 07.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

egység: Gazdálkodási Uryosztály' Pénziigyi
és Kultuľális Nonprofit Kft.' a Józsefváľoskŕ

polgiĺrmester

aljegyző 2015 sltPĺ 0 7


