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Buda pest Józsefváľosi onkprm ány zat

Képviselő.testii|ete

szálmära

i

Előterjesztő: Csete ZoItánRév8 Zrt., mb. cégvezető

A képviselő-testületi iilés időpontj

a: 20|2. december

1

.. sz. napirend

9.

Tárgyz Javaslat Rév8 Zrt.2013 évĺfeladatai ellátásának és működésének bĺztosítására

A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni, a hatĺĺrozat eIfogadásźůloz egyszeľíiszavazattöbbség
szfüséges.
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ncyző
Városgazdálkodásĺ és PénzügyĺBizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság

v é|eményezi

Hatźlro zati j av as|at a bizottsźlg szźtmźtra:

A

Vaľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság/Humánszolgáltatasi

Bizoffság javasolja a Képviselő-

testĺiletnek az e|óteriesztés me etiárw a|ásźú.

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

Előzmények

Rév8 Zrt. mfüödését az

Önkoľmĺányzat projektekre vonatkozó megbízási, illetve
vagyonkeze|ési szerződésekkel biztosította 2012 év végéig.||yen szerződés a Coľvin Sétĺány
Program lebonyolítására szolgáló Rehabilitációs és Vagyonkezelési Szeľződés, illetve ezek
közé tartoztak azok olyan, főként uniós tlĺmogatású, projektek, rrrint a Magdolna Negyed
Program és az Európa Belváľosa Pľogram lebonyolítására vonatkozó feladat ellátási
szerzódések.

20|3 évtő| Rév8 Zľt. tervezetteĺ két ĺinkormźtnyzatiprojekĺel fog foglalkozni, a Corvin
SétĺĺnyPľogľammal és a Magdolna Negyed Program folýatásával.

Az

onkoľmanyzat ńszérő| felmeľült annak szfüségessége, hogy fenti projektek
megvalósítására kötött szerződéseken kereszľtil tisztźn projektmenedzseľi feladatok
ÉľĘKtZäTT
2012
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a

fedezete keľüljön biztosításiíra, a Rév8 Zrt. mÍlködésének kciltségeit kĹilön
szerződésbe foglalj fü felęk.

ellátásanak

Feritieknek megfelelően javasoljuk a Képviselő-testületnek a megkötött, Magdolna Negyed
Progľam lli. pľojektmenedzseri szerződésének módosítását, a Corvin Sétány Progľam
.Rehabilitációs és Vagyonkezelési Szerződésének módosíüísát, illetve egy új, Rév8 Zrt.
:

llrúkĺjdéséĹ
finamszíro zó megźi|apodás megkötését.

I.
Il1'.

Rév8 Zrt. míikődésétÍinanszíroző megá||apodás megkiitése
Rév8 Zrt. mÍÍködésének ktiltségei

A Rév8 Zrt-t 5

fős Igazgató Tanács vezeti, melynek felügyeletét 3 fős Feltigyelő Bizottság
|źtja eI, az |T és az FB tagok tiszte|etdíját és költségÍéľítését
a Rév8 Zrt. fizeti. A taľsaság
ĺnűködését megbízási szerzőđésalapjén segíti egy fő jogász és egy könywizsgáló cég. A

Rév8 Zrt-néi két munkavźl|ia\ő biztosítja a cég napi feiadatainak eiiátását, egy fő pénzügyi
menedzser és egy fo asszisztens. További költséget jelent az irodaszerek beszeľzése és a
műszaki infrastruktura biztosítása, karbantaľtása (mivel Rév8 Zľt. székhelye a Polgáľmesteri
F..Iivatal épületébekerült źúhe|yezésreegyéb ľezsi kĺiltség_ bérleti díj, kozuzemi szám|ák - a

mííködés sorĺĺnnem merĹilnek fel).

Fenti kĺiltségeket havi bontásban mutatjuk be az előterjesztés mellék|etétképezótźh|étzatban.

U2. Szerződéskiités Rév8 Zrt. míiködésénekbiztosítására
A helyi vĺĺĺosrehabilitációs teľületek kijelĺilésérőlés a '

teľĹileten a ľehabilitáció
megvalósítźsźtrőI szőlő 3212001. (X.26.) ĺinkormányzati rendelet 8. $ (2) bekezdés f) pontja
szerint a Rév8 Zľt. költségei viselésének,elszámolásrának mődját és jogcímét(pl. támogatas
vagy költségek megtérítése,vagy dijazás) a Rehabilitáció illetve rehabilitációs modellkísérlet
megvalósításiíĺavonatko ző a megá|lapodásban meg kell hatźrozĺĺ.

