
,, < v kerület Kőbányai 
Budapest F 6 v a ^ X ; ^ l é s c 
Önkormányzat KtpM*-" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 
Budapest, 

Tárgy: Javaslat az - Eless Szín Alkotó- és 
Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére támogatást biztosító - 765/2010. 
(III. 18.) számú Bp.Főv.X.ker.Kőb.Önk. 
határozat módosítására 

Tisztelt Képviselő-testületi 

Az Éless-Szín Alkotó - és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft (2040 Budaörs, 
Szivárvány u. 8. III. 17., cégjegyzékszám: 13-09-131036) képviselője dr. Eless Béla azzal a 
kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 765/2010. (III. 18.) sz. Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat határozatban - a társulatával szemben - megfogalmazott 
kívánalmakat vizsgálja felül. A korábbi döntés értelmében 33 előadás megszervezéséhez kért és 
kapott 2.581.250 Ft (2.065.000 Ft + 25 % ÁFA) támogatást, mely az egyéb helyekről befolyt 
pályázati hozzájárulásokkal tartható lett volna. Az előadás sorozat megkezdése után jutott a 
társaság tudomására, hogy a betervezett pénzösszeget mégsem kapják meg, így a 33 előadást 
anyagi okok miatt nem tudják garantálni. Jelenlegi pénzügyi helyzetükben a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatása révén 2010-ben 15 előadás lebonyolítására van 
lehetőségük. A részletes kérelem az előterjesztés melléklete. 
Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális és Oktatási Bizottsága a 2010. június 10-ei ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a 
bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Éless-Szín Alkotó 
- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. III. 17.) 
részére bruttó 2.581.250 Ft összegű forrást biztosít 2010. december 31-éig a Pataky 
Művelődési Központban tartandó 15 előadásból álló programsorozat lebonyolításához, melynek 
forrásaként a képviselő-testület - kulturális rendezvények támogatására szolgáló - működési 
célú céltartalékát jelöli meg. Egyben a képviselő-testület visszavonja a 765/2010. (III. 18.) 
számú határozatát. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. május 31. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 



\^s - " « ' * - * * ■ * » - A^^f * w - ■% 

l<0 - /OÁI-IIOKO é^^^Jt 

Soltész Krisztina 

Közművelődési főtanácsos részére 

Székhelyén 

Tisztelt Soltész Krisztina! 
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BélÉáffii ;.,,;fp£,Úü ll§adő: 

megbeszélésünk alapján dr. Korpái Anita osztályvezetőnél folytatott személyes megb 
kérem, hogy módosított szerződést szíveskedjen kieszközölni az Éless-Szín számára 
mert a jelenlegi számos ponton nem teljesíthető, s ennél fogva hátrányos lenne 
számunkra. 

Továbbá a kőbányai előadások lebonyolítása az Éless-Szín számára is helyi 
költségekkel jár, nem csak á Pataky Művelődési Központnak jelentkeznek költségei. 

Az alábbiakban röviden jelzem az egyes pontokkal összefüggő kéréseimet: 

1/1. 
2010. március 18. és december 31. között - a szerződés megkötésének 

elhúzódása és az anyagiak hiánya miatt - már nem lehetséges 33 előadás 
megtartása. 

- a Patakyval történt dátumegyeztetések, valamint társulatom színészegyeztetése 
révén márciusban 3, áprilisban 1 és májusban 3 előadást, azaz összesen 7 
előadást tudtunk tartani; 

- az ezekkel az előadásokkal kapcsolatos költségeket a Patakynak - egyedi 
szerződések formájában - kifizettem, saját és más pályázataimból 
rendelkezésre álló pénzeszközből, így ezen szerződés keretében kiadásaim 
ellenértékét szeretném megkapni, azaz a szerződés aláírása előtti feladatok 
ellátására is elszámolható legyen a támogatás; 

- az eredeti 33 előadásról szóló feljegyzésem egy állami támogatással együtt 
megvalósítható, s csak úgy finanszírozható előadássorozat (kb. 9 M. Ft. 
költségű) terve volt. Ebből csak a Kőbányai Önkormányzat támogatása 2,5 M 
Ft. teljesül ez úton. így felelőtlenség lenne e - mintegy a tervezett kiadásoknak 
25-28 %-át kitevő - támogatás elnyerésével az eredeti előadásszámot vállalni. 
(Továbbá az előadások számát a tervezett dátumok szintjén sem -
egyeztethettem a Patakyval, hiszen nem állt rendelkezésemre pénz. így csak a 
„maradék" napokkal gazdálkodtunk, és azokra szerveztük az előadásokat.) 

Ősszel e szerződés birtokában 4 hónap alatt (szept.-okt.-nov.-dec.) 8 előadást 
tudunk vállalni. 

Ezért kérem a 33 előadást kivenni a szerződésből, és azt 15-re változtatni. 
Kérem továbbá, hogy az 1/1. pont és a II/4.1. pont között fennálló, 

elszámolási dátumban megjelenő ellentmondást feloldani úgy, hogy december 20 
körül még játszhassunk. Tehát 2011. január 15-ig történjen az elszámolás. 



