
K i v o n a t 

a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-i ülésének határozataiból 

 

 

 A napirend 12./ pontja: Társaságokkal összefüggő 

tulajdonosi döntések 

 12/b. Javaslat a kulturális, szociális és sport 

ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóival kapcsolatos 

tulajdonosi döntések meghozatalára 

 

H a t á r o z a t  

a Fővárosi Közgyűlés  

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 

rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt 

hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit 

Kft. legfőbb szerveként eljárva: 

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Dr. 

PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi 

Könyvvizsgáló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 

36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai 

tagsági szám: 004097) jelentését a Társaság 

2018. évi éves beszámolójáról. 

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, 

határozatát a Társaság 2018. évi éves 

beszámolójáról. 

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a 

Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó 

beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, 

kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, 

közhasznúsági jelentését) a következők szerint:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2018. december 31. 
  

Mérlegfőösszeg 507 587 eFt 

Saját tőke 289 201 eFt 

Jegyzett tőke  3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény - 9 826 eFt 

Közhasznú eredmény - 9 898 eFt 

Adózott eredmény - 9 832 eFt 



- Elfogadja a 2018. évi adózott eredmény 

(veszteség) eredménytartalék terhére történő 

elszámolását.  

- Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2018. 

évi veszteségre tekintettel a Társaság 

biztonságos működésének tulajdonosi nyomon 

követése érdekében, 2019. június 30. 

fordulónapra készítsen évközi kiértékelő 

jelentést, valamint a 2019. évi első féléves 

tényadatok alapján készítse el a 2019. éves 

várható adatok bemutatását – üzleti terv 

részletezettségében és formájában – és azt 2019. 

augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri 

Hivatal részére. 

- Tudomásul veszi a felügyelőbizottság 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját.  

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 

döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét 

értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés 

az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.  

Határidő: 30 nap 

Felelős: Tarlós István  

 

 

 

 

 

 

A határozati kivonat hiteles: 

 

 

 

dr. Schrödel Norbert  

főosztályvezető 
 