A Rév8 Zrt. mílkijdésénekbiztositásátra éves szinten kĺizel 25 mĺ||ió forint sztfüséges, aĺrrit az

onkormanyzat tánogatás foľmájában tud biztosítani. Az e|őteĄesztés mellékletét képező
megállapodás teľvezet szerint az onkormźnyzat havi ľendszerességgel utalna Rév8 Zrt.
részére2083 000.- Ft-ot.

il.

Magdolna Neryed Pľogľam III. pľojektmenedzseľĺmegbízásÍszeľződésének
módosítása

illl

.

A.Magdolna Neryed Pľogran III. pľojektmenedzseľi megbízási szerződésének
megkötése

A Józsefuarosi onkormźnyzat a285l20t2. (VIII.29.) szźmuhatźrozatáva| úgy dĺintött, hogy a
Szociális célúváĺos-rehabilitációs témájúkiemelt projektjavaslatok (Kódszrím: KMOP5.I.I|B-12) témájű pźl|yázaton részt vesz és a 32012012. (x.27.) számű határozatźxa|
,,Budapest - Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.'' címmel elfogadta a pá|yázat

beadźĺsźillozkapcsolódó Adatlapot és Konzoľciumi Megá1lapodást.

A

Képviselő-testĹilet a 3f9/2O|2. (X.04.) számű hattrozatával elfogadta a pa|yazatot és a
benyujtásahoz szfüséges valamennyi dokumentumot. A hatźrozat 5. pontjában megbizta a

Rév8 Zľt-t a pľogram projektmenedzseri feladatainak ellátásával. 2012. októbeľ 29.én
a\áírásra került a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat és Rév8 Zrt. kozott a Magdolna Negyed
ProgramIII.projektmenedzseľimegbi7ásiszerződés.

A

szerzőđés7.2 pontja értelmében 2013. évben a Rév8 Zrt-thavi bruttó 5 millió forint
projektmenedzseri díj illeti męg' aprogram megvalósításara vonatkozőTźtmogatási Szerződés
megkötését követően.

IIl2.

MNP III. pľojektmenedzseri megbízási szeľződés módosítása

Az onkoľmźnyzat a

pźůyázatidokumentációt hatáľidőben benyújt,otta a Pro Régió Kft. felé.
Az e|ózetes infoľmációk alapjan a Tźmogatási Szeruódés megkĺitése előľeláthatőan 2O|3
maľciusában fog megtörténni. Mivel 2013. január l-től a Rév8 Zrt. ĺinkoľmányzati

ťĺnanszírozásaátalakul

elválik

a

Tlĺrsaság működtetésének ťlnanszirozása a

pľojektmenedzseri tevékenység finanszírozásźĺő| - felmeľĹilt annak szfüségessége, hogy a
TlímogatasiSzerzóđésmegkĺltésétmege\őző előkészítésiidőszak feladatait az onkormźnyzat
a meglévő pľoj ekÍmenedzseri szerződésen kereszľĹil ťlnaĺszirozza.

Ehhez szfüséges a meglévő projektmenedzseri szeruođésmódosítása, miszerint nem a
Támogatasi Szerzódés megkötését követően, hanem januaľ l-től jogosult projektmenedzseri
díj kiszámlázásáĺa a Rév8 Ztt.

A Támogatásí Szerzódés megkötése előtt felhasznált projektmenedzseri díj nem elszámolható
költség_ a módosítottszerzodés szerint 2havi projektmenedzseľi díj, bruttó 10 millió Ft. -,

ezt az Önkormányzat sajźt kĺiltségvetésébőlfinanszírozza. Emia.ft a szeruődésben rĺigzített
ĺisszköltség 10 millió foľinttal megemelkedik egyben, a |54 millió forintos, pá|yźnatban
beállított pľojektmenedzseľ költség teljes lehívhatősága érdękében a20|5 évi 3,777 milliós,
havi projektmenedzseri díj 4,888 millió forintľa emelkedik'

ilI. CoľvĺnSétány Pľogľam lebonyolítására létľejött Rehabilĺtácĺĺísés
Varyonkezelési Szeľződés módosítása

|fill.