II/2. 
Az előzőekben elmondottak, továbbá az előadások lebonyolításának 

természetéből adódóan az Eless-Szín-nek kizárólag kőbányai jelenlétéből adódó 
kiadásai is megjelennek, ezért a „Pataky részéről felmerülő költségek fedezetére" 
kizárólagos felhasználás elfogadhatatlan számunkra. 
Kőbányán kell a Patakyban közvetlen reklám, a Kőbányai Hírekben kell hirdetni, a 
közelben kell raktárt bérelnem, (hogy a szintén ezen előadások miatt felmerülő 
szállítási költségeket csökkentsem) fizetnem kell a számítógépes jegyrendszer 
működtetéséért, továbbá helyi személyes propagandát végző személyeket alkalmazni, 
mivel a Pataky közönségszervezést nem tud végezni, egyéb elfoglaltságai miatt. S 
mint említettem, szeretném „visszakapni" az eddig a Patakynak kifizetett összegeket. 
Továbbá engedélyezni szükséges és a megállapodásban rögzíteni, hogy a Pataky 
nem áfás számláit az Éless-Szín befogadhatja. Az Éless-Szín egyéb kiadásai eleve 
Áfás számlákkal jelennek meg a közölt összeg erejéig. 

Ezért kérem, hogy a tervezett támogatási összeg kerüljön megbontásra: 
1.) Pataky Művelődési Központtól terembérlet: 

(áfa nélkül) 8 ea. x 150.000,-Ft. 1.200.000,-Ft. 
2.) Az Éless-Szín kőbányai működésének kiadásai 

(áfával együtt) 1.381.250,-Ft. 

II/3. 
Az éves elszámolás kötelezettsége értelmetlenné teszi az előadásonkénti 

elszámolásokat. (Továbbá az Éless-Szín nem rendelkezik pénzügyi apparátussal 
sem.) 

Ezért kérem ezt a kötelmet törölni, s kiváltani azzal, hogy a Pataky köteles 
számlaadása révén az éves elszámolás keretében történik a tartalmi ellenőrzés. A 
szakmairól személyesen gondoskodom. 

Egyébként korrekt és már mindenben vállalható az előkészített szerződés-tervezet. 

Tisztelettel kérem változatási kérelmem elfogadását. 

Budaörs, 2010. május 30. 

dr. Eless Béla 
az Eless-Szín 

ügyvezetője 
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BUDAPESTFŐVÁROSX. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

rt r •• rr r 
KIVONAT 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Oktatási és Közművelődési Főosztály 

765/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Éless-Szín Alkotó-
és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. ni. 17.) 
részére 2.581.250,-Ft összegű (2.065.000,-Ft + 25% áfa) támogatást biztosít a 2010. december 
31-ig a Pataky Művelődési Központban tartandó 33 előadásból álló programsorozat 
lebonyolításához, melynek forrásaként a képviselő-testület - kulturális rendezvények 
támogatására szolgáló - működési célú céltartalékát jelöli meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest^2010. április 7. 

RÍz\Anna 
*$* 
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ÉLE SS-SZÍN KŐBÁNYÁN 
-folyamaim színházi tevékenység a Patahyban— 

KONCEPCIÓJA, MŰSORTERVE 

ÉS TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE 
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Amennyiben anyagi támogatásunk - a vállalt feladatok ismeretében - az Önkormányzat részéről, 
lehetséges, akkor munkánkat a Pataky Művelődési Központtal kötött Együttműködési Megállapodás 
keretében szeretnénk folytatni az Önök közvetlen felügyeletével. 

E működési tonna számunkra a magas színvonalú művészi munka biztonságát jelentheti, továbbá 
megalapozná részvételi, lehetőségeinket a különböző országos pályázatokon, melyek eredményeit -
nonprofit szervezet lévén- visszaforgatnánk produkcióinkba a kőbányai közönség szolgálatára. 

A továbbiakban bemutatom az előadások tervezetét és költségvetését. 

I. AZ ELŐADÁSOK TERVEZETE 

Több műfajban és változatos színi formákban valósul meg az előadássorozat. Az egyes műfaji rétegek 
egymásra épülnek és kiegészítik, erősítik egymást. Az előadások elérhető közelségbe hozzák a 
színházat, az előadó-művészetet. Szándékaim szerint e sokrétűség felöleli a hagyományos nagyszínházi, 
a kamara- és pódiumszínházi színi formákat és az előadó művészet által felvezetett, interaktív színházi-
művészeti ismeretterjesztést, s a kis közösségben megvalósuló beszélgetéseket. 