Előzmény

A Coľvin SétĺĺnyProgram bonyolítói

fetadatź/-Rév8 Zľt. lźtja eI, az onkoľmáĺyzat és a Rév8

Zrt. kozott létľejött Rehabilitációs és Vagyonkezelési Szerződés (RVSZ) alapján, az RVSZben meghatározott havi lebonyolítási díj ellenében. A jelenleg éľvénybenlévő RVSZ szerint
Rév8 Zľt-t megillető havi díj <isszege 7 55O 000.-Ft + Afa, ani |2 hónapľa átszźmítva
90 600 000.- Ft + Afa.

A

Képviselő-testĹilet 45120|2. (II.16.) szźmű hatźtrozatával Rév8 Zrt. éves megbízási díját
45 062 eFt-tal cs<lkkentette, így éves szinten bruttó 70 millió Ft-ot biztosított. Egyben felkérte
a Polgáľmestert az

III|2.

RVSZ

RvsZ

módosításrának előkészítésével.

20ĺ-2 évi pénzüryĺ elszámolása és 2013 évĺévĺátalánydíjának

^z
meghatározása

Mivel az RVSZ módosítása nem töľtént meg,20|2 évben Rév8 Zľt. 7 havi áta|źnydijat tudott
kiszźlłĺlltuniszerzódése a|apjźn, a fennmaľadó ĺĺsszeg2 268 110.- Ft + ĺfa.

A

Józsefrárosi onkorményzat Képviselő-testülete I70l2Ol2. (v.17.) szźlmű haténozatában
úgy dĺintött, hogy a Corvin Sétány Progľam ügyében 2009 májusától folyó rendőrségi
nyomozást a pľogram megvalósításában részt vevő szerződł3 felek érdekkcjrén kívĹil felmerĹilő
és a szeruódés.teljesítésétgátló köľĹilménynek, vis maioť'-nak tekinti.

Fentiek a|apjén20|3 évtől' a cs<ikkentett feladatok ellátasaľa új havi źľrallánydíj megállapítása
sztikséges, mclyrc havi 100 000.- Ft ł Áfa tisszeget javasolunk, rrrely Íe,Jęzía projekt
menedzselésével kapcsolatos költségeket.

IIV3. RvsZ

módosítása

Fentiek a|apján szfüséges az RVSZ módosítasa, mely módosítás jelen előterjesĺés
mellékletétképezi.

A

Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmányzatokĺól sző|ő t990. évi LXV. ttĺrvény2..$
(2) bekezdésénés al0. $ (i) bekezdés d) pontján alapui.

Mindezeka|apjánkéremazaLźhbihaténozatijavaslatelfogadását.

Határozatijavaslat
A Képviselő.testůilet rĺgy dönt, hory
1. előzetes kötelezettségvállalásként 2013 évre, a Rév8 Zľt. működésére 24 966 eFt
fedezetet biztosít.

Felelős:

Polglíľmesteľ

Hatĺĺľidő:20|2. december
2. az

19.

pont alapján elfogadja az e|őterjesztés mellék|etétképező az Onkoľmányzat és a
Rév8 Zrt. között kiitendő, ,,A Rév8 Zrt. 2013. évi mĺĺkiidésénekbiztosításáľól''
tárgű, 2013. január l.jétő| 2013. decembeľ 3|-ig l. irtő, határozott időtaľtamrĺ
megállapodást és felhatalmazza a polgáľmestert annak a|ńírására.
1.

Felelős:

Polgáľmesteľ, Rév8 Zľt.

Hatĺĺľidő:2012.

december

3l.

a Rév8 Zrŕ. MNP III. pľojektmenedzseľÍ díjáľa 2013. januáľ.februáľ hĺínapokľa
tisszesen 10 000 eFt.ot.biztosít tinkoľmányzatiforrás teľhéľe2013. évben.

Felelős:

Polgĺíľmester

Hatźľrd(j:2\tz.decembeľ

19.

a 3. pont alapján elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Józsefuárosi
onkoľmányzat és a Rév8 Zrt. köziitt kiitiitt' Magdolna Negyed Pľogľam III.
pľojektmenedzseľi megbízási szerződés 1. sz. mĺódosítás elnevezésiĺ
szeľző désm ó dosítást és felhatal maaza a

Felelős:

p

olgáľm esteľt annak a|áírásár a.