Mint a bevezetőben említettem, kedvező hogy az Éless-Szín rendelkezik repertoárral, felújítható kitűnő 
darabokkal (az elmúlt tizenegy esztendei művészeti vezetői tevékenységem eredményeként)és pályázati 
forrásokkal megvalósítható produkciós tervekkel, beadott pályázatokkal. Ennél fogva az Éless-Szín 
művészi tevékenysége - a kőszínházi költségszintekhez és támogatási arányokhoz viszonyítva - a 
Kőbányai önkormányzat részéről nyújtott mérsékelt támogatással, igen hatékonyan valósulhat meg. 

a.) Nagyszínházi előadások: 

Márciusban mutatkozunk be, a későbbiekben havonta több előadást is tudunk játszani, 
március- május 6 előadás 
szeptember - december 9 előadás 
Az év folyamán: 15 előadás 

Az előadások az alábbi produkciókból kerülnek színre: 

Repertoár: 
- Andrew Bergman: TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN - vígjáték 
Szereplők: Almási Éva. Koncz Gábor, Ábel Anita/Farkasházi Réka, Incze József, Valler Gabriella, Eless 
Béla 
Rendezte: Konez Gábor 
- Heltai Jenő: A NÉMA LEVENTE - vígjáték 
Főbb szerepekben. Nyertes Zsuzsa, Moravetz Levente, Gregor Bernadett, Koncz Gábor,. 
Rendezte: Eless Béla 

Felújításra váró produkciók: 

- Mary Chase: BARÁTOM. HARVEY! - vígjáték 
Főbb szerepekben: Bánsági Ildikó, Koltai Róbert, Harmath Imre, Kertész Péter 
Rendező: Szőke István 

- Sardou-Moreau; A SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG - romantikus vígjáték 
Főbb szerepekben: Gregor Bernadett, Koncz Gábor, Kautzky Armand, Kertész Péter, Keres Emil Farkas 
Zoltán, Ábel Anita. Nyertes Zsuzsa. 
Rendező: Koncz Gábor 



4 
- Móra Ferenc: ARANYKOPORSÓ - színmű 

Főbb szerepekben: Bordán Irén, Koncz Gábor, Kertész Péter. Urbán Andrea, Farkas Zoltán. 
Rendező: Eless Béla 

Főbb szerepekben: Bordán írén. Farkas Zoltán.. Kertész Péter. Urbán Andrea, Valter Gabriella. Eless 
Béla. 
Rendező. Éíess Béla 

Tervezett bemutatók; 
Pályázataimban szerepelnek (OKM. NKA és az Előadó művészeti Alap felé), a lehetséges támogatásuk 
elbírálása folyamatban van. 

- Eörsi István: A FOGADÁS - komédia 
Tervezett szereplők: JÁSZAI LÁSZLÓ, KOKENYESSY ÁGI KONCZ GÁBOR. KERTÉSZ PÉTER, 
NYERTES ZSUZSA, ELESS BÉLA, FARKAS ZOLTÁN, VALLER GABRIELLA, OROSZ HELGA, 
BÁCSKAI JÁNOS, KERES EMIL, URBÁN ANDREA, BOLLA RÓBERT 

' - EdwardAIbee: MINDENT A KERTBE -színmű 
Tervezett szereplők: TAKÁCS KATI. KOKENYESSY ÁGI. RÁK KATI, VALLER GABRIELLA, 
FELFÖLDI ANIKÓ, KERTÉSZ PÉTER. KAUTZKY ARMAND, INCZE JÓZSEF, ELESS BÉLA ÉS 
KONCZ GÁBOR. 

- Szigligeti Ede: FENN AZ ERNYŐ, NINCSEN KAS - vígjáték 
Tervezett szereplők: KERTÉSZ PÉTER. BÁNSÁGI ILDIKÓ, ÁBEL ANITA. FARKASHÁZI RÉKA. 
INCZE JÓZSEF, BARABÁS KISS ZOLTÁN, ERDÉLYI MÁRIA, VALLER GABRIELLA 

Szabadtéri előadásra is alkalmas. 
Társulatunk: 
ALMÁSI ÉVA, ÁBEL ANITA, BÁCSKAI JÁNOS, BÁNFALVY ÁGI, BÁLINT EMISE, 
BÁNSÁGI ILDIKÓ, BORDÁN IRÉN, CSONKA ANIKÓ, ERDÉLYI MÁRIA, ELESS BÉLA, 
ENDRÖDI ÁGNES, FARKAS ZOLTÁN, FARKASHÁZ3 RÉKA, GREGOR BERNADETT, 
HARMATH IMRE, HEGEDŰS MIKLÓS, INCZE JÓZSEF, KAUTZKY ARMAND, KERES 
EMIL, KERTÉSZ PÉTER, KOLTAJ RÓBERT, KONCZ GÁBOR, KOKENYESSY ÁGI, 
MORAVETZ LEVENTE, NYERTES ZSUZSA, OROSZ HELGA, PAP ÉVA, PASQUALETTI 
ILONA, SOMOGYI PÉTER, STRAUB PÉTER, SZOKOL PÉTER, URBÁN ANDREA, VALLER 
GABRIELLA, 

Kamaraszínház! előadások: 
Felújítható darabok; 

-Mészöly Miklós: AZ ATLÉTA HALÁLA - színmű a kisregényből. 
Főbb szerepekben: Bordán Irén, Farkas Zoltán, Kertész Péter, Urbán Andrea, Valler Gabriella. 
Rendező; Eless Béía. 

-Eless Béla: Kukabúvárok-dokumentumjáték 1971-bői. 
-Rákóczy Anita- Sződy Szilárd: Hátamon a házam -riportjáték 2008-ból. 

- lírai vallomások a társadalom méíyrétegeibői-
Szereplők: válogatás alapján szerződtetett fiatal színészek. 
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Tervezett bemutató: 

-Guy Foissy: ÖBÖLBŐL VÖDÖRBE - lírai komédia 
Fordította: Bajomi Lázár Endre 
Tervezett szereposztás: 
Nő - Csibili NYERTES ZSUZSA 
Férfi - Mókuska HARSÁNY! GÁBOR 

Mókus és Csibili - a kedves házaspár, nem gazdagok, s nem szegények -, átlagemberek. Ok is - mint mi. 
mindannyian - álmodoznak, a térképre böknek és hipp-hopp képzeletben máris ott vannak... ahol ... s 
addig, ameddig., a megvalósításhoz csupán a pénz hiányzik. Egy szép napon Mókus azzal állít be. hogy új 
életet kezdenek., tulajdonosok lettek. S elindulnak, hogy elfoglalják álmaik birtokát a tengerparton? De 
addig ?! Nos, ne lepődjenek meg. a történet a végért kezdődik, s aztán majd minden kiderül. 

Továbbá színre kerülhetnek 1-2-3 személyes színjátékok, összeállítások, egyéni estek (pl. Koncz Gábor 
GYORSVONAT, Kofori Róbert LERAJZOLOM 'PERCEK ALATT, Gaila Miklós POEMDÖMPÍNG c. 
estje), felolvasó színpadi bemutatók (pl. ÉGTÁJAK címmel a magyar VILÁGIRODALOM-ból), 
társművészek meghívása (pl. Kincses Veronika, Malek Andrea) 

A fentieken túlmenően színre vihetők szombat-vasárnap délutáni, kifejezetten szórakoztató, „matiné" 
jellegű családias hangulatú előadások, társulatunk tagjai és vendégművészek részvételével; továbbá 
humoristák, parodisták válogatásommal kialakított összeállításai. 

március - május 4 előadás 
szeptember—december 6 előadás 

Kamaraszínházl előadások összesen: 10 előadás 

!>.) KtabelőadSások: 

Suli-gzin: 

Előre megbeszélt és elolvasott színműből fiatal színészekkel, dráiriapedagőgussaL a gyerekekkel közösen 
eljátszott részletek. A játék során bemutatjuk a tankönyvben szereplő alapfokú színház-esztétikai 
fogalmaknak megfelelő jeleneteket, helyzeteket s felismerjük, értelmezzük azokat. Az ELTE Pedagógiai 
Karával egyöttműködésben rögzítjük, s szakirodalmi irányban kiadjuk. Az első évben tapasztaltak alapján 
bővítjük és változtatjuk a foglalkozásokat - a pedagógusok véleménye alapján. 

szeptember - december 4 előadás 
Az év folyamán: 4 előadás 

Cappaeeino este 8-ker XY-aal 

Színész- és színházművész portrék — csevegés színházról, ízlésről, irodalomról. 

szeotember — december 4 előadás 
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Az év folyamai!: 4 előadás 

(,,Szponzoraként kávé forgalmazási cég vagy egy kőbányai kávéház biztosíthatná a cappuccinót) 

Ktabelőadások összesen: 8 előadás. 

A különböző színi formákban és műfajokban 

Megvalósuló előadások összesen: 33 előadás. ) 
Felvetem (és ennek alapvetését előkészítését és előszervezését vállalom) a nyári időszakban 
megvalósítható, sajátos szabadtéri színházi esemény létrehozását és elindítását hagyományteremtő 
céllal. 

Az Újhegyi-Tó környékén, a gyönyörű Szabadidő Park szinte hívja a szabadtéri előadásokat. (Megvizs 
gálandó a Tószínpad állapota.) A színházi műfajok körében kissé elhanyagolt réteg az un. „utcaszínházi" 
produkciók kínálata. E kínálatból lehetne az adott helyszínhez igazítható produkciókat találni. Továbbá 
érdemes lenne a hagyományos vígjátékokat, komédiákat is kivinni szabadtérre, a „vásári környezetbe", 
mert előnyükre nyerhetnének új, a helyszín által előhívott játékmozzanatokat, harsányabb hangvételt, 
érdekes színeket. 

E helyszínen lehetne megszervezni aKőbányai / Újhegyi Nyárt Komédia Vásárt. 