Polgĺĺľmester

Hatźríđő:
2012. decembeľ 31.
5. a32012012. (IX.27.) számú képviselő testületi határozat 3. pontját az a|ábbiak szeľĺnt
módosítja:
az MNP

IIl. páiyáuatban nem elszámolható 47 millió forint költségľe iinkormányzatĺ

forľást biztosít, oly módon, hory _ önként vállalt feladatként - előzetes ktitelezettséget
vállal a2013. évi kiiltségvetés teľhéľe.

Felelős:

Polgáľmester

Hatáľidő: 2012. december

19.

a

Józsefváľosĺ onkoľmányzat és Rév8 Zrt. között meglévő RehabĺIitációs
Vagyonkezelésĺ Szerződés szeľĺntRév8 Zrt. 20|2 évben az eddig |eszńm|ánott
52850000.. F.t + Áfa iisszegen felĺĺl,további 2268110.. Ft + ĺÍaátalánydíj
kiszámlázás

Felelős:

á

ľa j o go s ult.

Polgáľmesteľ, Rév8 Zľt.

Hatfuidő: 2012. december

19.

7. előzetes kiitelezettségvállalásként 2013 évtő| a Coľvin Sétány Pľogľam
megvalósításának végéig,a Józsefuárosĺ onkormányzat és Rév8 Zrt. közőtt meglévő

Rehabilitációs VaryonkezelésĺSzerződés alapján Rév8 Zrt. vag;ronkezelői
feladatának ellátásáľa évi 1 200 000.- Ft + Áfa összeget biztosít (havi 100 000.. Ft +

Áľa;

Felelős:

Polgiĺľmesteľ

Hatáľidő: 20|2. decembeľ l9.

a 7. pont alapján elfogadja az

e|őterjesztés mellékletétképező Rehabĺlitációs és
polgármesteľt annak
Varyonkezelési Szeruődés módosítását és fe|hata|mazza
^
a|áírására.

Felelős:

Polgĺíľmester

Hatrĺľidő: 2012. december

31.

9. felkéľia Polgáľmesteľt, hory a

1., 5. és 7. pontban

foglaltakat a 2013 évi ktiltségvetés

tenĺ ezésénélverye firyelem be.

Felelős:

Polgáľmester

Hatźľľrdő:af0l3 évi ktĺltségvetéstervezése

A

diintés..végľehajtását végző szervezeti erység: P..:évľZrt.; Gazdá|kođási Ügyosaály,
Pénnlgyi Ügyosaály

Budapest, 2012. december 4.

Csete Zo|tán
mb. cégvezető
Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edĺna

jegző

nevében és megbízásából

k^ffi
a|jegyzł|

rź,€
./

Megá|lapodás
A Rév8 Zft.2a13. évi működésének biztosításáról
amely tétrejcitt egyrészről

Budapest Főváros

Vl

!

l. kerÜ let Józsefvárosi önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.67.

statisztikai számjele: í 5508009751

1

-3z1 -01

adószáma: 155 08 009.2-47
törzsszáma: 735715
bankszám iaszáma : ĺ 4ĺ 00309 - í 0f1

39

49 -a100000ó

képviseti: Dr. Kocsĺs Máté potgármester (a továbbiakban önkormányzat),
másrészrő[

a Rév8 Józsefvárosi
Részvénytársaság

Rehabilitációs

és Városfejlesztési

Zártkörűen Működő

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képvisetetében: Somfai Ágnes igazgatóság elnöke és Atfötdi György igazgatósági tag

cégjegyzékzáma: 0í - 1 0-043548
adószáma: 1f293005 -2-42

statisztikai számjete: 1f2g3oo5.7 42o-1 1 4-o1 (a továbbiakban Rév8 Zrt.

)

közcitt a mai napon és helyen az atábbi feltételekkel:

präambulum
Az onkormányzat megal.kotta a hetý városrehabititációs terÜletek kijetötésérőt és a
ter[ileten a rehabititácĺó megvatósításárót szótó többszcir módosított 32lz001. (X.26.)
ĺinkormányzati rendetetét. A rendelet 7.S-ávat az tnkormányzat városrehabititációs
közcétú szervezési-tebonyotítási feladatok végzéséreaz erre a célra alapított gazdasági
társaságként a Rév8 Rehabititációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot jetĺitte ki.

A Rév8 7rt. 2013-tól tervezetten két önkormányzati projekttet fog fogtatkoznĺ, a Corvin
Sétány Programmat és a Magdotna Negyed Programmat, ettátja továbbá mindazokat a
városrehabititációs közcétú szervezési-tebonyotítási feladatokat, amelyekkel az
Önkormányzat Megbízó fenti nevesített feladatokon kívÜt megbízza.

Az onkormányzat az egyes projektekre vonatkozó kütcin szerződésekben tisztán csak a
projektmenedzseri fetadatok ettátásának a fedezetét biztosítja megbízás díjként,
azonban a Rév8 Zrt. áttatános működésének köttségeire a megbízási díjak fedezetet nem

2

bĺztosítanak, ezért a Rév8 Zrt. áltatános működésének köttségeirőt jeten kiitön

megáttapodást kötik a Fetek.

ĺ.. A megállapodás

tárgya: általános mÍĺködési költségek biztosítása

ĺ.1. A 32t2oo1. (x.26.|önkormányzati rendelet 8.

S (2) bekezdés f) pontja szeńnt a Rév8

vrt. köttségei viselésének,etszámotásának módját és jogcímét(pt. támogatás

Vagy
kcittségek megtérítése,Vagy díjazás) a Rehabititáció, ittetve rehabititációs modettkíséľtet
megvalósítására vonatkoző a megáll'apodásban meg ketl határozni.
fo13 évben a két
öńkormányzati projektľe; a Corvin Sétány Programra és a Magdotna^ Negyed Programra

vonatkozó megállapodás résztetesen tartalmazza a Rév8 Zrt. fetadatait, a feladatokért
megáttapított díjazás azonban a cég éves szinten 24996 000.- forint összegű áttalános
működési köttségeire nem nyújtanak fedezetet.
1.2. AE, onkormányzat a fent'i projektekre vonatkoz ő szerződésekhez kapcsotódva, abbót a
városrehabititáció lebonyotítására [étrehozott szervezet folyarnatos
.rnűködőképességét biztosítsa,. zalf.. január
napjátót 2013. december 3í. napjáig
működésének támogatására havonta 2 o83 ooo.- Ft támogatásban részesítiRév8 Zrt-t.

cétbót, hogy

a

ĺ.

ĺ.3. A

havonta esedékes támogatás összege nem váttozik. tnkormányzat
támogatást az adott hónap 5-ĺk napjáig utatja át Réva Zrt. részére.

2.

a

havi

A Rév8 Zrt. kötelezettsége

2.í. Fetek

megáttapodnak, hogy a Rév8 Zrt. folyamatos működőképességét fenntartva az
egyes projektekre vonatkozó kütön szerződések, itt. megáttapodások ettátása során
tegjobb tudása szerint, az onkormányzat és a kerÜleti takosok érdekeit etőtérbe
helyezve, a vonatkozó jogszabályok, az onkormányzat egyéb döntései, vatamint a jeten
szerződésben foglaltaknak megfetetően j ár et.

2.,f. A Rév8 Zrt. munkáját úgy tátja el, hogy az onkormányzat az egyéb vagyonkezetési
és projektmenedzsen szerz(5désekben váttatt kötetezettségeit az egyes szerződésekben
foglatt elvárásoknak megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. A Rév8 Zrt. kötetes az
.önkormányzatot
haladéktalanul' tájékoztatni minden eseményrőt, mel'y
veszélyezteti/veszélyeztetheti a társaság működőképességét.

3.

Beszámolás az önkormányzat

felé

.A 'Rév8. Zrt.. köteles f014.'''január.3í-ig írásban beszámolni az Onkormányzatnak a
tetjesítésekés a köttségek atakutásárót. A beszámotónak tartalmaznia kett: Rév8 Zrt. öt
fős lgazgatósága, három fős Fetügyetőbizottsága tagjainak tisztetetdíjára és
köttségtérítésretörtént kifizetések összegét, a társaság műkcidését megbízási szeződés
atapján segítő egy fő jogász és egy könywizsgátó cég feté történt kifizetések összegét, a
Rév8 Zrt-nét cég napi fetadatainak ettátását biztosító munkavátlatók, egy fć5 pénzúgyi
menedzser és egy fő asszisztens kifizetett munkabérétés közterheit, a Társaság
működése során fe[merütt rezsi köttségeket.