Ezen eseményt. - amennyiben támogatandónak tartják — önálló feladatként kell megtervezni, előkészíteni 
és lebonyolítani, amely feladatokat természetesen vállalom. Költségvetését az elérendő cél és a 
támogatási lehetőségek függvényében kell elkészíteni. 
Előzetes, meghívásos és internetes pályázati módon, előválogatással választanám ki azt a 6-8 együttest 
produkciót, amelyeket a legjobbnak tartok e célra. 
Itt kerülhetne színre a saját Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas c. produkciónk is. 
3 hétvégén (július-augusztusban) péntek és szombati napokon (vasárnap: esőnap) kerülne színre 6-8 
előadásban, 5-6 produkció 

Kiegészítő előadásokként de.vagy kora délután gyerek darabok kerülnének szmre.továbhi 5-6előadásban. 

Több évtizedes rendezői, színházvezetői tapasztalataim birtokában szívesen vállalom 
Önkormányzati, közösségi nagyrendezvények koordinálását, lebonyolítását s ezek színvonalas 
előadásokkal, előadőművészeti elemekkel történő kiegészítését társadalmi Biankában, 
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II. AZ ELŐADÁSSOROZAT KÖLTSÉGVETÉSE 

A.) Az előadássorozat tervezhető bevételei 

a.) Nagyszínházi előadások: 
(Felvezető évről lévén szó, a látogatottság csak az országos átlag alatt tervezhető, amely a 
következő időszakban erőteljesen emelkedhet a kedveltség és ismertség révén.) 

Nézőtér: 486 fó. Kb.6o %-os látogatottság. 3 0 0 néző. 
1 előadás bevétele:300 néző x 2.200,-Ft.( átlag helyár) = 660.000.-
15 előadás (márc.-máj. és szept-dec.) x 66QOOO:_ = 9.900.000.-

15 előadás tervezhető 
bevétele: 9.900.000, - Ft. 

b.) Kamaraszínházi előadások: 
Nézőtér: 150 fo 70 %-os látogatottság: 105 néző. 
l e a bevétele: lOSnézőx 1200.-Ft. = 126.000,-. 
IO előadás (márc.-máj. és szept.-dec.)x 126.000.- =1.126.000,-. 

10 ea. Tervezhető bevétele 1.260.000,-Ft. 

c ) Klubelőadások: (bármely kisteremben) 

- Suli-szín 4 előadás 
1 ea bevétele: 50 néző x 500,-Ft. = 25.000.- Ft. 

4eabev. =100000 J t 
- Cappucino este 8-kor XY-naí 
1 előadás bevételi lehetősége: 40nézőx lOOO.-Ft. = 40.000,-Ft. 
4ea.Bev. 4 x 40000,-Ft. = 160000.-Ft 

8 előadás tervezhető 
bevétele 260.000,-Ft. 

ÖSSZES ELŐADÁS: 33 

Az előadássorozat tervezhető bevételei összesen: a.) + b.) + c,) = 11.420.000 Ft 



B.) Az előadássorozat tervezhető kiadásai: 

(E helyütt az előadássorozat előadásainak napi költségeit tervezem. A produkciók létrehozásának, 
felújításának költségeit elsősorban pályázatok révén fedezem majd. Azonban ezen összegek kiegészítésre 
szorulnak.) 

a.) Nagyszínházi előadások: 
Egy átlagos közreműködői létszámot foglalkoztató prózai előadás napi átlag költsége: (nettó) 
Személyi jellegű kiadások: 
- művészek díjazása 300.000,-
- kiszolgáló személyzet és műszak díjazása 100.000,-
- jogdíjak (átlagosan a bev. 10%.a) 60.000,-

Személyi kiadások együttesen: 460000.-FI. 

Dologi kiadások: 
- teremhasználat (Pataky-nak fizetendő) a bevétel 25 %-a 165.000 
- kellék, kisebb technikai pótlások 20.000,-
- propaganda-szervezés 250.000,-

Dologi kiadások együttesen. 435.000.-Ft. 
Egy átlagos prózai előadás költsége: 895.000.-Ft. 

15 előadás költsége: 15 x 895.000,-Ft. = 13.425.000,-Ft. 

a,) összesen = 13.425.000,-Ft. 

b.) Kamaraszínházi előadások: 
Kis létszámú produkciók, egyéni estek, 
kísérletező jellegű előadások: 
Személyi jellegű kiadások: 
Dologi kiadások, 

200.000.-
50.000.-

Terem használat 20.000.-

Egy kamara előadás költsége: 270.000,-

10 előadás költsége: 10x270.000,-Ft.= 2.700.000,-Ft. 

b,) összesen = 2.700.000,-Ft. 
c.) Klubelőadások: 

- Suli-szín 1 előadás 80.000,-
4 x 80.000,-Ft. 320.000,-Ft. 

Cappucino este 8-kor 
I előadás 50.000,-

4 x 80.000,-Ft. 320.000,-Ft. 

e,) összesen = 640.000,-Ft. 

Az előadássorozat összes tervezett kiadása (33 ea.) a.) + b.) + c,) - 16.765.000,-Ft 

Vessük össze a kiadásokat a bevételi lehetőségekkel, műfaji fejezetenként: 

http://435.000.-Ft
http://895.000.-Ft
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Támogatási kérelmünk 33 előadásra mindösszesen: 8.831.250,- FL 

Kérjük tervezetünk támogatását és az igényelt összeg - lehetőség szerint történő- biztosítását az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében. 

^ 

Tiszteletté 

dr. Eless Béla / 
az Éless-Szín Közhaszntímonprofit Kft. 
tulajdonosa és ügyvezetője 

LM ö~^~ü -fCíki,—^ 

ÍÖfiyélÖáési Központ 
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a.) Nagyszínházi előadások: 
15 előadás tervezett kiadása 13.425.000,-Ft. 
15 előadás tervezett bevétele 9.900.000,-Ft. 

A nagyszínházi előadások dotációs igénye: 3345.000,-Ft. 
b.) Kamaraszínházi előadások: 

10 előadás tervezett kiadása 2.700..000,-Ft. 
10 előadás tervezett bevétele 1.260.000,-Ft. 

A kamaraszínházi előadások dotációs igénye: 1.440.000, -Ft 

c.) Kíubelőadások: 
8 előadás tervezett kiadása 640.000,-Ft. 
8 előadás tervezett bevétele 260.000,-Ft. 

A klubelőadások dotációs igénye: 380.000,-Ft 

A tervezett 33 előadás megvalósításának 
dotációs igénye: a.) + b.) + c) = 5.165. 000,-Ft 

Az űj, már a Patakyban bemutatásra kerülő darabok 500. 000,-Ft 
színreviteléhez hozzájárulás 
( A fogadás: 200.000.-; Mindent a kertbe: 200.000.-; Öbölből-vödörbe: 100.000.-) 

A Patakyban történő bemntatók és felújítások próbaidejének számnnkra biztosított 
kedvezményes „bérleti díja**. 
(csak nagyszínpadi próbák: 3 produkció x 12 alk) . = 36 x 30.000,-Ft. 1.080.000,-Ft. 
A kistermi próbák és a klubelőadások helyét a Pataky Művelődési Központ térítésmentesen biztosítja. 

AZ ÉLESS-SZÍN - EZEN ELŐADÁSSOROZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ - MŰKÖDÉSI 
KIADÁSAINAK RÉSZLEGES TÁMOGATÁSA: 

- művészeti és szervezési feladatok: 
művészeti vezetés, művészeti szervezés és adminisztráció, egyeztetés, 
szcenikai munkák, propaganda tartalmi előkészítése-tervezése, 
közönségszervezés biztosítása, műszaki kiszolgáló tevékenység 3Q0 QQQ _p̂  
előkészítése, felügyelete. 

- raktározás, szállítás 100.000,-Ft 

- egyei kiadvány készíttetése az előadássorozatról, a kőbányai 100.000,-Ft. 
közönség számára: 
Az Éless-Szín működési kiadásainak támogatása 500.800,-Ft. 

Kis méretű munkaszoba bérlése a PatakytóL (jelképes ősszegért) 270.000.Ft. 
Április l.től :9 hónap x 30000.-Ft 

AZ ÉLESS-SZÍN KŐBÁNYÁN/A PATAKYBAN 7.06S MQ>Ft 
2Q10.évi előadás sorozata költségeinek támogatása: 

Minden tevékenység áfaköteles, tehát + 25 % Áfa-t is 1.766.250,-Ft. 
szíveskedjenek biztosítani 

http://270.000.Ft


ALAPÍTÓ OKIRAT 

Alulírott alapító, a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tőrvény (GL) 
rendelkezéseinek, valamint a közhaszna szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tőrvény (Ktv,) 
előírásainak megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság (Társaság) alapító okiratát: 

/. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i),fiókelepe(i) 

1.1. A Társaság cégneve; Éless-Szín Alkotó- és Előadóművészét! Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Társaság rövidített cégneve: Éless-Szín Közhasznú Nonprofit Kft. 

1.2. A Társaság cégneve spanyolul: Éless-Szín Sociedad de Responsabiliőad Liraitada de 
Utilidad tública Sin Fin Lucrativo de Arte Creativo y 
Escénico 

A Társaság rövidített cégneve spanyolul: Éless-Szín S.L. de Utilidad Publka Sin Fin 
Lucrativo 

1.3. A Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Szivárvány a. 8.111/17. 

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

1.4. A Társaság telephelye^): 

1.5. A Társaság fíóktelepe(i): 

1.6. A Társaság e-mail elérhetősége: eless.bela@eless-szin.hu 
atleta-szinesz@freemail.hu 

2. A Társaság alapítója 

Név: dr. Éles8 Béla 
Anyja neve' **aP Róza 
Lakcím- ' 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. m/17. 

I 
l-f 

fi 

i,' 

l 
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A Társaság cégneve németül: Éless-Szín Gemeinnützige Nonprofit Gesellschaft mit % 
beschránkter Haftung fÜr Bildende und | 
Vortragskünste ! 

A Társaság rövidített cégneve németül; Éless-Szín Gemeinnützige Nonprofit GmbH jj 

i 
i! 
i 
í: 
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3, A Társaság célja és tevékenysége 

3.1, A Társaság célja 

A Társaság elkötelezett a hazai kulturális életnek és kulturális ismeretterjesztésnek a színház 
közösségformáló erején keresztül történő felpezsdítése mellett. A Társaság célja különösen 
színházművészeti alkotások létrehozása, e müvek előadása és szélesebb közönséggel történő 
megismertetése, a hazai igényes kísérletezőén populáris színházművészet belföldi és külföldi 
népszerűsítése, az ilyen irányú hazai színházművészet európai színházi életbe történő bekapcsolásának 
előmozdítása, valamint az ilyen hazai és külföldi - elsősorban európai - színházművészeti kapcsolatok 
ápolása, továbbá a színházművészettel kapcsolatos ismeretterjesztő programok szervezése. A 
Társaság célja a színházművészet és a kultúra közvetítése, értésének - értékelésének - erősítése, 
különösen a fiatalság és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felé, valamint a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a kultúrába történő bekapcsolása révén. 
Feladata továbbá a társadalom hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szemléletének a 
szírfiázi/kulturális/művészeti tevékenységen keresztül történő formálása abba az irányba, hogy a 
társadalom a hátrányos helyzetű csoportok tekintetében nagyobb elfogadást és megértést tanúsítson. 

3.2. A Társaság főtevékenysége: Előadó-művészet (TEÁOR 90.01'08) 

3.3. Egyéb tevékenységi körök: Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

Alkotóművészet 
Művészeti létesítmények működtetése 
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
M.ű.s, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
M,n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

3.4. A Társaság ügyvezetése a Társaság céljai figyelembevételével jogosult a tevékenységi körök 
módosítására. 

3.5. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. 

3.6. A Társaság közhasznú jellege 

3.6.1 A Társaság fenti tevékenységével és céljaival összhangban a Ktv.-ben meghatározott 
közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: 

(a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

(b) kulturális tevékenység; 

(c) hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

(d) euroatlanti integráció elősegítése. 

3.6.2 A Társaság 

(a) nem zárj á ki, hogy tagj ain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

S S : X l t 
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(b) vállalkozási tevékenységet csak kÖ2hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez; 

(c) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktói független és azoknak 
anyagi támogatást nem "nyújt; 

4. A Társaság működésének időtartama 

A Társaság határozatlan időtartamra alakul. 

5. A Társaság torzstőkéje 

5.1. A Társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amely 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. 

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 50 %4t , azaz j^j 
250.000,- Ft-ot be kell fizetni a Társaság számlavezető bankjába. ' : 

i-' 

fii 

I \ 

h 
5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, 

köteles a fennmaradó készpénz összeget legkésőbb a Társaság cégbejegyzésétől számított egy 
éven belül a Társaság bankszámlájára befizetni. 

5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. | . 
I 
f " ■ 

6. A tag törzsbetétje < ~; 
Hl 

Név. dr. Eless Béla i • íi 
A törzsbetét összege: 500.000,- Ft x \ 
A törzsbetét összetétele: 500.000,- Ft készpénz ! 

i-

I 
7. Üzletrész 

A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az 
üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saj át üzletrészét nem szerezheti meg. f •' 
j'i 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös p-. 
vagyon megosztása esetén osztható fel. [■': 

\'. 

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal í't 
egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági [M. 
szerződésre módosítani. - . ]?;% 
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9. A nyereségfelosztása 

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja. Ennek megfelelően a tagot a Társaság tárgyévi adózott 
eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéból 
osztalék nem illeti meg. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt. 

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

10.3. Amennyiben a Társaságnál felügyelő bizottság működik, a döntéshozatalt megelőzően az alapító 
köteles a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében a tagok írásos véleményét 
beszerezni. A véleményeket az alapító kérésétől számított 15 napon belül írásban kell az alapító 
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben valamely felügyelőbizottsági tag a véleményét a fenti 
15 napos határidő leteltéig nem bocsátja írásban az alapító rendelkezésére, ügy kell tekinteni, 
hogy az adott felügyelőbizottsági tag az alapító által meghozandó döntéssel egyetért. Az írásos 
vélemények nyilvánosak. 

10.4. A döntéséről az alapító az ügyvezető(ke)t írásban élesíti. 

103. A Társaság éves beszámolójának jóváhagyásáról az ügyvezetés előterjesztésére - és, 
amennyiben a Társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottságnak az éves 
beszámolóról adott írásbeli jelentése birtokában - az alapító határoz. 

10.6. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ktv. szerinti közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

11. Az ügyvezető 

11.1. A Társaság ügyvezetőj e: 
Név: dr. Eless Béla 
Anyja neve: Pap Róza 
Lakcím; 2040 Budaörs* Szivárvány u. 8. m/17. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. augusztus 12. 
A megbízatás határozatlan időre szól. 

11.2. A Társaság vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére a Gt. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
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11.3. A 11.2. pont szerinti összeférhetetlenség mellett, a közhasznú szervezet megszűntét követő két 
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

11.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú. 
szervezetnél is betölt. 

12. Cégvezető 

A Társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 

13. Cégjegyzés 

Önálló cégj egyzésre j ogosult: a Társaság ügyvezetője, dr. Eless Béla 
Együttes cégjegyzésre jogosult: 

14. Felügyelőbizottság 

A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozására a Társaság alapításakor nem kerül sor. Amennyiben a 
felügyelőbizottság létrehozása a későbbiekben kötelezővé válik, az alapító felügyelőbizottságot nevez 
ki. 

15. Könyvvizsgáló 

A Társaságnál könyvvizsgáló kinevezésére nem kerül sor. 

16. A Társaság működése 

16.1. A Társaság belső szabályzatot alkot, amely rendelkezik 

(a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntéseinek tartalma, időpontja és 
hatálya - több személyből álló legfőbb szerv esetén a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, és ha lehetséges akkor a személye is - megállapítható, 

(b) a legfőbb szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról, 

(c) a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 
valamint 

(d) a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 

16-2. A 16.1. pont szerinti szabályzatot az alapítónak jóvá kell hagynia. 

r 



17. A Társaság megszűnése 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
az alapító részére csak a Társaság megszűnéskori saját tökéje adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni 
hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság 
közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. 

18. Egyéb rendelkezések 

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a 
Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján tesz eleget. A Társaság honlapja: 
www.eless~szin.hu. 

18.2. A jelen Társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ktv., a Gt., a Társaságnak és 
tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira pedig a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 12. 

Az alapító aláírása: 

/^L 
dr. Eless Béla O 

™«*w«lBppenlieim 
cjr. Koczka Rita 
ügyvéd / 
(Oppenfteinl üauvédi Iroda 
1053 BudAgftlWXjlyi M. u 12 
T+36l4é6-220(*f 
F +36 1 486-2201/ 
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MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László 
tér 29. törzsszám: 510008, adószám: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank Rt. 
11784009-1551000) képviseletében Verbai Lajos polgármester megbízásából Szász Csaba 
alpolgármester, mint támogató (továbbiakban Támogató). 

másrészről: 

Eless - Szín Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2040 
Budaörs, Szivárvány u. 8. III. 17. sz. adószáma: 13-09-131036, cégjegyzékszám: 13-09-
131036, bankszámlaszáma: Biatorbágy és Vidéke takarékszövetkezet 64500041-14064829-
00000000) képviseletében dr. Eless Béla ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban 
Támogatott). 

I. 

1. A támogatás célja: Az Eless - Szín Közhasznú Nonprofit Kft. által 2010. március 18. és 
2010. december 3l-e között 33 előadás szervezése a Pataky Művelődési Központban (X. ker. 
Szent László tér 7-14.) - nem szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadásával. 
Támogatott a támogatásért a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot 
támogatóként feltünteti a honlapján és a reklámanyagaiban. 

II. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 2.581.250 Ft azaz kétmillió
ötszáznyolcvanegyezer-kétszázötven forint összegű támogatást nyújt a megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül pénzeszköz átadással, az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a képviselő
testület kulturális rendezvények támogatására szolgáló működési célú tartalékkerete 
terhére. 

3. A támogatás kizárólag az előadások lebonyolításával összefüggésben, a programsorozatnak 
helyszínt biztosító Pataky Művelődési Központ részéről felmerülő költségek fedezetére 
használható fel utólagos elszámolási kötelezettséggel. Az Eless - Szín Nonprofit Kft. és a 



Pataky Művelődési Központ egymás között minden előadás után köteles számla 
kiállításával elszámolni, melyet ezután a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági Főosztályának kell 
benyújtani. 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4.1 A Támogatott legkésőbb 2010. december 15-ig köteles a támogatási összeg 
felhasználásával tételesen elszámolni az I. sz. mellékletben meghatározott módon. 
Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után -
szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a 
Támogatottnak. 

4.2. Támogatott köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az 1. pontban meghatározott 
cél megvalósításáról szóló, egyoldalas szakmai beszámolót a Támogató részére 
megküldeni. 

4.3. A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott 
célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit 
nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

5.1. A Támogatott a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az 
ellenőr rendelkezésére bocsátásával. 

5.2. Ellenőrzésre jogosult: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett az Oktatási és Közművelődési 
Főosztály vezetője, illetve az általa megbízott személy. 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 2010. december 15. - elteltét követő 15 napon 
belül, a támogatási összeg átadásának napjától a visszafizetés napjáig járó, a 
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamattal együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 4/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés aláírására. 
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8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 

9. A Támogatás összege a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 765/2010. (III18.) számú határozata alapján biztosított. 

10. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan részét képezi 
az 1. számú melléklet. 

11. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2010. május 

Támogató 
Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 
Verbai Lajos polgármester 

megbízásából 
Szász Csaba alpolgármester 

Támogatott 
Eless - Szín Nonprofit Kft. 

dr. Eless Béla 

Ellenjegyezte dr. Neszteli István jegyző megbízásából: 

Demkóné Szalay Szilvia 
pénzügyi ügyintéző 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Dr. Korpái Anita 
osztályvezető 

3 