2

3

4.

A megáttapodás hatátya

Jelen megáttapodást a Felek határozott időre, 2013. január í-tő[ december 31-ig kötik. A
szerződés 2013. január 1. napján tép hatátyba.
5. A megáttapodás a Felek közös megegyezésévelírásban módosítható.

6. Jelen megáttapodásban nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és a vonatkozó
j

más

ogszabátyok rendelke zései az Í rányadók.

Jelen megáttapodás megkĺitéséhezaz Önkormányzat Képvisető-testijlete a
:(;.;.;)

......,..'..ĺ2.01f.

számú határozatávat hozzájárutt.

Je[en szerzodés megkötéséhez a Rév8 Zrt

............................,....r.::....................h

ozzájáruLt.

Budapest, 2:01f.
Rév8 Zrt. részéről:

onkormányzat részérőt:

Ágnes

dr. Kocsis Máté

Somfai

polgármester

igazgatóság elnöke, igazgatósági tag

Jogi szempontbót ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika
atjegyző
Fedezet:
Pénzügyi teg ellenjegyzem

dátum: Budapest, 2012
:

Páris Gyutáné

pénzügyi ügyosztátyvezető

Atfötdi György

Rév8 Zrt' 20.ĺ3.évimĺjkodésiko|tsége

lanuar

február

marctus

ápriIis

malus

lunrus

itilius

augusztus izeptembe oktÓber

november december

Bér cisszesen
0

Aszisztens

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

276 000

3 312 000

PénzÜovi menedzser

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

380 000

4 560 000

lT5fő
FB3fo

282 000

282 000

282 000

282 000

282 000

282 000

282 000

282000

282000

282000

282 000

282 000

3 384 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

234 000

2 808 000

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

37 500

450 000

Rezsi(telefon)

100 000

100 000

1

00 000

100 000

1

00 000

100 000

1

00 000

100 000

1 200 000

Üovvéd

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

4 500 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

67 000

63 000

800 000

lT-koItséqtérítés

K nvvvizsoá|i

lanuar
Összesen bér

február

00 000

marctus

1

00 000

ápri!is

1

malus

lunrus

00 000

irilius

1172000 1 172 000 1 172 000 1172000 1 172 000 1 172 000 1172000

1

00 000

1

auqusztus zeptembr

oktÓber

november decembel Ktiltséo sszesen

1 172 000 1 n72 000 1 172 000 1 172 000 1 172 000

14 064 000

osszesen iárulék

334 020

334020

334 020

334 020

334 020

334 020

334020

334020

334020

334020

334020

334 020

4008 240

Egvéb Összesen

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

579 500

575 500

6 950 000

2 085 520 2 085 520 2 085 520 2 085 520 2 085 520

2 085 520

2 085 520 2

08í 520

25 022240

Havi ôsszesen

2 085 520 2 085 520 2 085 520 2 085 520

,,Magdolna Negyed Program lll. projektmenedzseri"
Megbízási szerződés
1. számú módosítása
amely tétrejött egyrészről
Budapest Főváros

Vl

ll. kerület Józsefvárosi (jnkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

statisztikai számjele:

1

5508009751

1

-3f1 -01

adószáma: 155 08 009.z-4z
képviseli: Dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban önkormányzat),
másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
székhety: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

ZártkłjrÍÍenMűkŁ'dő Részvénytársaság

képvisetetében: Somfai Ágnes igazgatóság etnöke és Alfötdi György igazgatósági tag
cégjegrzékszáma: 01 -1 0-043548
adószáma : 1 ff93005 -f-

4f

statisztikai számjele: 12293005.7

420-1

1

4-01 (a továbbiakban Rév8 Zrt.

)

közcitt a mai napon és helyen az atábbi feltételekket:

1. A szerződés fetek a közöttük

f01f. oktőber 29.én létrejött,

,,Magdolna Negyed Program
projektmenedzseri szerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

|||.

,,7.2. A 3. pontban meghatórozott feladatok eltótásáért leszómlózható díj,2013. január 1.
napjátőt bruttó 164 ooo o00.- Ft. lł1egbízott az alóbbi ijtemezésben jogosu|t szómlo
kíólIítására:
2013-ban havi bruttó 5 @0 0@.- Ft osszegben, 12 hóra, mindijsszesen 60 000 0a0.- F
2014-ben havi bruttó 5 000 000.- Ft összegben, 12 hóra mindösszesen 60 000 000.- Ft
2O15-ben havi bruttó 4 888 888.- Ft összegben,9 hira mindösszesen 44 000 000.- Ft ,,

f.

A' szerzodó fetek megáltapodnak, hogy a tetjes támogatási összeg lehívása érdekében a

Támogatási Szerződés megktités pontos idejének ismeretében a megbízási szerződést ismételten
módosítják.

Budapest,2012.

Budapest Főváros V|||. kerütet

Józsefvárosi onkormányzat
képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármester

Rév8 Zrt.

képviseletében
Somfai Ágnes
igazgatóság elnöke,

Atfötdi György
igazgatósági tag

Jogi szempontbó| e||enjegyzem:
Rimán Edina

jegwő nevében és megbÍzásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:
PénzÍinvilpn e||enipnrzoľrĺ.

Páris Gyu|áné
pénzügyi ügyosztályvezető

dátum: Budapest,20l2

1

Coľvin - Szigony Proiekt Rehabiliüíciós Vagyonkezelési
SzerzőČIés
módosítása

amely tétrejĺittegyrészről

Budapest Főváros Vlt!. kerÜlet Józsefvárosi önkormányzat, (székhety: í082 Budapest,
,|55
08 009-z-4z,
Baross u. 63-67., statisztikai számjele: í55080097511-321-01,adószáma:
törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 14100309-ĺ0213949-01000006, képviseti: Dr. Kocsis
Máté potgármester (a továbbĺakban onkormányzat),

másrészről

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen

MÍĺködő
Részvénytársaság (székhety: ĺ082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma: 01-10043548, adószáma: 1ff93005-2-42, statisztikai számjete: 12293005-74f0-114-01, képviseli:
Somfai Ágnes igazgatóság elnöke, Atfötdi György igazgatósági tag) - a továbbiakban, mint
Vagyonkezelő, továbbiakban mint Felek között a mai napon és helyen az atábbi
feltéte[ekkel:

1.

Fetek a közcjttük létrejött, a 2005. május 2.i módosítással egységes szerkezetbe foglalt,
az egységes szerkezetbe foglatást követően többször módosított Corvin - Szigony
atábbiak szerint
Projekt Rehabititációs Vagyonkezelési Szerződést (RVsz)

az

módosítják:

2. A

szerződésnek a Vagyonkezető díjazásárót szótó 14.4. pontjának utolsó bekezdése az
atábbiak szerint módosul:
,,,,A Vagyonkezelő éves bérindexek fiE1eiembevéte!ével szómított, 2010. június 1.
napjótót érvényes7.550.000.. Ft + a mindenkor hatóIyos mértékĹjAFA. összegĹj havi

ótalónydíját az alábbiak szerint csökkentik:

A havi ótalónydíj nettó értéke

3.

Havi Nettó Ft

2012. augusztus 1-tĺjl

453.622.-

201j. januór 1-től

100.000.-

Az RVsz jelen szerződésmódosítássat nem érintett, egyéb rendelkezései változatlanok.

2.

4;

Jelen ' szerződésmódosítás

az

atáírásának 'napján
visszamenőLeg 2012. augusztus 1 . napjátót hatátyosak

jön létre, de

rendelkezései

5., A szerződés módosításához Budapest Főváros V||l. kerütet Józsefvárosi tnkormáriyzat
Képviselő-testĹjlete ....I .......(....) számú határozatávat hozzájárutt. A szerződés
mór|osításához a Rév8 Zrt lgazgatósága ....../.... (.......) számú határozatávat hozzájárutt.

'-.

Budapest, ?012.

Budapest Főváros V|l|. kerÜtet
Józsefvárosi onkormányzat

Rév8 Zrt.

képvisetetében

képvisetetében

Somfai Agnes.

dr. Kocsis Máté
potgármester

.

igazgatóság

elnöke,

'

Atfótdi György
igazgatósági tag

.- -'. '.
Jogi szempontbót ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyzć5 nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika
atjegyző

Fedezet:
PénzÜgyi teg ellenj egyzem

dátum: Budapest, 20ĺ2

:

Páńs Gyutáné
pénzügyi Ĺigyosztátyvezető

:

