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Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľos onkormányzatKépviselő-testületének

Y ár o s gazdálkodási és Pénzügy i Bizottsága

Tárgyz

Előterjesztő:

Készítette:

ELoTERJEsZTÉS

aYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015 május 18-i üléséľe

Javas|at Rév8 Zľt. 201,4. évi beszámo|ójának és 2015. évi üzleti teľvének
elfogadására

Csete Zo|tźln mb. cégvezető, Rév8 Zrt.

Csete Zo|těn

A napirendet nyílt Ĺilésen kell táľgyalni.

A döntés e l fo gadás áh oz e gy szetu szav azattobbs é g szüks é ges.

Mellékletek

1. melléklet: 2014. éves beszámolója, iizleti jelentése

2. melléklet: A CORRECT PénzÍigyi és Könyvszakértő Kft. könywizsgá|ati jelentése

3. me|léklet: 2015. évi Ĺizleti terv

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

Rév8 Zrt elkészítette a2014. éves beszámo|őját, iizleti jelentését és 2015. évi uz|eti tervét, melyek
az előteľjesztés mellékleteit képezi. A Táľsaságlgazgatősága és Felügyelő Bizottságamind a.be-
számolót, mind az üzleti tervettárgya|taés elfogadta.

Mind az lgazgatőság' mind a FelĹigyelő Bizottság a Társaság 2O|4 évi beszámolój át 62 4I1 eFt
mérleg főösszeggel és 11 713 eFteredménnyel (nyereség) fogadta el és javasolta Rév8 Zrt.közgyíi-
léséĺek, hogy a nyereség osztalék formájában ne kerüljön kifizetésľe, hánem keľüljön eredméný{ar-
talékba.

Az előterjesztés melléklete a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakéľtő Kft. Íiiggetlen könywizsgá|ői
jelentése, amely szeľint a könywizsgá|ó a 2014. évi beszámolót, annak reszeĺt és tétęleit az éwé-
nyes k<inyvvizsgá|ati standaľdoknak megfelelően felülvi zsgá|ta és megállapította, hogy a beszámo-
|őt a szźlmviteli torvényben foglaltak és az á|ta|ános számviteli elvek úerińt készítettŹk el, illetve a
beszámoló a Táľsaság 2014. decembeľ 31-én fennálló vagyoni, pénztjgyi és jtivedelmi he|yzetéről
megbízható és valós képet ad.
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il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztéstárgyźltképezo a Társaság 20|4. évi éves beszámolójának és a könywizsgálói je-
lentésének elfogadása vonatkozásźlban a döntés meghozata|ára Tisztelt Bizottság jogosult.

ilI. Diintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a Társaság a számvitelrí5| sző|ő 2000. C. törvény 153. $ (1) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a méľlegbeszámoló letétbe helyezését.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A dĺjntés a Jőzsefvárosi onkormtnyzat 66l20lf. (XII.13.) ĺinkormányzati rendelete a9. $ (3)
bekezdés a|apjtn alapul, miszeľint az onkorményzat a Rév8 Zrt. kozgyulésében a tulajdonosi
jogokat aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fe|hata|mazásaa|apjźn gyakorolja.

Kérem az a|ábbi hatźr ozati j avas 1 at e l fo gadás át.

Ha.rÁnozaTl JAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. 62 41| eFt méľIeg főösszegge|' || 7|3 eFt méľleg szeľinti eľedménnye| (nyereség) elfo-
gadja Rév8 Zľt. 2014. évi beszámolóját, egyben rigy diint, hogy a nyeľeség osztalék
foľmájában ne keľü|jön kifizetésľe és a méľleg szeľinti eľedmény eľedménytaľtalékba
keľü|jön.

Felelős: polgáľmester

Határidő : 201 5. május l 8.

2. elfogadja Rév8 Zrt 2015. évi üzleti tervét.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: 2015. május 18.

3. felhata|mazza az Onkoľmányzat képviseletében eljáró tu|ajdonosi képviselőt, hogy a
Rév8 Zrt. kiizgyűlésén azt-2. pontokban meghatározott döntését képvise|je és a sziik-
séges nyi|atkozatokat megtegye, a szíi kséges dokumentu mokat aláírj a.

Felelős: polgármesteľ

Határi dő : a Rév8 Zrt kozgy íilése legkésőbb f0 | 4. május 29.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt.
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201 4 Év TEVÉKE NYSÉc ÉN EK BEM UTATÁSA

Coľvin sétány Frogľaĺn
2014 évben hosszas tárgyatások eredményeképp megszületett a Corvin Sétány Program

megvatósítását tartalmazó, háromo|'datú megát|'apodás a Képvisető-testÜl'et augusztusi döntését
követően.

Az elfogadott konstrukció szerint az onkormányzat a befektetési terÜtet részét képező
ingatlanjait nem adásvétel, hanem ingattan csere révén adja át a Corvin Zrt. tutajdonába,
három részletben. A megál'tapodásban részletesen szabátyozásra keriittek a cserék fe|'téteti. Az
onkormányzat váttatta a csere tárgyát képező, jetenteg takott épÜl'etek kiürítését és bontását.
További kötelezettség váttatás az önkormányzat részérőt a végteges Közmű Ktjzterül'et Program

végrehajtása.

Az onkormányzat az ĺngattancserét, ittetve az azt megetőző Lakásprogram végrehajtását 2o15

év végére, a Kcizmű és KözterÜlet Program végrehajtását f016 év végére váttal'ta, a

projektmenedzseri feladatokat a Rév8 Zrt. tátja el..
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Rév8 Zrt. egyik fő feladata a kijetött négy épütet - Bókay János u. 43., Tömő utca 18. és

Szigony u. 31. és 33. . határozattan idejű bérteti szerződésset rendelkező f7 bérli5 bérteti
jogvĺszonyának megszűntetése és a kiÜrített épÜ|'etek bontása ez év végéig. A másĺk a Közmű

Ktjzterület Program végrehajtása, ametynek ez évben az etőkészítési, tervezési szakasza, jövő

évben a megvalósítási szakasza valósul meg.

A már hivatkozott döntés testÜleti döntés a|'apján a Rév8 Ĺrt. dijazása f014 éve októberétőt

havi bruttó f 1z7 000.- Ft.ra nőtt. Rév8 Zrt. f014 évben mindösszesen bruttó 17 f01 400.- Ft
projektmenedzseri díjat számt ázott az onkormányzat feté.

A megváltozott fetadathoz új projektmenedzseri szerződés etőkésztése kezdődött meg, ami a
korábbi Rehabititációs Vagyonkezelési Szerződést váltotta fet. A szerződés megkcitése 2015

évben megtörtént.

A Corvin Sétány Program f014-ben szép nemzetközi sikert ért [e, a ULl (Urban Land Institute/

USA, megjegyzés: Az UL| városfejtesztési és ingatl'anfej|'esztési, nemzetkcjzi szakmai szervezet)

nemzetközi városfejlesztési pál'yázatán a beadott 200 pátyamunkábót díjat nyert (f014 uL|
GtobatAward for Excetlence Winnel Corvin Promenade).

Magdolna Negyed FroEľam E|'

2012 évben megtörtént az uniós támogatással megvalósult a Magdolna Negyed Program l|.

e[számolásának lezárása. A program lezárását követően megkezdődött az ĺjtéves fenntartási
időszak, mely szerint az onkormányzat kötetes évente fenntartási jetentést teadni a Pro Régió

Kft. fe[é, a második jelentést f014 nyarán nyújtottuk be.
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Magdoĺna Negyed Progľann lll.
2013. ianuár 31-én önkormányzat és a magyar kormány megkötotte 3,B5 mrdFt értékben
Magdolna Negyed Program lIl. támogatására a szerződést. RévB Zrt. a projektmenedzsere |ett,

és megkötölte az Önkormányzatta| az erre vonatkoző szerződést. Az onkormányzat döntése
értelmében a pá|yázatot RévB Zrt. ál|ította össze, i||etve a Társaság fogja e|látni a 2015. május
30-ig a projektmenedzseri fe|adatokat. A vonatkozó Támogatási Szerződés 2013. január 30-án
kerü|t a|áírásra' a projekt fizikai megva|ósítása 2013. március 1-el kezdődott meg. A Magdo|na
Negyed Program ||l. e|emei hasonlóak az eddigi tjtemek programe|emeihez, me|yeket az
a|ábbiakban mutatunk be.

A Magdo|na Negyed Program |l|. keretében társaságunk |átja e| az á|ta|ános projektmenedzseri
feladatokat, irányíl1a a pĘektmegva|ósító szervezeteket, 2 hetente projekt értekez|eteket tart, és
a Pro Régióva| történő te|jes kapcso|attaľtást bonyo|ítja.

A program eredeti műszaki tartalma a megvalósítás során keletkezett megtakarítás miatt
bővü[t, ezzel egyÜtt a fizikai megvatósítás határideje az eredeti 2o15. május 30.rót 2015.
augusztus 30-i határidőre módosult. A program beruházási elemeĺ - bérház és társasház
fetújítás, közterijteti rehabilĺtáciő - f014 évben beíejeződtek. fo15 évben tervezetten további
bérház és társasház kerÜl be a programba, ittetve újabb közterĹjtetek kerütnek fetújításra,
melyek fetújítása 2015 évben várható.

Epiilet ťe| ĺlj ítás pľos!.am

Megindu|t a projekt épÜlet fe|újítási programja. Az önkormányzati beruházások egybeszámítási
kote|ezettsége miatt a 2013-as évben a műszaki e|őkészítés és a kozbeszerzési e|járás zaj|ott. A
28 bérház, il|etve 5 nonprofit szolgá|tató iroda rész|eges fe|újítása2O14 évben történik meg.

A 13 társasházbó| 12 ház fe|újítása e|készÜ|t, ĺtt a társasházak öná||óan tudták bonyo|ítani a
kozbeszezést. Az uto|só ház befejezése 2o14 évben megtörtént. A program a megtakarítások
miatt bővÜlt, a Dobozy utca 23-as társasházza|.
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Te|eki tér megújítása f|erv: Ú1 lrány stúdió)

KĺizterüIet progranĺ

A projekt keretében a közteni|etek megújĺtásának előkészítése zajlott 20í3 évben, ezek közÜl a

Teleki téri piachoz kapcso|ódó köz|ekedési terÜ|etek építése 2013-ban meg is kezdĺídött, a többi

közterü|et fe|újítás 2014 évben va|ósu|t meg.

A Teleki tér park részének fe|újítását, erős figye|em kíséńe, és szép sikereket ért e|. RévB Zń.

e|őkészítése a|apján, a tervezés-kivite|ezés a he|ybeli lakosság bevonásával . Társak a Te|eki

Térért Egyesü|et - történt, a Po|gármesteri Hivatal Városfej|esztésĺ Ügyosztályáva| és az Ui |rány

terv ező csoporttaI együttműködve.
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TERÜLET TERÜLETEK FőBB RÉszLETEl

A Teteki tér A tér és csatlakozó közteriiletek (köztekedési
terütetek) rehabititációja

FiDo tér (Fiumei és Dobozi utca
közötti terÜtet)

A tér és csatlakozó közterÜletek (gyatogos
közlekedési terütetek) rehabititációja

Kátvária tér megújítása '|
Kátvária tér í rész.A Dankó - Karácsony S .

Baross utca felöli terÜlet (35865/1 része)

Kátvária tér megújítása 2 Kátváńa tér f rész (358ó5/3 hrsz) körbe járdákkat

Bauer Sándor utca (Teleki téri
szakasz hrsz. : 35123 / 3)

Bauer Sándor utca (Homok utca
Népszínház utca közötti szakasza)

Bauer Sándor utca fetújítása (Homok utca
Népszínház utca közötti szakasz)

Teteki téri piachoz kapcsotódó
köztekedési terĹj letek építése

Magdolna utca fetújítása
Magdolna utca (Dobozi utca - Karácsony Sándor
utca közcitti szakasz)

'.Ę*YÚE

Kátvária tér megújítása (Terv/Grafika: Garten stúdió
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Táĺsadalorn, kcizössĺíg, szocĺátis ós brínľĺegelőzés

T1 HpĹi|et felťljításhoa kapcso|ódó, a |akosság bevonását sogítcí progranrok

A programokat - zo|dítésĺ, |omta|anítási akciók, zo|dudvarok kialakítása - a Józsefuárosi
VárosÜzeme|tetési Szolgá|at szevezi, 2014 évben megindult a megvalósítás, 20,t5-ben |esz

befejezés.

T2 A KesztytÍgyár Kłlzösségi Ház programjai

A Kesztyűgyár közösségi házban a Támogatási Szerződést követően megkezdődtek a kĹilönböző

szabadidős és oktatási programok, mint például Nyitott ház fog|akozás, Kézműves szakköt
Fe|nőtt és egyéb internet oktatás, Női torna és egyéb sportfog|a|kozások, Csámpai Rozi á|ta|

vezetett festőműhe|y Vagy a Mentor Program' ltt kerÜlnek megrendezésre a kÜ|önböző gyermek

és családi programok is.

T3 tstírrmege|őaési programok

A programelemen be|ü| va|osulnak meg a Szenvedé|ybetegségeket, bűne|követést, á|dozatÍá

vá|ást célzo prevenciós e|emek és Bűnmege|cízési stratégia kido|gozása. Sikeresen fo|ýatódik a

korábbi ütemekben megismert Szomszédsági rendőr program a JVSZ bonyo|ításában a keru|eti

rendőrséggeI együttműkodve' RévB Zń. menedzse|i 99-es busz kísér|eti projektet. 2013.
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augusztusban e|készÜ|t az eredményeket összefog|a|ó e|őzetes szakmai vitaanyag. A felmérés

eredményei szakmai rendezvény keretében bemutatásra kerültek. A megva|ósítandó társadalmi

a kciókról egyeztetés zaj|ik a BKK-va|.

T4 Szociális prograľnok {EszA)
A Jizsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ bonyolításában folynak a

kÜlonböző Családfejlesztési, Intenzív csa|ádmegtartó és Közterü|eti ártaIomcsökkentő
szo|gáltatások. A felá||ított csa|ádfej|esztési munkacsoportok folyamatos keresnek meg és vonnak

be rászoruló családokat a program terü|etén'

T5 Közosségfej|esztés
A Fĺumei út és Dobozi utca kozötti területek - FiDo - és a Ká|vária tér megújításához kapcso|ódó

szociális programok 2014 évben, a terek fe|újítását követően megkezdődtek.

Gazdasági aIpľogram

G1 Képzési p|'ogľaľnok

A Keszýűgyár kereteĺn be|ül fo|ynak a különböző képzési programok: .l0 osztá|yos fe|zárkőztato

képzés, i||etve egyéb szakmai képzések - festő, vil|anyszere|ő stb'

G2 Fogüalkoztatási pľogľaĺnok

Az á||áskeresőket segítő programok a Kesfyűgyár szervezésében. Á||áskereső K|ub,
Tanácsadás megvá|tozott munkaképességűek részére, Á|láskereső trénĺng, Ál|ásborzér
megtartása
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Et'ĺt'opa Belváľosa pľograÍn |'
A2012-es évben lezárult az Európa Belvárosa Program |. fizikai megva|'ósítása, és megkezdődcitt

a projekt pénzügyi elszámolása, lezárása. 2014. ápritis ff-én a Pro Régió Kft. jóváhagyta a

projekt záró kifizetési igénytését és záró projekt-előrehatadási jetentését, ezzet a projekt

hivatalosan is lezárásra kerÜtt. Ezzel egyÜtt megkezdődött a fenntartási időszak, az első

fenntartási jetentés teadása 2015 májusában esedékes.

Europa Be|városa Př.osĺ'ann l|.
Az onkormányzat 2013 évben úgy döntött, hogy az Európa Belváros Programot fotytatni kívánja

és etĺndu|'t a Főváros áttal' kiírt ĺÉn-xoz pátyázaton. fO14 nyarán atáĺrásra kerütt a Fővárosi és

a Józsefvárosi tnkormányzat kcjzötti Támogatási Szerződés, melynek összkĺil.tsége mintegy 622

mFt. Ebből' 318 mFt fővárosi támogatás, 1ff mFt cinkormányzatĺ önrész, illetve a fennmaradó

182 mFt-ot az egyÜttműködő partnerek - társasházak - biztosítják.
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A projekt fő elemei: (a)f4 társasház fetújítása, (b) Bródy Sándor utcai közterület megújĺtása,
(c) Közösségépítő és identitást erősítő programok a hetyi civit szervezet Civitek a

Palotanegyedért Egyesi.ilet bevonásával.

f014 szeptemberében kerütt megkötésre az onkormányzatta|' Rév8 Zrt. projektmenedzseri

megbízási szerződés, ami szerint f014 jútiusátót részesÜl a Rév8 Zrt. díjazásban z015.
szeptember 30-ig, bruttó 25 mFt értékben. A projektmenedzseri dij 80%-a a pályázatban

elszámoIható köttség.

t't3 ľeĺexĺ téľí piaÜ
RévB Zrt' 2006 óta fog|a|kozik a Te|eki téri piac rekonstrukciójával. A Képvise|ő-testĹi|et már a

363/2006 (V||l'10.) számú határozata alapján döntött arró|, hogy továbbra is fent kívánja tartani a

Te|ekĺ téri piacot. A Józsefuárosi onkorm ányzat gt2oo7.(||'1g') számú Józsefuáros fej|esztésérő|

10
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szó|ó önkormányzati rendeletében elhatározta, hogy áta|akítja a Teleki téri pĺacot és a hozzá
tartozo parkot.

A régi piac bontása után az önkormányzati tu|ajdonban maradó 3 795 m2-es telken az
onkormányzat nyí|t közbesze"zési eljárás keretében kivá|asztott kivite|ezőve| építette meg az új

piacot, azFK RASZTER Zrt |ett a kivite|ező.

20,|3-ban az önkormányzatta| kötött tervezői művezetői szerződés a|apján követtük az
építkezést. A piac átadása befejezése 2014. mĄus g-én megtöńént. A piac végleges kia|akítása

érdekében a Képvise|ő-testü|et a 24912013. (V|.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy 5

főbő| á||ó tárgya|ó de|egáciot je|ö|t kĺ, ame|yet fe|hata|mazott a Te|eki téri piac bér|őivel kötendő

vég|eges bér|eti szerződésekkel kapcso|atos tárgya|ások |efo|ýatására, me|ynek tagjai a Rév8
zrt. munkatársai me||ett a polgármesteri hivata| munkatársai vo|tak' A 2013' jú|ius 10-én

megindított tárgyaĺások 2014 márciusában zárultak le. A tervezői művezetési szeződés 2014-
ben zárult |e.

Az tnkormányzat 2014 februárjában úgy döntött, hogy az új Teleki téri piac haszná|atba-véte|i

engedé|yének megszerzéséhez, va|amint a leendő új bér|őknek az árusĺtó helyiségek
kĺa|akításához szükséges fe|adatok e||átására vonatkozóan RévB Zrt,-ve| fe|adat ellátási

szerződést kot, amihez mintegy brutto 9,2 mFt-ot biztosított.

Az q Teleki téri piac haszná|atba-véte|ĺ engedé|y megszerzéséhez, va|amint a |eendő új

bér|őknek az árusító he|yiségek kia|akítósához szükséges fe|adatok e||átására vonatkozoan,

bruttó 9.'198,0 e Ft összegben.

A fe|adat el|átáshoz a RévB Zrt,, a meghatározott fedezeten tú|, további bruttó 4,7 mFt-ot
biztosított saját kö|tségvetésébő|, az időközben fe|merülő bér|ői igények kĺe|égítésétre.

RévB Zrt. fe|adate||átási szerződés teljesítésérő| szi|o pénzÜgyi beszámo|oját az Önkormányzat
elfogadta.

!ľ. "jĺáľtos Pá* pápa teą játszoteľłémek ťe!u'!ítása
A már korábban ismertetett, 2013 évben kiírt fővárosi TÉR_KOZ pá|yázatban |ehetőség volt

önkormányzatok részére, hogy fővárosi tu|ajdonú tertj|etek megújítása he|yi onkormányzatok és
civil szervezetek bevonásáva| va|osu|hasson meg'

Az Önkormányzat a ||. János Pá| pápa tér e|hanyago|t ál|apotú játszóterének fe|újításával

pá|yázott, a Népszínház Kor a Polgári Érteretert EgyesÜ|et bevonásáva|. 2014 nyarán keru|t

ĺ1



Rév8 Zrtigazgatóság üzIeti beszámotó 2014

aláírásra a Támogatási Szeződés, me|yben az tnkormányzat bruttó 59 mFt támogatást nyert e|

kivite|ezésre és az egyesÜ|et álta| szervezett közösségĺ programokra. A 2014 szeptemberében

a|áírásra kerü|t Rév8 Zń. projektmenedzseri szeződése, a Társaság a fe|adat e||átásáért

díjazásban nem részesÜl'

Tevékenységek ĺisszesen
A társaság 2014-ban e|végzett tevékenységeinek pénzügyĺ eredményét az a|ábbi táb|ázat

mutatja.

Pľojekt bevétel költség egyenleg

Corvin.Sétány Projekt 13 544 449 I 682.42'6 11 8óÍ 983

Telekí téri piac rekonstrukcĺó rc o25 327' 13 577 085 -3 551 7ó3

Európa Belvárosa Program 1-2 14 9ó0 628 2 608 100 ĺ2 352 528

Magdolna l{egyed Program lll. 53 ĺ05 726 61 66f941 -8 557 175

Pľojekt összesen 91 ó36 085 79 530 5í2 12 105 574

A projektekbő| a társaság 91 636 08sFt-os bevéte|re tette szert, és ebbő| 12 105 574 Ft

eredményt ért e|.

-Jogvitás Ĺigyek
A RévB Zrt jogvitás Ügyeit az a|ábbi tájékoztatás tarĺa|mazza, a 2014, december 31-i á||apot

szerint folyamatban vagy fÜggőben lévő peres eljárásokról:

20,|4. december 31-i á|lapot szerĺnt folyamatban vagy fÜggőben lévő peres e|járás a Rév8 Zrt-

nek nem volt.

A korábban fo|yamatban vo|t, fe|peres: Pá| Gyu|a, Danku Lajosné, A|peres: |.r. Budapest

Józsefuárosi Önkormányzat, ||'r. RévB Zrt 19'47o.ooo.-Ft és járulékai iránti pert másodfokon

megnyertÜk, a kereset e|utasításra kerü|t, és a felperesek fe|Ü|vizsgá|ati kére|mét 2014. május

22-én a Kúria elutasította.

Követelések, me|yek behajtása peres e|járás, fizetési meghagyásos e|járás a|apján történik:

12



Rév8 Zrtigazgatóság i'iz|eti beszámo|ő 2a14

Parko|ó bérbeadás i||' egyéb bérbeadás jogcímén fenná|ló kÜlönféle 5.000 -50.000.-Ft közötti

követe|ések megfizetése iránt 2010-ben indított, jogerőre eme|kedett fizetési meghagyások

közu| 2014.ben még 4 fo|yamatban vo|t, ezek közÜl egy esetben Fekete Lászlóto| a 4B.000.-Ft

és járu|ékai összegű tartozást |eti|tás útján sikerült behajtani, a másik három esetben a

végrehajtás eddig eredményre nem vezetett (nincs végrehajtható vagyon, |akcíme ismeretlen, i||.

ismeretlen vo|t, új |akcímrőlvh. jegyzőkönyv még nem érkezett)

Qsszeťoglaló
A társaság projektjei közÜ| a Magdo|na Negyed Program ||l. bevéte|ei adják az összes bevéte|

58o/o-át, és ezen a projekten do|gozĺk a munkatársak |egnagyobb része. A Magdo|na Negyed

program menedzse|ése mel|ett a Corvin Sétány Programbó| (15%) - a 2014. augusztusi döntés

a|apján - és az Európa Be|város l|' Program megindulásából (14o/o) származnak meghatározó

bevéteIei társaságunknak.

RévB Zrt' az összes értékben 5 mrdFt-ot meghaladó projektek menedzse|ését 5+1 szenior

pĄektmenedzserre|, 4 munkatárssal va|amint 2-3 gyakornokkal |átta e|, érte e| az árbevéte|t.

A Józsefuárosi Önkormányzat 2014-ben több mint 27 mFt műkodési támogatássa| vá||alta

magára az igazgaÍóság, és felü gye|ő bizottsá g kö|tségeit.

A társaság a 2O14-es évben is tobb tárgya|áson fejtette ki á||áspontját a Fővárosi Önkormányzat

képviselőinek a 10 mFt-os rövidtávú köte|ezettségrő|. Fe|ek ál|áspontja koze|edett, de mivel nem

sĺkerü|t pontot tenni a tárgya|ások végére, addig könyveinkben rövidtávú kote|ezettségként

vezetjük tovább.

Budapest, 2015. április 29.

Rév8 Zrt.l |gazgatóság
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1f293005-4110-114-01
Statisztikai számjeI

01 -1 0-043548
Cégjegyzék száma

Rév8 7rt.

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Eves beszámoló
zo14

Keltezés: 201 5. március 3í.
a vá[[a[kozás vezetője (képvisetője)

P.H.



12f93005-4110-114-01
Statĺsztikai számjel

01 -1 0-043548
Cégjegyzék száma

"A.' MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Keltezés: 2015. március 31.

2014. december 3,ĺ. adatok E Ft-ban

a vállalkozás vezetője (képvisetője)
P.H.

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

EIUZI'

év(ek)
módosí.

Ĺ:--:
Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetetteszközök 1795 0 139f
f I. IMMATERIALIS JAVAK 1 0 0
J Atapítás-átszervezés aktivátt értéke
4 Kísérteti feilesztés aktivátt értéke
5 Vaqvoni értékű iosok
6 Sze[lemi termékek 1 0

7 Üzleti vasv céeérték
8 lmmateriális iavakra adott előlegek
9 Immateńális javak értékhelyesbítése
10 II. TARGYI ESZKOZOK 1794 c 1392
11 Ingatlanok és a kapcsolódó vaevoni értékű ioeok
'tz Műszaki berendezések, gépek, járművek
13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1794 't39f
14 Tenyészá[latok
15 Beruházások, fetúiítások
16 Beruházásokra adott előlesek
17 TársV| eszktizök értékhelvesbítése
.ĺ8 M. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK c 0 0
19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20 Tartósan adott kölcsön kapcso[t vállalkozásban
2'l Egyéb tartós részesedés
f2 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban á[[ó

vál[aIkozásban
f3 Egyéb tartósan adott kölcstin
24 Tartós hitelviszonyt meqtestesítő értékpapír
f5 Befektetett pénzi.jevi eszközök értékhetvesbítése
f6 Befektetett pénzÜevl eszközök énéketési kütönbözete



1 ff9 3005 - 41',t 0 - 1 I 4 - 01

Statĺsztikai számjel

01-'10-043548

Cégjegyzék száma

"A'' MÉRLEG Eszköziĺk (aktívák)
20í4. december 31. lk E Ft-ban adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Tárgyév

Etozo
év(ek)

módosí-
+i<:i

Tárgyév

a b e d e
f7 B. Forgóeszközök 48f55 c 61007
f8 I. KESZLETEK c c 0
29 Anyaqok
30 Befeĺezetlen termelés és fétkész termékek
31 Növendék-. hízó- és epvéb átlatok
32 Késztermékek
33 Aruk
34 Készletekre adott e[őlesek
35 II. KOVETELESEK 11376 c 18407

36 Követelések áruszáttításbót és szotsáttatásbót (vevők) 9749 17f14
37 Követelések kapcsott vá[lalkozássaI szemben 0

38 Követelések eBvéb részesedési viszonvban tévő váttatkozással szember

39 Váttókijvetelések
40 Esvéb követelések 16f7 1193
41 Követések értéketési kÜlönbözete
42 Származékos üqvletek pozitív értéketési ki.]lönbtjzete
43 M. ERTEKPAPIROK 0 0

44 Részesedés kapcso[t vállalkozásban
45 Esvéb részesedés
46 Saját részvények, saját Üzletrészek
47 Forsatási cé[ú hitelviszonvt mestestesítő értékoaoírok
48 Ertékpapírok értéketési kÜlönbözete
49 IV. PENZESZKOZOK 36879 0 4f60Ĺ
50 Pénztár. csekkek 3149 f092
51 Bankbetétek 33730 4050t
5f C. Aktív időbeli elhatárolások 1t 0 't2

53 Bevételek aktív időbeti ethatárolása 1C c

54 Köttséeek' ráfordítások aktív idrjbeli elhatárolása 1f
55 Halasztott ráfordítások

56 | Eszközök összesen 6f4',11

Kettezés: 2015. március 31.

P.H.
a vállalkozás vezetője (képvisetője)



12293005-4110-114-01
Statisztikai számie[

0í -1 0-043548
Cégjegyzék száma

'.A. MÉRLEG Források (passzívák)

Keltezés: 20't5. március 3.t.

2014' december 3,ĺ.lk E Ft-ban adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Tárgyév

E lozo
év(ek)

módosĹ
tásai

Tárgyév

a b e d e
57 D. Saiát tőke f65f2 c 38235
58 I. JEGYZETT TOKE 2652C f65ZC
59 ebbőt: visszavásárolt tulaidoni részesedés névértéken
ó0 tr. JEGYZETT. DE MEG BE NEM FIZETETTTOKE {

61 M. TOKETARTALEK
62 rV. EREDMENYTARTALEK -1189 2

63 V. LEKOTOTTTARTALEK
64 VI. ERTEKELESI TARTALEK c 0 c

65 Ertékhelvesbítés értéketési tartaléka
66 Va[ós értéketés értéketési tartaléka
67 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 1191 11713
68 E. Céltartalékok c 0 c

69 céttartaték a várható kiitelezettséeekre
70 Céltartalék a iövőbeni köttséeekre
71 Eevéb céttartaték
72 F.. Kötelezettséeek 2z68c 0 f3749
73 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 0 0

74 Hátrasorott kijtelezettséqek kapcso[t vá[[alkozássa[ szemben
75 Hátrasorott kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban

tévő váttatkozással szemben
76 Hátrasorolt kötelezettséeek esvéb sazdátkodóvat szemben
77 tr. HosSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK 0 c 0
78 Hosszú teiáratra kapott ktjtcsönök
79 Átváltoztatható kötvénvek
80 Tartozások kötvénvkibocsátásbót
8.ĺ Beruházási és feilesztési hitetek
8f EsVéb hosszú teiáratú hitelek
83 Tartós kötelezettséeek kapcsolt vá[lalkozássaI szemben
84 Tartós kötetezettségek egyéb részesedési viszonyban [évő

vállalkozással szemben
85 Eevéb hosszú teiáratú kötelezettséeek

P.H.
a vállalkozás vezetője (képvisetője)



1ff93005-4110-114-01
Statisztikai számjet

01 -1 0-043548
Cégjegyzék száma

''A'. MÉRLEG Források (passzívák)
2014. december 3í. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Tárgyév

E lozo
év(ek)

módosí.
fí<ri

Tárgyév

a b e d e
8ó trI. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 2268( 0 f3749
87 Rövid teĺáratú ktitcsönök 1 000( 1000c
88 ebbőt: az átváltoztatható kötvénvek
89 Riivid teĺáratú hitelek
90 Vevőktőt kapott etőleeek
91 Ktitelezettséeek áruszállításbót és szolsáltatásbót (száttítók) z08i 1401
9f Váltótartozások
93 Rövid leiáratú kötelezettsések kaocsolt vátlalkozással
94 Rtivid tejáratú kötelezettségek egyéb részesedési üszonyban

tévő váttatkozással szemben
95 Eeyéb rtivid leiáratú kötelezettséeek 1 059 1f348
96 Kötelezettségek értéketési kü[önbözete
97 Származékos Üevletek neqatív értéketési kültjnbözete
98 G. Passzív időbeli elhatárolások 858 c 42i
99 Bevételek passzív időbeti elhatárolása
100 Ktjttséeek, ráfordítások Dasszív időbetĺ elhatárolása 858 427
ĺ01 Halasztott bevételek

102 | Források összesen 0l 6f411

Kettezés: 2015. március 3'ĺ .

a vá|'[a[kozás vezetője (képvisetője)
P.H.



12f93005-4110-114-01
Statisztikai számjel

01 -1 0-043548
Cégjegyzék száma

.'A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkłjltség eljárással)

Keltezés: 2015. március 3í.

P.H.
a vállalkozás vezetője (képüsetője)

2014. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése E|őző év

E.IUZU

év(ek)
módosí-

ĺ<. *ł

Tárgyév

a b c d e
1 1 Betfötdi értékesítés nettó árbevétele 6f11ż 8229(
2 2 Exportértékesítésnettóárbevétele
3 I Ertékesítés nettó árbevétele (01 +02) 6211:. 0 8Zf9(.
4 3 Saiát termetésű késztetek állománwáltozása t c

5 4 Saiát etőáttítású eszközök aktivátt értéke
6 II Aktivált saiát teliesítménvek értéke (*03+04) c ( c

7 IIl. Eevéb bevételek 29679 37281
8 ebbőt: visszaírt értékvesztés
9 5 Anvaeköltsée 65ć, 294
10 6 Igénybe vett szolqáltatások értéke 1266C I 0023
11 7 Eeyéb szolqáltatások értéke f93 18'l

1Z 8 Etadott áruk beszerzési értéke
13 9 Etadott (közvetített) szotsáltatásokértéke 6398 16552
14 lV. Anvaeielleeű ráfordítások í05+0ó+07+08+09) f0007 c f705c
15 10 Bérköttsés 5f697 58504
16 11 Szemétvi ĺettesű eevéb kifizetések 974 770
17 1z Bériárutékok 't518'l 1 ó800
18 V. Személyi jellegű ráfordítások (1o+11+1f) ó8852 c 76074
19 Vl. Ertékcsökkenési leírás 695 1f75
20 V|I. Eeyéb ráfordítások 1096 2869
f1 ebbőt: értékvesztés
ff A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (lrll+lll-lV-V-Vl-

vil) 114Ą 0 12309



1ff93005-4110-114-01
Statisztikai számje[

01 -1 0-043548
Cégjegyzék száma

'.A. EREDMÉNYK|MUTATÁS 1Łjsszköltség eljárással)

Keltezés: 2015. március 3,ĺ.

?2

2014. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

E tozo
év(ek)

módosĹ
tá<ai

Tárgyév

a b c d e
23 ,ĺ3 Kapott (iáró) osztalék és részesedés
24 ebbőt: kapcsolt váttatkozástól kapott
f5 14 Részesedések értékesítésének árfolvamnvereséqe
f6 ebbőt: kaocsolt vállalkozástól kaoott
27 15 Befektetett pénzüsyi eszközök kamatai, árfolyamnvereséqe
f8 ebbőt: kaocsolt vá[[a[kozástó[ kaoott
29 16 Eevéb kapott (iáró) kamatok és kamatie[[esű bevételek 47 f7
30 ebbőt: kapcsolt váttatkozástót kapott
3'l ,|7 PénzÜsy| műveletek esvéb bevételei
3f ebbőt: értékelési kÜ[önbtizet
33 Vlll. PénzÜgyi mÍĺveletek bevételei (13+14+15+16+17) 4t 0 f7
34 í8 Befektetett pénzÜsvi eszközökárfolvamvesztesése
35 ebbőt: kapcsolt vállalkozásnak adott
3ó 19 Fizetendő kamatok és kamatjeltesű ráfordítások
37 ebbőt: kapcsolt vállalkozásnak adott
38 z0 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
39 f1 Pénzüsvi műveletek eevéb ráfordításai
40 ebbőt: értéketési ktjtönbcizet
41 lx. Pénzügyi műveletek ráfordításai (í8+19+20+2í) c c (

4f B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE ffIII.IX) 47 c 21

43 c. szoKAsos VALLALKozAsl EREDMENY ítAtB) 1191 c 1f33ć
44 X. Rendkívülibevételek
45 X|. RendkívÜli ráfordítások
46 D. RENDKTVULT EREDMENY (X-Xl) 0 c c

47 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (tCtD) 1191 c 'tf336
48 X|l. Adófizetési kötelezettséq 623
49 F. ADOZOTT EREDMENY (IE-XII) 1191 c 11713
50 22 Eredménytartaték iqénybe vétele osztatékra' részesedésre
51 f3 Jóváhagyott osztalék, részesedés
52 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY ĺtF+f2-f3l 1191 0 11713

P.H.
a vá[[alkozás vezetője (képvisetője)



[1 mettéktet]

16 150 000 Fr

10 370 000 Fr

f6 520 000 Fr



[2 mettéktet]
adatok e forintban

Rév8 Zrt. ĺ 2014. év / Foglalkoztatottak és Tisztségviselők díjazása
Megnevezés Munkabér Eevéb juttatás Tisztetetdíj Meqbízási dí.i

Alkalmazottak 48 7f4
Vá |asztott tisztségvise|ők
Igazgatósági tagok

Somfai Ágnes ie.etnök 792

Atfötdi Gvörev 648

Kelényi Ferenc 270

Bartók Béta 648

Réti Borbáta 378

Kakuk Lásztó f70

Dr.Dudás Lóránt 378
Fe|ügyelő Bizottsági tagok
iíj.Nagy Gábor Lászl'ó f33

Gáspár Lídia 443

Máté Lász|'ó 210

Vörös Tamás fb.etnök 2 637
|v1egbízottak 31í3
Osszesen 48724 - 6907 3113



t, értékhetyesbítés

BruttÓ érték záro egyenleg

Tárgyi eszkłiz łjsszesító

lmmateriális

Tervezett [ineáris

Tervezett azonnati

terven felĺjli (egyéb)

NoveKecles osszesen
Ertékhetvesbítés

vak

Terv szerinti értékcscjkkenés

Lineáris
Azonnali

Cstjkkenés łjsszesen
Terven fetijti (egyéb)

tlan M szaki berendezések

Ertékcs kkenes záro egvenleq
Egy éven bel'Üli tcirlesztés átvezetés
Nvito netto értek

7áró nettő érték

4 752 571 F
ĺ 356 Ft

54 000 Fr

t

[ 3.szám meltéklet ]

55 356 Fr

818 376 Fr

Ft
-Ft

Osszesen

4 807 977 Ft

-Ft

Ft

1 356 Ft

14 957 2.04

-Fr

-Ft

746 763 Ft

473 179 Ft

Ft

-Fr

1 f19 94f Ft

t-t

1

748 1',t9 Ft

16 177 146 Ft

5f7 179 Ft

-Ft

1 392 f44 Ft
1 793 810 Fr

1 275 298 Ft

-Fr

lU 9ő5 U/J Ft

-Fr
-Ft
-Ft

1 392 244 Ft
1 795 166 Ft
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Ikt. szám :Ż0.L006/97

Egyeztetve a Közgyíílés állandó bizottságaival.

Táľgy : Kozépső -| őzsefu ár os

ľehabilitáđós váĺosfe}lbsztése

EtőTEBIEszTÉs
A Fővárosi Ktizgyíílé s részére

Tisztelt Ktizffiés!

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Buđapest Főváros

onkormányzata és a Józsefuáĺosi onkorrrányzat kozött 1995 jirniusában

eryiitřműkóaesĺ megďlap,ođás.jĺĺtt léEe feltáľo tanuhany készíttetése céljából a

|őzsefvőlios e*y "??*ĺär.' 
zrcsĺ .akđóterülctének 

rehäbilitáciőjáĺa, A feltáró

tanulmány tárgyáta MÍ. ker. Iózsef kĺt., Baľoss utca, Szigony ujca os'illĺĺ ĺt
közötti akció terület képezte. A tanulmány a területet j.llemző ľehabilitációs

problémák kezeléséľe, ezen belírl

-azďszegényedettlakáshasználótulajđonosok,.vegybértőkáltďlakott
eľkölcsilěg os ĺzĺtaĺa g leromlott éptiletek megújítására,

- a beépÍthető 
"területeken me$valosĺttrató városÍejlesztési,

ingatlanfejläsztési akciók elinđításáľa

és az ezel,hez ťaftoző eszkozrenđszerek kifejlesztésére irányult.

Arehabilitációs-teľúl et a d ofüsá ga i :

Pest egyik legľégibb váĺosĺészén, a mai Kőzép.!őzsefuárosban rendkívĹrl heterogén

beépítés ďakult I<ĺ a százađelején;.amelyet a äo. as ovet végében lezajlott budapesti

építési lendtilet ..uko"* te1je|n érintótlenul hagyott. A 60.as évelüen snnte az.

egész Közép]őzs&á.*'; .titeľj.eda lakótelepi äĺapĺto' csak a várostész kisebb

räzen valósult m eg đe rengeteg bontást eredményezett.

Firyelembe véve *ía,o,.oř torténetét, érthetólńory.u budapesti átlaghoz képest

az épület-, és lakásallomáÍry rendkívul lepuszhĺlt, 
"bb"'. 

a keľtiletberr és Íő|eg a

v.lzsgált korzetben 
'".g*"*á'abb 

a sziiksäglaka'o.t 1 komfort néľkiiLli, i]letve ą

félkomfortos, .gy,zob,as, íakások ui.ĺrryu. A 
'Lakastörvény 

ďenéľe a keľĹrleti

lakásbéľlemények nagy tésze ma i' á'*o'* źnyzatĺ tu1ajdonban van, amely a

kertrleti onkormánj*"iíol.'oĺakívü1i anyagl ráforđítást igénye|.ý cpiile1;ďtomány

ffiňô éPiů;ü[,đ ĺ"mjĺ.a,uu,...."* rěszesiilt. A teľiilet telkeinek kb. f0 Yo.a

iĺ' a,ž, és továbbí 7s %-ibontanđó épíiletekkelbeépítetŁ

: 1M0 BudaPest 50'' Pf' 1'
1052 Budapest V., Váĺc 

xGYREvszDoc



3. olđal

A rehabilitációs Program végrehajtásához szükséges' célkitĹízáseket és az ehhez

kapcsolódo ĺelaauiotät, és a\azdasági társaság.létľehozását a két öľrkomtányzat

köziitti "gytttt*{íköJÉ*ĺ 
mägĺilupoäĺs rog;id (meiléklet). A megállapodás

meghatáro l/jua az.],orc". indítanđ-ó akđóteľti,letet is, amely a Máľia utca.Knidy

Gyďu utca.Szentkir-ályi urca-Lőrinc PaP t{ á|ď határolt un.2. jelű tomb, valamint

"oapárhuzamo'u,. 
á Közéy| őzsefu áros térsé ge.

A megállapodás a táĺsaság elsődleges felađataként az ďábbiakat hatfuoz.zame9i

-hzakđóterületekelőkésátése,azottalkďmazniindokoltľehabilitáđósfeltételek
és eszktizrend,;;Ĺ működtetése, a fővárosi és a kertrleti érdekeltségií

megvalósíthatósági tanulmányot, tervek előkészítése, a megvalósítás

előřeszĺtésének, lěbonyolításának koordinálása.

- A társa ság đo|gozza kj az akcióproiectek megvalósíthatósägs tewét, műkodése

soľán kap feřhatďmazást az elÍJgadott aŘciópro;ectek meryďósítására, a

továbbiak kidolgozásáľa.

- A rehabilitácíós tevékenysé8 anya8l hátterének megteľvezése' a sziikséges anyagr

f oľrások rnegs zerzése, a.p éňzeszkozök kezelése.

- A rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos megbízási, vállalkozási szeľződések

előkészítése, me gkotése stb'

- Lakossági kapcsolattartás

Aľehabilitációspro8Íamkoordinálásáramegalakítandógazdaságstársaság
!őzseÍvátosi Rehab'ilitäciós e' vĺ'*i";l"'"ic'1 ý-"ę"ľtáĺsaság 

néven (rovidítve

n.É.v. uJI. RT.) a Buđapest Fővá-oś Jőz-seÍváros Onkormźlnyzata, a Budapest

Főváros onkoľmán yzata és az or.sÁgoshakaľékpénztár és Keľeskedelmi Bank Rt'

kozött jonne rc;;:,A.i'ř.v. vil.Tř.-;J;' *Łtoae'i feltételeit, működésének

rendjéttevékenységének5u..é,ĺarészvényesekvállďásaitkötelezettségeit,
egymáshoz valJ, vís'onyukat kiilön szindíkátusí megál'apoĺlás (melléklet)

határozza meg.

A. .ľészyśnyesek
vál

A pľojekt célkitĹízéseinek éľvényesítése érd.ekében mindkét önkormányzatnak

vállalnia kell, hogľ id&en és pénzugyileg is-ľ:.'"Y^'k a megvalósításhoz, az

ingatlanok jog helyzetét, 'u[ýo"ä.uaa'ĺ 
és ingatlan-nyilvántaľtási

hiányossá gokat rendezí.

Mndkét onkoľmányzatnak a Progľammal osszhangban a tulaidonukban lévő

zoldtertrletek, zötdfľń;;ä-ĺJ"'ĺ.aši és fei1esztesi munkáit el keil végezĺie.

Atársaságműköčlésévelkapcsol1t91fejleszte9i..es-vagyonkeze1ésitevékenységet
rendelbtileg jogľ'a; i,uaia,a r.eu ténnĺ' Mivď a 

.létrehozandó 
táĺsaság a

Főváros ,,agyo,.at1s l..""u ezért sztlksÉge*Í "ľ a?j7/1995 (V.15.) sz. Főv.Kgy.

rendelet módosításJ 1'*ĺár.ĺ",' rendďet módosítás tervezet).



2. olđal

A főváľos területén a vasgalt, városrészben . többek közdtt a lakosság szociális
helyzete miatt - a legszembetíínőbb a folyamatos pusztulás, az általános leéptiĺés, a

tár.sadalmi, {azďasáłgi problémak megjelenése. A gondokat súlyosbítja. hogy a

lakosság jelentős része időskoru, sok a nyugdíjas, az inakúv, a beteg és a
munkanélküli, niĺtcs meg a körzetben az a ma3asabb táľsadalmĺ státuszú csoport,

amely a szociális problémákat ne egy helyre koncentľálja.

Az1996-ban elkészüIt tanulmány (<ivonata 1. sz. mellékleQ ďátámasztva a fentieket

megíllapí$a, hogy a Jőzsetváĺos épi'iletállománya jelentős értéket képvisel lwańt
de ńagyon leromlott. A térségben a beépítetlen ingatlanok csak igen nehezen, áľon

alul értékesíthetőek.
A pusztulási folyamat, az éptiüet-ďlomány értélĺvesztésének megáJlítására, illetve

felj avítására rehabilitációs fejlesztésľe van sztikség.

A rehabilitációt elősegÍti, hogy JózseÍváros a Főváros eryik legjelentősebb

város.Íejlesztési lehetőségíi teľülete, tekintettel a Főrrároson beltrIi elhelyezkedéséľe,

közvet]enĺrl hatíros a történelmi belvárossa| tömegkcizlekedéssel kiviílóan ďátott,
gépkocsival is igen könnyen megkozelíthető. Ä jelenleg alacsony ingatlanpiaci áĺak,

ř"iu*ĺot az, hőgy az újonnan létesítenďő 4. meľľóvonal a rehabilitációs terĹiĺet

vonzáskcirzetében van, a befektetési kedvet erősítheti.

A tanulmány rámutat arra, hogy a pľobléma csak iľányított városfejlesztési

beavatkozásokkal oldható meg, amely egvaránt fontos és együttes érđek mind a
Fővárosnak, mind a keri'rletnek.
A két önkormányzat közötti egyĹitrmfüodésen és koordináción alapuló

téľségfejlesztés irányítása jelentékeny, osszehangolt műszaki, gazd'asägs, yénntgý
és jogi fe]a.đatot jelent, ezért fontos a fejlesztéshez kapcsoliđó fe]adat-meghatáĺozás
(m-egĺatározva minđ a keľĺrlet, mind a Főváros felađataít), a lebonyolítás

eszkozrendszere, a finanszírozÁs és az e]szőĺmolás bemutatása.

AJőzsefuáros váľosfejlesztési és váľosľehabilitációs feladatainak eÝégzések,ĺzáriiag
hivatďi miil<odés Í,,aT,, a hivatď egyéb feladatai mellett nem valósíthatók meg.

Szíikségessé válik egy 
.. 
olyan önálló iogí személyként mfütidő társaság

Iéaęhoiása, amely az onkormányzattő| szervezeEleg fiiggetlenĺrl, de áltďa

e|lenőľizve, és mÍíkodtetve, magas szíľrvonďon, nagy hatékonyság5a]'a felađatľa

koncentľálva el tudja látrri a szükséges munkalatok iĺányítását, szenrezését. A'

ľársaság felađatának ellátásat mindkét önkormányzat elősegíthetl ar.zaL, hory a

városrehabititacĺót hosszú távon kiemđt városfejlesztésí feladatként kezeli, .e

munkíkra töľvényes keretek kcizött elsőbbséget, az éves koltségvetésben a
városrehabilitációs célok megrrďTsíthatóságára f orrásokat biztosítva.

A Fővárosi onkoľnr,ányzat FőpĄánĺresteľe és a !ózsefuáĺosi onkoľmányzat
polgármesterc !%)7. március 25.én szándéknyilatkozatot iÍt alä a fenti célok
elérése éľdekében.
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A-v-áľosreh *T*"*- 
::i

Középső-!ózsefváľos rehabílitációjának köItsége mintegy 12 milliard íorint,

amelynek fő költségei az alábbiak:

- a megmaradó épti'leték felujítási-korszeľűsítéši koltségei

- a terület-ďó,ké szít& kölbégei, melyek a nem onkoľ:ľrányzati tulajdonú
.ĺngatlanok vételáľát, az onkormányzatí tulajdonú ingatlanok kirirítésének

koltségeit, és a bontások koltségeit ťarta]mazzák

- az jnÍrastruktúra ÍeJttjiťasának és kiépítésének koltségei

_ kírsasház-tulajd.onosok támogatása kamatmentes hitelfelvétellel, .vissza nem

térítendő támogatással

- a táľsaság mííköđési költségei

_ terv ezőí, szakértői,.lebonyolítói díjak

A rehabi]it ácLő fő forráslehet őségel az ďábbiak:

_ onkormáĺyzatiforrások

- Fővárosi Városrehabilitációs KereĘ alózsefvárosi Önkormányzat 1996 évben 200

millió foľintot nyert a keľetből, melynek Íeltétele az vo|t, hogy a városfejlesztĺás

végrehajtá sához a keľtileti önkoľmányzat ugyanilyen osszeggel járu] hazzá. Az

idei évben szintén pályázni kíván az onkormányzat.

- Teleptilés Értékvédďmi támogatás

_ a tertileten lévő ingatlanok értékesítés ébőł származó bevételek

- a terü]eten lévő ingatlanok funkđó váltásábil száĺmaző bevételek

- társasház tulajdonosok foľľásai

_ társasházi hiteltÖrlesztések

- eryéb bevonható források

Az Rt. üzleti terve (mellékleti az e|ső 3 évľe végez gazdaságs számításokat,-melyben

a Fővárosi onkorľri,.yzat VáľosľehabiliŁációs Keľetéből összesen 665 millió foľint

támogatással, és uoÁĺĺteilesztésľe 1|őv'árxsi.onkormínyzattészétőil 
50 mi.Ilió

forint bďizetéssel számol. A Józsefuĺíľosi Onkoľmányzat ugyanolyan osszeggel

szánd'ékozik hozzájźnini a városrehabilitácirs .Proglamhoz, amilyen osszeget a

FőváľosiRehabilitáđóskeretbőlptiyáratonelnyerhet.

A rehabilitá aős ptlyál'aton elnyert összeg, a klarriÍejlesztési befizetés, a keľri'leti

onkormányz at nołĄá..ĺe,", áz értékesitésbőI származí bevételek, a társashán

uujao,.o*k befizetéśéből stb. származő foľľásók az e|ső háľom évben fedezik a

2.?A0 millió Ft.os kíadási igényt
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_ A Fővárosi Onkormányzat a Buđapest Városrehabi]itációs Pľcgram ďapján
egyfajta technjkai segítséget ny+iit a városmeýjítási folyamät kozvetien. ľésztvevőinek a. meg'lr;ďóqithatósą8i programok kiđoigq%ísában.

* A rehabilitációs. tei{iileten a pĘekt időbeli meryďósításávď összhangban a.' Főváľos koorclinációt vá|la|; az elörcgedett víz-csatoľna.kcizrr.rííhđózatok
sztikséges fetr1jí1ásáb1. bővítésében, az elektromos eneľgiahálózat sziit<ség
szerinti f ďújításában, fejlesztésben'

- Miv9l a Pro8ľam megvďósítása takiépriletek bontas ával jfu a Fővárosnak
m'el8határozott feltétďekkel segítséget kď nyújtania a lakĺsbérlók iđeiglenes

. $*yę"ésében, oly móđon, hogy a seýségnyaitas konkrét foľmiáit a progľamok
jőváhagy ása s orán hatáto z-za meg

_ A progľamba bevont teriiletrészek a táľsaság ďapításakor nem kerĹi{nek
beapportáIásba. A továbbiakban viszont a vároiľehabilĺtácios fejlesztési
va8yoľľsomagbÓl egy későbbiekben meghatáľozott köľíí és éľtékíí
ingatlancsoPorto t bocsá t minđkét önkormán y zat a Tłíľsaság ľendelkezés ére.

_ 
1vĺĺn{\.e'ľ1.. 

önkormányľzat kcitelezettséget vállal aÍÍa, hogy a ľenđelkezésre
bocsátott alapítói vagyonon tril, a mííködésľe kolcsön jalegg;l saját foľrásból 10-
10 millió foľintot biztosít ew elktilönített műveleĺ- szá,-Já,a, melvnek
felhasznáIásárő|S éven belúl kt'teies elszámolni az ďapítóknak.

A ľészvényt.íľsaság alapítói ktizĺitt van az oTP Bank RĹ
Elsősoľban a hitelezésí konstľukciók megismerésébery a Pľogľamok péruügyi
szempontból töľténő éľtékelésében nyúj t szakmąi segítséget.
A veryesfulajđonú ingatlanoknál a magánľulajdonosot vďamint vállalkozók
t észér e kedvezményes hitelkonstrukciót dolgoz kÍ.
Á. táľsaság szárn|aver.etése az oTP Bank Rt.-nél történik

A ľészvénytáľsaság 60.millió forintos alaptó,kével jtin létľe.
Az alaptófl<e felosztása:
JózseÍv árosi onkorĺrrányzat alaptőke 51 %- ą 30.600.000.- Ft értékben
Budapest Főváľos onkoľmányzata: alaptők e 39,7 %.a, ?3.46Đ.000.. Ft éľtékben
oTP Rt.: alaptőke 9,9 to-a,5.94l0.000.. Ft'értékben

Ą táľsaságba alapításakoľ ingatlanok neln kertrlnek beappo$áIásľa, de a
későbbiekben a fejlesztési vag.yoncsomagbót meghatározott 

- 
l.cirĹĺ és értéi<rí

ingatlancsomagot ad a.táľsaság kezelésébe.

A társaság a.Gt. szabályai szerint:záľt korű alapítássď jön létre.
n f;s1ás .igazgatősága3.5 tagból óůl,f tagot a VIII. kertiĺeti onko4xányr'at,2 tagot
a Főváľosi onkoľmányzat, 1 tagot az oTP delegál' Az igazgatiag elnökét a
Főváľośi onkormanýzat á|tď áętegiált |gazgatšsąs.ä;řFřä'"'1. ĺ.itlľl.. A
vezéngazgati személyére a Vlll..keľ. onkoľmányzát pálýazatot fit ic. Bľľrek
alapján - a Fővárasi onkormányzat véleményét is figyelómbe;véve . jelo1i az
igazgatőngba. A F'eliiryelő Biz9tnág 3 tagbóI án,'melyu& minderyik alĘĺto egy-
egy tagot delegrál. A:Féitigyelő Bizottság elnökének személyoň a Józsefuáľosi
Onkormány zat tesz j avaslatot.



6. oldď

Az Rt.-be a Fővárosi onkorm arĺyz?t az alapításkoľ. pénzb eh hozzájłĺrulásként
e3.460.000.. Ft.ot visz be, valamint kölcson jelleggel saját forrásból további 10 millió
Íorintot biztosít az elktilönített miíveletl számláĺa.

Fentiek alapján a társaság alapitásához tisszesen 33.460.000.. Ft pénzosszeg
sztikséges, ami a Főváĺosi Városrehabilitációs Keret íó.városi tészébőI kerĺilne
biztosításra. A Városľehabilitációs Keret keľĹiüeti onkormányzatok részére torténő
juttatásának feltételeiről és a páLyázatl eljatás renđjérői szőIő, tcibbszor módosított
3aE94. (VL10.) sz. onkoľmányzafl rendelet nem teszi lehetővé városrehabilĺtációs
célra létrehozandó gazdaságs tírsaság alapításához a péĺlzbeh hozzájfualás ezen
keretből tciľténő kiŕizetését. Amennýben a társaság alapításához sztikséges osszeg a
Városľehabilitáció Főváľosi támogatásából keriiü kifizetésľe, űgy szükséges a
rendelet módosítása is' amely eredetileg nem gazdasági táĺsaságok |étrehozására,
és mfüođtetésére sztiletett, hanem a konkrét főváľosi városĺehabilitáđós
progľamok végľehajtásáľa. Megoldást jelenthet a költségvetési ľendelet oly módon
toľténő módosítása, hogy a ,,Városľehabilitáció Fővárosi támogątásábőľ, az
alapításhoz szükséges 33.460.000.- Ft új sorľa keľül átcsoportosítísľa és a pénzbeli
hozzźljáru|ás ebből keríil kiÍizetésre. Ehhez a Ktiltségvetési Rendelet módosítása
sziikséges, amelyľe ku]ön előteľjesztés tesz javaslatot.

A taľsaság tizleti tervében meghatározza az elsőkéĺrt inđítandó akció teri'ĺletet,
amely az un' ,,2.,, jelíí tömbbel ínđul és folytatódik a Futó utca két oldala a
Horváth Mihály téttćí| kezdődően a!11'.,114. és 115. tömbc'kkel. Ezen né5l tömb a

téľség ađottságaí és pénzngý eszközeinek és titemerhetőségének' valamint a máľ
elkezdett rehabilit.ációs munkák mérlegelésével keľü]t kiválasztásra, amelyhez -

mint azt már e!őzőekben jeleztük - a Fővárosi Váľosľehabilitációs Keretből a

pélrzugyi támogatást is elnyerte
A kenilet az elnyert 200 millió Ft-ból 130 mFt támogatást nyeľt eI a ,,2,, jelű tcĺmb

megvďósítására. Az elnyert támogatás átadásáĺa vonatkoző péĺ.zeszkÓz átadás.

áťvételi megállapodás aláíľásra kerĹiút. Ez aJapján a támogatásból.már kifizetésre is
soľ keri.rIt.

A |ózsefuárosi onkormányzat Képviselőtesťulete 80/1996. (It'13.) hatáľozatában
elfogadta a TerületÍejlesztési Koncepciót, és elsőđleges feladatként a rehabilitácíós
teruJetfejlesztést, ezen belii..l Kozép-lőzsefváros déli részének ľehabi]itációját tíizteki
célu].
Az onkormányzat által elkészített megállapodásokat, a13pító okiľat teľvezetet,

péĺrzugyl tervet a!őzsefuárosi onkormányzat képviselő tesť'íilele folyó év március
:,s-ĺ .ilé'é.. elfogadta és felkéľte a hivatďát, hory teľjessze a Fővárosi
onkormányzatRi>zgyűlése elé. A társaság alapítást a szindikátuši megďlapodás és

az ůapítő okiľat alĘán azoTP Bank Rt. vezetése is elfogadta.

Á Józsefuárosi Rehabi]itációs Program végehajtására készti]t együtbnííkĺidési
megállapođás, a létrehozandő részvényfársaság ďapí1ó okirata és a ľészvényesek
kcizötti megállapođás - megiusgálva azuzfetl lehetősćgeket, a szođĺális vállalásokat
stb. - ľészletes egyeztetések után kerĺilt a T. KözgyĹílés elé.



me8állaPodás,,-t és

- Íelhatďmazza Dr. Demszky
nregállapo dás,, aLáfu ásá;ra.

Határiđő: azonnal

Felelős: Dr' Demszky Gáboľ

7. o|đal

IłATÁRoaLTIIAVAStAT

Gábor Főpolgáľmesteľt az ,,EgyĹithmiíköđési

A Fővárosi Kozgy6|és úgy dont, hogý,.

L.
- a }ózsefuárosi onkormányzattal együttmiíköđve - a Közép-lőzsefuáľos

rehabilitációs városfe|1;"il;" káordinátá,äíu e'vépehajtására . gazďaság' társaság

alapitásät taľtja ,ł,k,eg",nek, .mely a két ónkoľrnányzat egyĹithnííkodési

megállapodásán *ň'. - E,é,t jőváńagýa az előteľiesztett ,,EgyĹlttműködési

2.

-arehabilitációsPľo8Íamkoordinálásáĺa]ty11*arcsiRehabilitációsés
Váĺosfejlesztési na,J',a,íytár'aĺág (rövidíťve: Ŕ.É.v. vĺ1 Rt.) elnevezéssel a

Iózsefuáĺosi onkorrn ányiatt.a| u: * oTP Rt.-vel kozosen záľtköľű alapítással

céltáĺsaságot hoz letľe. Íovahagyja " 
R.É'. Vul. Rt. néven létľehozandó táľsaság

előteľjesziett alapító okiľatát, és

- felhataim az'ra'Dr.Demszky Gábor Főpolgáľmestert aza]tapiló okirat a|áírására.

Hatáľiđő: azonnal

FelelĆís : Dr. Demszky Gáboľ

J.

- a Jőzsefuáľosi Rehabilitáđós és Városfejlesztési Ré.szvénytáľsaság megalakulására

iľányuló szinđikátusi megáIlapođá9}łIi,'ewa*osi onkoruráĺyzat,az oTP Rt. és a

ro*,á.o'ĺ onkoľmányzat kozött jóváharyja.

- fe'hata]m azza Dr. Demsz!ry Gábor Főpolgáľmestert a szindikátusi megállapodás

ďáírásáľa.

Hatáđđő: azonnal

Felelős: Dr. Demszky Gábor
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8. oldal

4.

- hozzájáru] ahhoz, hogy Budapest Főváros ĺ997. évi koltséryetéséről sző|ő 8fi997.
(III.14.) sz. Kgy. renđelet módosításávď a Váľosrehabilitáđó Fővárosi támogatását
33.4ó0.000.- Ft-tď csökkentse, és új ,,8147 lőzsefuáĺosi Rehabilitáđós Rt.,, cÍm
e|őirányzatát ugzanezen osszeggel novelje. A Költséryetési Rendelet módosíhísára
ktilon előterjesztés tesz javaslatot.

s/1..

- a JizseÍvárosi Rehabilitácjós és Városíejlesztési Részvénytiársaság |gazgatőságába
2000. május 31.-ig teľjedő időre megválasztásra javasolja (a Főváľosi Közgyíílés áltď
delegált két fő):

slf.
- az Rt' igazgatősásának elnokének személyéľe (a Fővlíľosi KözgyűLés által đelegált
két fő közül) ..'..-t javasolja.

s/3.

- a lőzsefufuosl Rehabilitáđós és Városíejlesztési Részvénytársaság Feltigyelő
Bizottságába 2000. május áĺ-ĺg teľjeđő időre megválasztásra javasołla (a Főváľosi
KozgyĹílés iáltal delegá|t egľ fő)' ............

5ĺ4.

- a lőzseÍvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Részvénytársaságbé 2000. május
31-ig teĄeđő időĺe konywizsgalónak megválasztásľa javasolja (könywizsgálói
céý szenĺlély)' ............

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Demszky Gábor
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9. oldal

- megalkoťja a .Fővárosi onkoľmiínyzat vagyon;áľól, a vagyontárgyak feletti

tr:lajđónosi jogok ryakorlásáról szőlő ?'7/1995. (v.15.) sz. Főv. Kg1 rendďet

módosításáról szóló .../19y7 .(.. -..... ) sz. F őv. Kgy . rendeletét.

(A hatáĺozat 1'.,3. pontjának eJÍogađésához egyszer(l, ?.,4.,5. és 6. pontjának

elf o gađásfü oz minősített szavazattobbsé g sziiksé ges. )

Budapest, L997' ápnh' I0

Í}

ľ
helyettes

Láttam: VĹ

1. sz' melléklet: Íe|tári tanulmány összefoglďója
Z. sz' melléklet : szándéknyilatkozat
3. sz. nĺellékleŕ: rendelet tervezet
4. sz' m eJI ekleŕ: Egyú tľm űköd ési me gállap odás

5. sz. mellékleŕ: Alapító okiľat.
6, sz. nlellékleŕ: Szindikátusi megállapođás
7. sz. meIIékIeŕ; Üzleti terv
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t. Bevezető

BucJapest igen kiterjedt leptlsztu[t városközponti |akótę.rú]uetekkel rende|kezik, ame|yek
további értékvesztésrének megállítása i||. fe|javításuk csak a spontán fo|yamatoktól nem
várható. Etiber.' a mr.lnkában a kerĹi|etek és a Főváros közös tevékenysége cé|szerrlĺ,

'alne|yben az ál|aln és nemzetközi szervezetek támogatása is szÜkséges.

A kerĹilet, nlípt .a terĹi|eteknek és részben az épťl|eteknek a tu|ajc|onosa, elsősorban ér-

deke|t a terÜ|et.íej|esztés városrehabilitácios formáiában..A Főváros, aki a város jó mrÍ.

ködéséért és a város.inrázsért fele|ős - va|anrint tu|aidonosi kompetenciái révén is - ki-
ente|t íontosságga| kezeli a városrehabilitáció feladatát. Az 1970-B0-as évek rehabi|i.
tációs városmegújításának szervezése után a megvál|ozott körÜ|mények közötti ťljra-

indítás éĺdekében:

l a Fővárosi Közgyű|és 1037/1994. (|X.15.) sz. ha,táĺozat.r isnlét ál|'ast fog|.r|t a

rehabiIitáció nregvalósításához sztikséges jogi, pénzrigyi és szervezeti fe|téte-

Iek kia|akítása nre||ett,
. az 1993. évi LXXV|l|.sz. ťln. Iakástorvény aIapián a Fővárosi Közgyű|és

34ĺ1994.(V|.10.) sz. rende|etéve| nrega|kotta a Fővárosĺ Városrehabi|itációs
Keretetł anre|yńek célja az önkornrányzati.|akóházak íe|újításának támogatá-

,.,Ĺ. 1 5ä,
1ł:.... a kerĹiletekke| ľehabilitációs egyĹittnlűkodések előkészítését indította a Főpo|-

gárrnesteri Hivata|,
. ňemzetközi e8yĹittmťĺkoc|éseket íolytat a rehabi|Ítáció eszköztárának Euripa-

konform kiép ítése érdekében,
. jelen Ieg.folyik Bucla;:est Városrehabi|itációs Pľograrnjának kido|gozása, ame-
. |yet az ÖnkornrányzatÍ Törvény a Főváĺos fe|adatai között ír e|ő,

.. ].''. a szĹikséges eszközrendszer kiépítésében az er-lrópai moďe||t kciľelezően szem
e|Őtt tar[va nellr ĺe|edkezlietĹink meg az á||anli és nenrzetlĺözi szerepvá||a|ás
jelent.őségéről, anre|y fe|é a rehabiIitáció képvise|ete szintén a Főváros |ehe-

tősége.

2. A reinbíIitációs tcrtjlet ben.lutatása l..

A nrai KözépsóJózsefvárosban, Pest másoc|ik legrégibb városrészén a rllú|t század r-ltol-

. só negyec]éie kialakr-lIt a|acsony intenzitású beépítés a századfordu|ó nagy városfejlő-
cJési kórszaka ic|eién csak részlrell épĹi|t át, így a .,,boon.l,, végére, az 191Q-es évekre

. renc,|kívÜl heteľogéll beépítés aIakuJt ki. Ezt a terĹiIetet a 3O.as évek végének újabb btl.

c|apesti építési |enc|Ĺilete lnár csaknem te|jesełl érintet|enÜ| hagy|a' így a heterogénitás

tovĺbbĺa is.fennnraraclt a Kozépső-Józseíváros .lragy részén. Tovább zavarosította a be-

ł építést a 6O=as évekbell szilrte az egész Kozé,p-)őzseívárosra e|őírányzott |akótelepi ár
. építés teĺve, anre|y a váľosrésznek csak egy kisebl> részéĺl valósu|t nreg, de rengete$

lrontást erec|rlrényezett a szóban íorgó terĹiIeten is.

ł1
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A társadalmi ełőziő - a negatív társadaĺmi jelenségek erősodő tendenciája . egyérte|-

műen és bizonyíthatóan az épÜ|et., és lakásállomány, a mikrokörnyezet íizikai |epusz-

tu|ásáva| áll kozvetlen kapcsolatban. A negatív folyamat megá|lításának egyĺk eszkcĺze
a rehabiJitációs fejĺesztés. A bemutatott költsé5számításokból kitđnik, hogy a nagyszá-

mú Ĺires terÜ|et beépítése lega|ább ugyanakkora berrlházási volument igényel, nrint a

megmarado épÜ|etállomány felújítása, tehát a terriletíejlesztő tevékenységnek Llgyan-

olyan jelentősége Van a negatíV tendenciák megfordításá.ban, mint a nreglévő épĹi|etál.

lomány felújításának.

3. A tulajdonosok fejlesztési szándékai

A Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testtilete s0/1996. (ll.13) határozatában elÍo.

gac|ta a Keriiletfejlesztési koncepcĺót. Eszerĺnt első számťl prioritással a rehalrilitációs
terÜ|etfejlesztés bír, ezen lrelÜ| KozépJózseíváros déĺĺ részének rehabĺlitácioja.

Eztaz eĺhatározást tÜkrozĺ néhány gyakorlati döľltés is:

- A kerĹilet 1996. éví lĺöltségvetésélren 70 rlliIlío Ft-ot a közép-jőzseívárosi akcioterĹilet-

ĺe tĺíván az önkormányiat fordítani. A Fővárosĺ onkorrllányzat Rehabi|itációs Kere-

téből pedig további 70 miľĺii Ft-ot nyeľt eľ a kertjlet.

A terĹileten jelentős ingatlanttlIajdonos még a Fővárosí Onkormányzat, melynek legfon-

tosabb fej|esztése: a Corvĺn ľnozi beíejezése oktoberre váĺhato, s a tervek kozott szere-
peI a Faźekas Gimnáziuĺn bővítése, a Baross r'ltca közterĹiIetének és közvi|ágításának
fe|újítása is.

A kerĹiIetben tévő Sel.lrmeIweiss orvostuc|onrányi Egyetenl szintén tervez íejIesztéseket
(kol |égiunl, orvoslakások, stb.).

A terijleten élő gyengébb pénzÜgyi helyzetben ler'ő tu|ajdonosok és bérlők is költenek -

sokszor engecleiý neTkuli - komfortosításra. Az onkormányzat rehabilĺtácĺós.szándékait
látva az Ítt élők va|ószínű|eg tcibbfé|e módon is bevonhatók |ennének a nrr.lnkába.

4.'A városrehabíIítációs kollceJscíó fejlesztési stratćgíáj

A jelen|eg érvénylren lévő rendezési tervek a|apvető kol.rcepcióján, és sze|lelrriségén

nenl kelI vá|toztatni

A terĹilet lreterogelritása nriatt neln lelretséges egy á|talános recept szerint haszná|ni az

épĹileŕelťljításořkal és az új beépítésekkel kapcso|atos nlego|clásokat. Egyaránt |ehet

uik.|'a'1.,i az a|acsonyabb és a magasabb intenzitású beépítést, a tömbbelsőlren lévő

osszeítig5ő nagy közos zölc|terĹileteket és az egyéni lrasználatťl kerteket, a nagyobb

összeíuggő közcisségi zoIclterületeket, íasorokat.

A reha[rilitációs -a városé1rítészeti, társac]aImi és kuIturális kontinuitás íenrrtartásán

alapulo- városfejlesztés celjä, a városj elet(tér) nlegŕljítása, hogy a város.i lakitér, a kcjr
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nyezet, szo|$á|tatások, az itt kíalakuló társadalmí-gazdasági é|et színvonala
az álta|ános és a sajátos (he|yi) igényeknek, és íenňtartnatđĺe;lodesre képes

A, |eendó.VárosfejIesztó Társaság íe|adata lesz ezen stratégiák męvalósítási
rész letes kido|gozása.

megĺeIe|jen
legyen.

módjainak

A Társaság a.|apítóinak stratégiai jetlegri ŕeladata lesz annak a gazdasági, társaclaImi,
jogi lĺözegnek a javítása, a|kalmasabbá tételą melyben a városĺejlesztés
folyik.

Az eisőként (vagy párhuzamosan) indítharó akcióterÜlet(ek) kiválaszĽása a következő
szempontok alapján történhet:

- városszerkezeti eľhe|yezkedés;
- 8yors kezdési és nregvalósítási |ehetős.ég, az eddigi e|őkészíľési mLĺnkák előnyének

kĺhasználása (a|acsony e|ökészítési koItség},
- viszonyĺa8osan a.|acso-ny kezdetj - onkormányzatra háruló - koltség,
. kĺs.kockázat a sikert i||etően,
- látványos eredlnény,
- kec|vező íolyta(ás, az akció térbeni kiterjesztésének leheťőségei,
- a résztvevői - fĺnanszíĺozoi kor (lakosság, beĺektetők) gyors bivonhatósága

Fentiek a|apjáll az aĺálrbi terÜletek kiválasztása javasolható:

. Ftttó utca két olcJala a ĺ1orváth Mĺháty tértőI kezdődően
Kĺinikák kornyéke - 9zigony utcai terület

. Corvin ntozi kornyezete

5. A vĺirosre|labiIitációs akcĺó társaďalnĺ hatásai

Jizsefväro.sban a társada|lni gazdaságí problémák halmozottan, hatásukban egymást
felerősítve je|ellllek meg. A negatÍv társadalłni tendenciák megá|lításának, sőt łĺssza-
fordításának egyik eszköze a rehabĺ|itációs ľerületíejĺesztés.

A józseír,áľosi rehabiIitáció egyĺk cé|ja magasabb társaclaInli státuszú csopoĺtok -
íiatalok, éĺtelllliségĺek, mĹívészek, alkallnazottak- vonzása a kerÜ|etlre, hÍszen ez a vi-
szonylag |yoÍs, tlgyanakkor hosszútávú siker egyik osszetevője. Ugyanakkor nern hihet-
jĹik azt, hogy a ĺakosság kicseré|ődése egybeň nre3 is o|c|já a sžäc]á|is problémákat,
hiszen e8yes eJesett családok csak lnáslróvá kerrilnek át. Ezért nagyon íontos hangsĺ.
|yo,zni, hogy.ha a kii|onboző |a.kossági csoportok egymás me||é köňbzése pozitív társa-
c|a|rni eredlnélrnye| is jár (prob|émák koncentrácirjí csokken), a ľehabilitáció csak egy
eszkoz a negatív folyamatok ellensťllyozására. Az oktatástól kezcJve a szocíá|is 

'"gälyezési renc|szeríg krilonboző szervezetekke| ket| együttmr1kodni a társaclalmi probie-
nrí |r rcŕit,[,ałr}áea A,., ^|,^|-^^



6. Pć1ztigyí konccpcíó váz|at

A v á ro s r_eh a b i I i t á c ĺ ó s a k c i ó fő- k9 Ltséíě l'e m e i :

. A nle?nlaradó épĹiletek felújítási-korszer(ísítési kr)ĺtségei
Az ingatlanok tertjletelőkészítés és'.fejĺesztés kdltségeĺ: tartaImäzza.a terĹi|eten |évő
nem <inkormányzati tu|ajdonú ingatlanok vételárát, az önkormányzati tulajdonú in.
gatlanok kÍÜrítésének fec|ezetét (läkás és bérlő-kihelyezések), valamint a szĹikséges
lrontások koltségeĺt.

? Az infrastruktúra felújításának és kiépítésének koltségei
ę Társasház-tuĺajdonosok tántogatása; a íelújítási progranr egy részét - a ttlIajdoni

r'észarátnyoknak nregfe|elően - a társasházak finanszírozzák' Ugyanakkor íe|téte|ez-
heľđ. |rogy a társasházakná| képzett ŕe|ťljítási a|apok'nem eĺegenclőek a szĹikséges
források biztosítására. A íe|ťljítási progranrban résztvevő társasházak saját kciltségeik
meghatározott részélrek erejéig - a javaslat szerint - a kerĹileti önkornlányzattó| ka.
matn.lentes hitelt vehetnek fe|, ĺlIetve vissza nem térítenc|ő támogatásban részesĹil-
hetnek

. A városfejlesztő akciót lebonyolító társaság műkodési kältségei

" Tervezői' szakértői és lebonyolítói díjak

A városrehabilitációs akció fő. {orrás-Ielletőségei

. onkornlányzati (fővárosi és kertileti) források: az önkormányzatok saját kciItségveté-
1 sÜkből ke||, hogy Íedezzék a tu|ajdonLlkka| kapcsolatos fe|adatokat
.. Fővárosi Városrehabilitációs Keret: a Főváĺosi onkornlányzat kezelésében |évő íor-

rásbó| a kerĹiIeti önkormányzatok lakásainak felújításáhozpő|yázat útján biztosított
péllzeszkoz.'
TelepĹiĺési ÉrÉkvédeĺnli Tánlogałás; a Fővárosi tnkorrnányzat kezelésében lévő

' forrás, anlely a heIyi építészetĺ értékek védelméhezbiztosíl anyagĺ tánrogatást.
. A területell lévő ingatlanok értékesí!ésébőĺ származó bevétetek

A tertjleten Iévő ingatlanok, illetve épuletrészek funkcióváltásábóĺ szárnlazó bevéte-
tek

.Atársasháztulajc!onosokĺorrá5ai;készpénz,hite|

. Társasházi hiteltörlesztések: a KerĹiieti Önkormányzat á|ta| a társasháztuIajdonosok
r észére b i ztosított íe l Ú j ítási lr iteI ek íolyamatos vissza Íi zetésébő l képződlrek.

A |étrehozanc|ó vářosíe|eśztő társaság feľadata le5z, llogy toválrt:i kĹi|ső források.bevo.
lrásának |elretőségét nregterenrtse (kec|vezméllyes hĺtelek épĹiIetfe|újítás|roz, új épÍtés-

hez, energiaíelhasználás racionalizá|ásához, stb.).

Az etkésřJtett fe|táró tanrĺlmány ac|atai szerint a teljes városrehabiĺitácĺós akcĺó főbb
. 

koltségei.'az a|á|rbiak szeriĺlt osszegezhetők ( ÁrA néĺkÜ|, je|enlegi árakolli:

TgrĹiletelőkészítés
- lakás- és bérlőkihe|yezés
- ingatlan vásá1'|ás

0,7 -

0,5 -

0,1 -

0,9 Md Ft
o,7 Md Fł'
0.2 Mcl Ft. bontás elő bontás

1,3 - 1 ,8 Mc! Ft
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Megmaradö éptjletek felúiítási kalségei

- önkorrnányzati ttl lajdonťl 7,7 - 8,9 Mcl Ft

masántuIaidonú i 1,6 - 1,7 Md Ft
9,3 - 10,6 Md Ft

A terület egészére vonatkoző ingatlanértékesítésből szárnlazó beĺ,étel a tanulmány
adatai szerĺnt várhatóan 1,B - l,9 Md Ft.

Az ac|atok természetesen csak tájékoztató jel|egriek, mive| a te|jes terĹi|et rehabiIitálása
nrinimum ] 5-20 év alatt bonyolítható |e.

A tanu|lnány javas|ata szeĺinti akcióterÜ|et rehabiIitációs ko|tségei a prograln elsó négy

évében az alábbiak szerĺnt aIakulľrak ( je|enlegi árakon):

rolrsÉceLEMEK EVEK ezer Ft

1. 2. 3. 4. összesen

1. Előkészítés+fej tesztés
.|11. tömb 41.900 41.900

1.l2. tcĺmb 1?.400 12.440
.|14' 

tömb 2s.70a 25.700

i ĺ 5- tömb 29.300 29.300

összesen 41.900 67.400 109.300

2. FeIrijítás
I I 1. romb 31.22s 98.40s 59.611 189.241

112. toĺnb 1.700 5_3s6 3,245 10.301

1 I4. tornb 30.320 9s.5ss 57.884 183.759

1 15. tonlb 1f .062 38.012 23.027 7 3.101

łjsszesen 7s.307 237.328 143.767 4s6.442

3. Infrastľuktťrra

1 11. tömb 1 0.31 1 32.495 19.684 62.490
'l 14. tonrb 21.947 69.16s 41.894 1 33.010

osszesen 32.258 101.660 61.582 1 9s.s00
nt- Ktĺzvilágítás

l11. tömlr 14.560 21.840 36.400
,| 

14. tłimb ?3.s20 3s.280 s8.800

osszesen 38.080 57.120 9s.200

5. Táľsaslráztulajĺlonosok hi tel tám. 24.427 76.983 46.63Ą 148.044

6. Tcľvezői, bonyolítói díjak 11.296 35.s99 21.56s 68.460

7. A tiirsaság míĺködési ktsg-ei 36.000 36.000 36.000 36.000 144.000

B. Vissza nem igényethető AFÁ 38.71s 102.(146 75.248 73.281 239.890

osszes ráfordítás 2s9.903 6s7.616 422.876 116.401 1.4s6.796
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A feĺmerÜló kö|tségekkel szernl>en a Józseívárosi Ônkornrányzat az a|átrl:i bevételekke|
szómolhat:

7. A városrehabilitácíót ntegva|ősító szervezet

A városrehalrilitációs felaclatok kízárólag hivata|i műkoclés útján, a hivata| egyéb íel-
adati és jelenlegi |étszálrla nrellett nem va|ósÍthalók nleg, szĹikségessé teszik egy o|yan
proíesszioná|is társaság létĺehozását, ame|y az onkornlányzatti| szervezetileg ftigget-

IenĹil -cĺe á|taIa eIlellőrzcitten-, n]aga5 szakmai szÍnvonalon, t.lagy hatékonysággaI eI

tLrdja végeznĺ a városrehabilitációs fejĺesztés előkészítésének szervezését.

A Térs.as?ą nlŰkodési nl}clellje

A Társaság nlrjködésének két aIapvető területe a fe|újítási és az ingatlaníejlesztési ľevé-

kenység.

A Társaság aĺaPít.ói

. a Józseĺvárosi tnkormányzat

. a Fővárosi Önkormányzat

. pénzintézetek

A társasági-fg.rn!a

A fentiek aIapján, eleinezve a je|enlegi jogszabályi hátteret, lnegá|lapíthatĄ hogy a

társasági formára vonatkozi döntések meglrozata|a a tény|eges ttllajdonosi kor á|ta|

ĺeíolytatott egyeztető táľgyalásokon alaktllhat ki vég|e8esen. Azt a társasági íoľlrlát és

szervezeti fe|építést kelI nlajd választalli, alnely,:

. a le8|ratékonyablran ttldja nlegvalósítani a r,árosrehabilitációs progĺarn célkitrjzéseit;

. a leBvílágosalrball tÜkrözi a ttllajc|ollosok éĺc|ekeltségí viszonyait, ĺĺs nlegĺeIe|ő esz-

kozöket tud biztosítani az érdekek érvéllyesítésére.

Meg ke|l vizsgálni - az e|őnyök és hátrányok összevetésével - a Közhasznťl Táľsaság és

a Részvénytársaság társasági fornlákat.

FORRASOK EVEK ezer Ft
1. 2. 3. 4. ossz€sen

lneatlanértékesítés 1 18,000 't21.000 239.000
Táľsashá z-ttl I a ídonosok forrása i 48.855 1s3.966 93.?69 296.090
Társasházi h ite l torlesztésbő| 4.885 20.282 29.6A9 54.776
Fun kcióvá ltásbó l 10.200 2'1.600 59.000 90.800
F.ővárosĺ..Rehab i I itációs Keretből 70.oao 140.000 75.000 285.000
osszes bevéte| 129.055 438.451 368.5s1 ?9.609 965.666

Ijl



f. sz. nlellćklet
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B uđap est Főváios Főpolgáľmesteľe

és

B uđapes t F őv á ros l őzseÍv áro s ľolgárĘ\ę g.ľed,e

sZ^NDÉrľĺYIĹATK'o

, Ii

A Bud'apest VIII. kerĹilet városrelrabi]itációs proll'eĺnĺinak kezelését Budapesh

Főváľos Jőzsefváros ó,,ko,n.. ányzata egyedül' rrre8oldani nem képes, a keri,iletben

megindult tregatív táľsadalnri folyo'....íĺoľ niegatlĺnĺ sa az egész Főváľos éľdeke,

nemcsak a Jőzse\váĺosé. E problénráľ megoldäsa.érd'ekében a Főpolgarmester és

jo^seĺ, a, os Pol gárnres ter e a z alábbiakba n állapod nak rneg :

EgyüttmííköclnekJózsefvárosvárosfejlesz.tésÍ.és
városrehabi}itációscéljainaknregvalósításában,melyethosszú
távonkienreltváľosfejlesztésifeladatkéntkezelnek.

Felek a célok elérése érctekében az a|ábbí kozos szándékot rogzítik:

1)Amun}<ákraatorvényeskeretekkozottelsóbbsé8et,.df.::::
kö1tségvete,Ĺ"., a városrehabilitációs célok megvalósításához forľásokat

kell biztosítani nrindkét onkormálryzatnak.

Ą A városrehabilitáció folyanratos és titenrezett nregva|osjus1. érdekében

nrindkét o'.l.o,*anyzatnak vállalnia kell a feladatkörébe tartozi

sztĺkséges egyeztetéseket, koorclinálásokat, a kirlonboző forrásokbó1

rendeltezesrJ.ál1ó eszkozok ésszeríí és célirányos felhasználásának

összelrangolását.

3) A sziikséges városfejlesztési és rehabilitációs felaclatok kłzárőLag lrivatali

nrííkodés .í.j;", ; lrivátalok egyéb Íeladatai mellett nem valósíthatók meg,

ezért anrunkálatok iráľryíńs?iloz, koorclinálásához e5y olyan gazđaság;l

társaság létrehozását 1urúák szükségesnet anrely az Ónkormányzatoktól

szervezetil;; 
'Ę'-tlenŕrl, 

de ářtaluk ellenđrizve, ma'as szakľnai

színvonaloľ ,\"dý" lratékonys ágga| el tudja végezni ezen feladatok

előkészítés é t, rrre gval ósításának szer v ezését.



4) A rehabi]itációs Íeladatok megvalósítása érdekében részvénytársaság
alapítását tartják sztikségesnek az alábbiak szerinľ:

A ľársaság ŕeladata lesz a józsefvárosi városÍejlesztési ésvárosrehabilitációs akcióteiĺiletek elólkészítés;, ;. ;"a|kalmazni indokolt rehabi]itácitis feltételek éseszkozrenđszerek műkodteľése, a fővárosi és kenileti
érclekeltségií megvalósíthaľósá8i tanulmányolg tervekelkészíľése' a meBvalósíľáJ elókésátásének és
lebonyolításának koordináIása.

A fenti szándékok megvalósítása érdekében a Józsefuárosi Váľosrehabiliüíciós
P:o8rym végrehajtására 

!9szult egyúľľműködési megállapođásľ, a létrehozandó
f'szv9n.ľĺĺrsaság alapító okiľatát és1 részvényesek tiĺžom megiállapo dást aziizJetilelreťőségeket. a szociális vállďásokat megvizsgalva részletes egyeztetések után avégleges dontésľ a Fővárosi KözgyťíIés esňzse.ĺła,o, .ké!vĺselot.,"ŕĺ.t. 1o"* ,o.g.

Budapest, !997. márclus F.ł

4{.*íil
ľ

I

I

Dr. Demszky Gáboľ
Íőpolgáľmester

Csécseí Béla
polgárnnester

ffi



3. sz. ľnelléklet

Buĺlapcst Főváľos Kiizgyűlés ének .../l 997. (........) sz' Onkoľmá nyzati rend elcte

a Főváľłjsi onkormńnyzat vagyonĺíró[, a vagyontńrgyak feletťí ťu|ĺ1ĺlonosi jogok

gyakorlísáľríl szó|ó 27I|99s, (V. 15.) Főv. Kgy. ľendelet módosításlíról

Budapest Fováros Közgyiilése a helyi önkormányzatokról szóIó 1990. évi LXV. törvény l6. $

(l) bekezdésében kapott fellratalmazás alapján aza|tĺbbi rendeletet alkotja:

1.$

A Fovárosi onkoľnrány zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakoĺlasáról

szőIő 27t|995' (V. r 
ji rou. řgy. számri rerrdelet l:. s ĺll bekezdése az alábbiakk}<alegészĹil

ki: ,.... továbbá a rovaíosi onkärmányzat és kerĹileti önkormányzat tulajdonosi részvételével

*ĺtoao rehabilitációs, városfejlesztés] tevékenységetvégzi' vagyonkezelő társaság, an1elyrrek

mťrköclése több önko rm źny zat e gyüttmĺiktidés i meg ál l apo d ásán alapul.''

2.$

E rerrdelet a killírdetés napjáll lép hatá|yba.

Dr.Tiba Zsolt
ľöjegyző

Dr.Denrszky Gábor
fopoIgárlrrester

Álľ,ł.la.ľ os IND oKotÁs

Budapest Főváros Ktizgyírlésének a Fováľosi onkoľmányzat vagyonáró|, a vagyontargyak

feletti ttllajdonosi .i"g"l.-gy"ńrlásáról sző|ő ?7 |1.995.(v. l.5.) Főv. Kgy. szamú rende1ete a 13 .

$ (l) bekezdésébeń fJlsorolja a vagyonkezelo szerveket. A Fővárosi Önkorrnányzat

tulajclonában vannak oiyun ĺnlutlanok. ánrelyek csak az egyes kerületi önkormányzatokkal

kĺjzösen nregvalósíthatj renabilitációs' városfejlesztési tevékenység keretében újíthatók Í'el,

értékesíthetok illetve bonthatók Ie és építhető hělyettük korszerú irrgatlan. Ezen tevékenység a

řań;'i onkormányzat .Js,é,. történĺí uugyonk"'.lői twékenységnek n.rinosül. Ir,Íivel a

vagyonkezeto sze,veŕk.i,eb*n egy újabb szěrvezettípus jelellt nreg= indokolt ezen Fövárosi

renclelet kiegészítése'

RÉsZLETEs INDoKotÁs

Az 1. $-hoz

Budapest Főváľos Közgyťrlésének 1 Fővárosi Ör*onnány zat' vagyonáról, a vagyontáľgyak

feletti tulajctonosi l"g"l-ŕy"l,"rlásáról sz(:|(l27ĺ1995.(v'l5.) Főv. Kgy. szamú ľendelet l3. $-

áuak (i) bekezc1ésébJn nřjeloli az önkormányzativagyorrlĺezelo szerveket. Ezek: a Fovárosi

Önkonnállyzat "aľ"i.i.ĺ] 
illetve ezek áialakdásával létrejött gazdasägi. társaságai,

intéarrélryei, kcizhaszli, ta,sa'ĺgai, a Főpolgánrresteľi Hivatal, továbbá a forgalomképes



-2-
i i .'

önkormányzaL Ýagyon kezelésére,. hasznosítasára - jogsrabá|yi^.ľendelkezés alapjan -

speciáIisan e célra tĺírsasági formában léřehozott, a Főváĺosi onkonn'anyzat többségi

tůlaĺdonában lévő vagyonkezelő társasĺg, illetve egyszemélyes gazdasági taľsaság.

Előřordul azonban, hogy a fővaĺosi és a kenileti íngatlanok fejlesztésére, kezeléséľe' nagyobb

terü1etrészek, tömbök rehabilitációjráľa oly módon kerül sor, hogy azt speciálisan eITe a

fe|adatra létrehozott gazdasági taľsaságok végzik, melyekben a keľületi önkormłĺnyzatok

többségi részesedése mellett a Fővĺírosi onkormanyzatot csak kisebb részesedés il|eti meg.

Ez indókoij a, hoEY az i|yen szervezeteket is a fövaros vagyonkeze\ő sz*ĺvei közé lehessen

sorolní.

Az önkorm ányzĺtlrendeletnek o",",,jj",}i;,'.-"zést kell tartalmazni a jogszabályi

el ŕ!ínĺsoknak megfe lel ően.

I
'ĺ
::l

-1-i

'1



4, sz. meĺIéklet

g5riit,úrrrůIröđ.ési xxle,BáLl.a,1> o đ'ás

r.)

atlle|y letrcjott a korábbi . a Buĺlapest Fovárosi Onkoľlllányzlrt ljĺipo|3eirlllu.steľi l ĺivatł|il ćs ir

Jóuse[városi o...xo,.n.,anýzat Polgáinlesteri Hivata|a. va|anlinĺ a K-l'|r4 l995 jůniusiłban itläiĺ't -

.gy.'u* ĺ ľoĺl ési nl egát l apodás ĺlgye| enrbevétel ével

- Buĺlzrpest Fővĺrros ollkorltlílllyzźrtil cs

- Budĺpcst Főváros Józscfvárosi ollkornlńnyz.itĺ

közott az a|ábbi feltételekkel:

A f,elek rogzĺtik, hogy a Középsó-Józseťváros rehabititációs városľejles"'tesérc l996.ban

elkészü|t feltáró tanulmány a|átámasztotta, hogy a Józsefváros, Budapest V[Ii.

keruletének épuletállĺrmánya jelentös éľtéket r$pvňLr' de ugyancsak jelentos mertékben

|eĺolnlott. Ebben a kenilátbál a legmagasabbia szükségtakás, a komfoľtnélkilli, il|.. a

félkomľortos egyszobás lakások aránya. Az épĺletek állaga. katasztrófa-hely.zetet mutat,

mivel ĺobbségük épĺtésük óta fetújításban nenl részesĹrlt. A |akáse|idegenítések ellenére a

keruletben találhato l"I.Ĺue'l.*érlyek nagyrésze ma is önkormilnyzaĺi-tulajdonban vall, ez

a tény renđkĺvü}i 
"nvugĺ 

ráľordítasákat kívan a kerületi onkormányzattól.

A lakosság jeientős réie időskoru' sok a nýugdĺjas' az inaktiv, a beteg és a nunkanétkůIi.

Á l..rul.,äŔár a fováros válságterületének is tekinthetó'

A Felek nlegállapĺtják továbbä, hogy a fent vázo|t lrelyzet e|lenere Józseľváros a föváros

egyik tegjelenrôsebb lárosfejieszřsi lel.lctoségíi terrilete, lrti,".el a kerĹjIet közr.etlcrlĹiI

határos a legszorosabb torténelmi lrelváro,,.f ,ö'n.gkozlekedésset kivätóan ellätotr és

gépkobsival is igerl kJ.,n.,.n rnegktize|itheto. Bár a teriezett ťejlesztéseknek lnegfelelôen a

lneglévó infrastnrktúraľ..t.opu"iřasának bor,ítését el kell végezni. lnegállapĺtható, hogy a

keńilet csaknelll r,alaĺlretlnyi ťrda és járr|ája szilärc| buľŔolatti. túlnyonlo ttbbsegben

ľendelkezésre áll a ui,-, .,á.o,ná-, elektronios lrátozat és a ľo|c|gáz-r.ezeték, valalnint a

ielefonllátózat, habár kapacitást'k és nrüszaki állapotuk nl iatr. fel(riitandó ak.

A ťelck lnegállapítják, l:og.v az |.)pontbatl vŕrzolt helyzetbo| a kertjleti onkornlänyzat .a

ĺ.ejlesztésilehetöségeke|lenéreegyedtllkitÖrrrillellltuc|.jelellállapotábanés
kÖľllyezetĺiklren r.rlég a beépĺtetlen.ingattarlokar is csak l1agyoll lretlez-ell vagy äl.oll alul

tuclia éľtékesíte'ri' ľ f'-ouri'o csak řányĺtott váľr.lst.ejlesztési beavatkozásokl<al oldható

lileg.

Felek lllegállaptlclrlak abban. ltogy a vńľoslcilesztési 15 -l.elrabilitilcios célok

lllegr,alósĺtásában egviittnriikoc|łlck. a váľosľcllabilitłcĺol lllilldkct těl hclsszťr tŕrvoIl kielllcll

vál.os|-e-ilesztési l.elaá;tkéllt kezeli, e tllunkilkľa a tt}ľvćll.yes keľctek kozcĺtt clsöbbsegct. ĺtz

óves k(llrsćgvetesebell a r,.ilrrsĺchiibliitłicios t:ćltlk lllcgr.aItisitłisĺir'it lilrľrtstrkłrt lliz.tĺlsit

?.)

).)

4.)
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.5.)

6.)

7.)

8_)

A felek a 1lo|gármcsteri hivata|okiln keresztiil a várĺlsrehabi|itációs célok . lratékony

lnegva|ósítása crdekében - testületi elóterjesztések, hatosági nlunkák stb. - e|ón-yt' illetve

soron k ívĹiIisóget biztosítanak.

Mindkét onkormányzat vállalja, hogy a céIok elórese érdekében a feladatkorebe talĺozo
sztikséges egyeztetéseket koordinálja, osszehango|ja a krilonbozo forrásokból
rendelkezésre ál|ó eszkcizĺik ésszeni es cé|irányos fe|használását. ľr,ĺindkét fél válla|ja, hogy
a városrehabilitáció folyamatos és utemezett megvalósítása érdekében a szükséges

donteseket meghozza.

Á. szükséges városfejleszrési es -rehabi|itációs fe|adatok kizárólag hivatali müködes útjáľ' a
hivatal egyéb ťeladatai mellett nem valósíthatók meg, szükségessé teszik egy
professzionális társaság létrehozását, ame|y az Önkormányzattól szervezetileg fiiggetlenü|,

de általa ellenórizve' magas szakmai szĺnvonalon, nagy hatékonyságga| tudja végezni ezen

ťeladatok előkészĺtésének, megvalósĺtasának szeřveżését.

A fe|ek elhatározzák, hogy Jóxefoáros városfejlesztési és rehabilitációs feladatainak
elvégzéséhez szükséges munká|atok irányítására, szenezésére gazdasági társaságot
hoznak lé!re, s azt kozösen műkodtetik.

9.) Mgg{||apítjáŁ hogy a tervezett társaság műkodése, iizleti perspektívája egy hatékony
munkát végzó csapatot és a városfejlesztést es -rehabilitációt e|omozditani szándékozo
onkorpányzati akaratot feltéte|ez, illetve azt, hogy az cinkorľnárryzatok a társaság

tevékenységi körébe tartozó ťe|adatokat a társaságga| végeztetik el.

E feltéte|ek biztosítását az alapĺtó tnkormányzatok válla|ják.

.;

10.) A táľsaság ter\,ezetl feladata a józsefvárosi värosfejlesztési és városĺe}rabiľitációs
akcióteruletek elókészitése, az ott a|kallnazni indoko|t rehabilitácios feltételek és

eszkozrendszerek lntikodtetése, a ľovárosi és kenileti érdekeltségű nregvalósíthatósági
tanuImánYok, tervek elkészĺtése, a nlegva|ósĺtás előkészĺtesének, lebonyolításának
koordinálása.

t l.) A társaság a ierr,ezett nlunkát a Baross utca - Mária utca - Krúdy Gyula utca - Szentkiĺályi
utca - Lőrinc pap tér által határoll ťtn. ''2'' jelú tonlb megvalósítási rnunkáival kezdi el és

azł,a| párhuzanlosan a KözépJózsefváros térségében indĺtandó akcióprojektek
nregvalósítási tervét dolgozza ki. A társaság mĹikodése során kap f.elhatalnlazást az
elfogadott akciópľoje}ĺtek lnegvalósitásála, valamint továbbiak kidolgozásáľa.



|2.) A Filvárosi ollkonnänyzat a 
-várĺlsrehabĺ|itációs 

célok elérése érclekébcn mind a kerületi

onkonuányzatnak, mind a |ej|esztó rársasägnak a munkák clőkészítesében rechnikai

segĺtséget nyu;t .'Fôpolgármósteĺi..Hivatal ígyosaályai,.azok Főépĺtészi lroda álta|i

koordinálasa út.,án. ľnvĺita vallalja, h";y ;-F."epíĺeszi lroda a Buĺlapest A|talános

Rendezési Te,vs al|.almazása kapcsan - a.kertileti abottságoknak megľeleli - n.legismeľt

b efektetesi,,an aetořut a' o nto im źny zztfe| é továbbĺtj a.

Felek fenti megá|lapodáĺ e|olvasás es értelmezes után, mint akaratukkal mindenben

megegyezöt, a|áírják..

Budapest, 1996.

I

l\r

Csécsei Béla
polgármester

Józsefvárosi onkormányzat

dr. Demszky Gábor
ťopolgármester

Buđapest Fováros tnkormányzata
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AtÁPÍTó oKIRAT

t.t

2/.

A1 AlapÍtók megállapođnak abban, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló
1988. évi VI..os Tv. rendelkezesei sze"ńt üzletszenĺ lazdasági ievékenység
foiytatásríra záľtkłĺľű alapítással Ré s zv é n ý tá r s a s á g o t :
továbbiakban Társaság - hoznak létľe a jelen Alápító okiratbä foglatt
szabályok szeľint.

a ľÁnsłsÁc,łr,ĺpÍľo nĘszvgľĺyn spl

Bu d a pes t F.ŕĺvá ros Józs efvá ľosi on korm ány zat
i082 Buđapest, Baross u. 65.67.
Képvise|i: Csécsei BéIa Po|gáľmesteľ

B udapest F.őváros onkoľmán yzata
1 052 Budapest. Vĺírosh áz u. 9.tI.
Képviseli :Dr. Dem szlĺy Gáboľ F.őpolgárľn esteľ

oľszágos Takarékp énztárés Keľeskedelmi Bank Rt.
1051 Budapest, Nádor u. 16'
Képvise|Í:

l.1 Tĺírsaság cégneve:

Józsefvá ros i Reh a bilitá ciós és Vá ľosfej |esztési Részvénytá rsasá g

3/.

Készítetfe: Dr.Gortvay Istvĺún iilgyĺĺéd



r.f. A társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt
(rövidített) címszó:

R. E. v. vľI. Rt.

ľ. ĺ. ľÁns'ł,sÁc szuaĺur,ya

1082 Budapest, Baľoss u. 65-ó7

III. A TÁRsAsÁG TARIAMA

Az Alapítók a Tarsaságot h a t á, r o z ĺtl a n iđótaľtamra alapí1jĺĺk.

A Tarsaság iizleti éve azonos a naptári éwel, azaz janufu 1. napjával

kezdődik és ugyanezen év december 3l.-igtaľt.

Az elsö üzleti év csonka év, amely az A|apítő okirat aláírásanak napjĺín

kezdődik és l997. decembęr 31.-ig taľt.

ľ. ĺ. ľÁnsĺ.$Ác ľĘvrrnľy$Écl xonn

A Taľsaság fó tevékenységi kcĺľei:

TEAOR 4540 Éptiletfenntartás és -korszerüsítés

TEAOR 7010 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

TEAQR 7020 Ingatlankezelés, .forgalmazĺás, . közvetítes, -becslés

Készítette: Dr.Gortvay Istvdn tgyvéd



A Tarsaság ŕĺĺrtai. gyakorolt további tevékenységi körök

TEAOR 2962

TEAOR 4510

TEAOR 4520

TEAOR 4531

TEAOR 4532

TEAOR ,73T0

TEAOR 7413

TEAOR 7414

TEAOR 7421

TEAOR

TEAOR

TEAOR

7422

7423

7499

Gépek és berendezésęk technológiai szeľelése.

Magasépítöipar

Mélyépítöipaľ

Építési szakipar

Építési es épĺiletgép észeti szeľelôipar

Müszaki, természettudomĺányi kutatás és kísérleti
fejlesztés

Piac- és közvéleménv.kutatás

Üzletviteli tanácsadás

Epítészetí, mémöki tevékenység és ehhez kapcsolódó
müszaki tanácsadĺís

Szakmai, tervezési tanácsadas

Müszaki tesztelés és elemzés

Mashova nem sorolt gazdaságl tevékenységet segítô
szolgáltatás

v' a. ľÁnsĺsÁc łuł.pľoffi,ľr

A Társaság alaptőkéje: ó0'000.000.- Ft, azaz
6'000 db. egyenként 10'000. -Ft névéľtékíĺ
oszlik.

hafvanmi||ió Foľint, amely
névreszó1ó részvényre

Készítęľte: Dr.Go rtvay Istvđn Íigyvéd



6.1. Az a|apitők vagyoni hozzźljaruĘasanak - mely kizáĺőLag péĺubeIi

honájiru|ásokból áll - összege a Részľénytáľsaság alaptőkéje.

Budapest Főváros Józsefváros ĺ on ko ľm ányzat
apéizbe\ihozzájátu1ás összege: 5l,0 o/o 30'600.000..Ft.

6.3.

6.4.

6.s.

6.6.

6.f.

6:7.

Budapest Főváros onkormányzat
a pénzbe|i hozzájáru|as ös szege : 39,Lo/o 23'460.000.-Ft.

országos Ta karé kp énztár és Kereskedelm i Ban k Rt.

a pénzlbeli hozzĄálra1ás összege: 9,9 o/o 5'940.000..Ft.

A pénzbeli hozzájtklllás 30 ok.źi az alapitő Részvényesek a jelen

Áäpĺto okirat a|äírźsá,tkövető 15 napon belril kötelęsek az általuk

*"ghutá.ozott bankn źi v ęzętęttbankszámlĺíra áfutalni.

A pérube|i hozzájarulĺís további 70o/o-át a bejegyzést követően az

Igäzgatóság fe lh ívá s ár a az a|źbbíak szerint kell befi zetni :

Lgg7.június hó 30..ig 40 o/o.ot,

tgg1. december hó 31..ig 30 o/o.ot.

a Társaságnak a cégsegyzékbe való
egy éven belül a teljes pénzbeli

ó.8'

Az Alapítók kotelesek
bejegyzésétől sziĺmított
hozzájfuu|fut befizetni'

Az Alapito Részvényes, aki pénzbeli hozzájáralását a fentiekben

meghatärozott időpontig nem fizeti be, 20% késedelmi kamatot

köteles ťlzeEli.
Késedelem ęsetén a Részvényest legďább 15 napos póthatĺĺľidő

kitüzésévei fel kell hívni a teljesítésľe.

Készítette: Dr.Gornay Istuán ||gyléd
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6.9. A Részverryes a már teljesített vagyoni hozzájfuu|źlsŕn a
Részvénytársaság fennállása alatť, sem annak megszĺinése ęstén
nem kĺivetelheti vissza.

B u d a pest Fővá ľo s Józsefvá ľosi Onkoľm ányzat Részvényes
tulajdonába kertil
3060 đb' darabonként
1 0' 000..Ft . név értékíj (néweszóló) részvény
összesen: 30'600.000.- Ft. éľtékben

Budapest F'őváľos on koľmán yzzt Részvényes
tulajđonába kerül
2346 db, darabonként
10'000.- F't névéľtékű (névľesző|ó) résnény
osszesen: 23'4ó0.000..Ft értékben

Oľszágos Takaľélrpénztár és Keľeskedelmi Bank Rt. Részvénvęs
futajdonába keriil
594 db. đarabonként
1 0'000.-Ft . név érték<ti (névreszóló) részvény
összęsęn: 5'940.000. Ft' éľtékbęn

A Részvénytársaság olyan jogi személyiségu gazdaságí tráľsaság,
amelynél a Részvényes fele|őssége a Táisasággal szęmben a
Észv ény névértékének' (vagy kibocs átłís i ertékének) szó|gáĺtatására
terjed ki.

:i

a./

b.t

8.1.

Készítette: D r. G orlvay Istv án ĺig5rvéd



8.2.

8.3.

A Résrvénytársaság kcjtelezettségeiért a Részvényes egyébként nem
felel.

A Tĺáľsaság saját cegneve alatt jogok at szeręzflet, kötelezettséget
vállalhat, így ktilönösen tulajdont szerezhet, szerzÍ!đést köthet, pert
índíthat, és perelhetó masok által'

Ix. A nrszvpľYEsEK JoGAI

osztalékjog

A Részvényesnek joga van a Kozgytl|és által felosztani rendelt,

rnérleg szęrintí nyereségnek.a részvényeiľe jutó arányos részére. A
Részvényes nem kötelezhető a jihiszemíĺen felvett osztalék
visszďrzetésére.

Likvĺdációs hányadhoz való jog

A Részvénytarsaságjogutód nélküli megszrinése esetén a taľtozások
kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a Részvényesek kĺĺzött
részvényeik anínyában kell felosztani.

KłizgyÍĺlési jogok

Mínden Részvényes jogosult a Kozgyĺĺlésen részt venni,

felvilágosítást kéľni és észrevételt tenni. A szavazati joggal

rendelkező résnĺény aiapjan a Részvényes jogosult indítványt tenni
és szavazni'
A Részvényesek szava zati joga részvénytik névértékéh ez igazodik.
A Részvénytłĺĺsaság minden 10'000'. Ft' névértékíĺ részvénye 1,

azaz ew szavazatr aj ogosít'

9. t.

9.2.

9.3.

Készitette: Dĺ.Gortvay Islvón i|gyvéd



9.4.

9.s.

A részvény kiadás igénylésének joga

A Részvényes a Részvénytársaságnak a cégjegyzékbę történt
bejegyzése és az a|aptőke teljes beÍizetése után igényelheti a neki
jaró részvények kiadását, vagy dematenzá|t értékpapíľ értékpapír-
számlan tcĺ rtén<ĺ j óv áir źsát.

A rószvény átruházhatóságának joga

A Részvényeseket a harmadik személyre źrtpa|ńzni kívĺĺnt
részvényekre elővásárlási jog illeti meg. A részvényét eladni kívanó
Részvényesnek előszcir ĺrásban fel kell azokat a többi
Részvényesnek ajánlani. Az ajánlatban meg ketl jelölni a kért źltat
és az egyéb szerződési feltételeket. Azajĺínlatot meg kell kĺildení az
Igazgatóságnak, mely 8 napon beltil koteles azt tovább küldeni a
Részvényeseknek. A többi Részvényes az ajőn|atot a kézbęsítéstől
száľnított 15 napon belül fogadhatja el.
Egyéb jogcímen történö részvény átrłlháattshoz szükséges a
Közgyülés egyhan gri hozzájáru|ása.

Megtámadási jog

Bármely Részvényes kérhęti a Bíróságtól a Tĺíľsaság szervei által
hozott olyan hatátozat fettilvizsgálását mely a Törvény
rendelkęzéseibe, más jogszabá|yba, az Ahapitô okiľatba ütközik. A
keresetet indító Részvényes köteles legalább egy Észvényt vagy
legalább egy részvényről szóló záro|t értékpapír. a|szálmla kivonatot
a Bíróságnál letétbe helyezĺli.

10.l. Az értékpapír az értékpapírokra vonatkozó torvények és előínísok
betartásával nyomdai úton részvénykéĺ\ vagy dematerizált
értékpapírként állítható elő.
A részvényeken legalább a GT 237. $.-a szerinti adatokat,
delľ.atenzált éĺékpapír esetén a kiállított okiraton az 1996. évi C)ü
Tĺirvény 2l.$ 4. pontjában felsoroltakat kell felttintetni.
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9.6.

Készítette: Dr.Gortvay Istvún ĺigyvéd
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I0.2. A Társaság ÍgazgaÍósźrya névľeszó[ó részvényekről illeťve a
részvényesi *"gh"'ďmazóttakró1 Részvénykönyvet Y ezet, amelyben

ny ilvaniaľti a a í ésm erryes i me ghat a\mazottat, a Részveny e s ęk nevét

éí székhelýét, a tulajdonikban lévő részvények darab. és sorszamát

és névéľtékét, a bejegyzés időpontját és mas olyan adatokat, amelyet

a jogszabály előíľ.

10.3' A Résaĺénykonyvbe való bevezetestazúj tulajdonosnak kell kéľnie

a Részvénytáľsaság lgazgatóságánál.

Kinyomtatott részvény esetén a részvény új tulajdonosát csak a

részvény háto\da!źna vagy to|datfua irt forgatmány megléte alapján

lehet bevęzetni a Részvénykönyvbe.

10.4. A Részvénykönyvbe való bejegyzéskoľ a Részvénytarsaság az

átr,lháző ny il atkozat való di s ágát n em v i zs gá lj a.

10.5. A névre sző|ő ńsnény ífinlhazlĺsa a Részvénytarsasággal szemben

akkoľ hatályos, ha az új Reszvényest a Részvénykönyvbe

bejeryezték.

Közgyülés
Igazgatóság
FelĹtgyelö Bizottság
Könywizsgáló

QilI.)
()ffi.)
()íV.)
(xv.)

Készítette: Dr. G o ľtvay Istvún Úgyv éd
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xil. KoZGĽÜtEs

I2.I. A Közgyulés a Táľsaság legfibb szeffe' mely a Részvényesek
osszességébôl ál1. Mindazon jogokat, melyek a Részvényeseket a
Tarsaság iigyeí tekintetében megilletit a Részvényesek összessége
a Közgyulésen gyakoľolj a.

l2.2. A Krizgrülęs kizírólagos hatáskorébe tartozik:

a./ Az Alapító okirat megállapítísa és midosítasa

b,/ Az alaptôke felemelése és leszállitasa

. c./ Az egyes részvényfajta|łloz ffizödö jogok megváltoztatása

d./ A Részvénytiíľsaság más Részvénytársasággal va|o
egyestilésének, beolvadásiínak, szétválásának, és
megszünésénet más Részvénytáľsaság alaptökéjében való
részvétel, valamint Tarsasági formába átalakulásanak
elhatiírozása'

e,/ Az Igazgatóság, a Felĺigyelö Bizottság tagjainak és a
Ktinywizsgálóknak a megválasńása, visszahívásą valamínt
díjazásuk megállapítása, az lgazgatőság tagiai koziil a
v ezér i gazgatói p ozicióra töľténô kinevezés és fe lmentés'

A mérleg rnegállapítása és az éves nyereség felosztása.

Dĺĺntés az tj, - alaptöke 50%-át meghaladó - a rehabilitációs
programban nem szereplô- saját foľľásokból ťrnanszírozásra
keriilö beruházásokról, vagy beruházások megszĺintetéséröl.

Dtintés łttvá|toztatható, vagy elövásárlást bizĽosító ktifuény
kibocsátásáról.

Saját ingatlan elidegenítése, vagl 3 évet elérö tartalmú taľtós
megteľhelése.

Hitelfelvételröl dĺintés, ha azok iĺsszege egy éven belĺil az
alaptöke 50 %-át meghaladja,

f,ĺ

g.ĺ

h,/

í.l

j./

Készĺtette: Dr,Gortvay Istvón űgyvéd
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Döntésre alkalmas rehabi lĺtációs pro gramok elfo gadása.

A Taľsaság saját tevékenysé géhez kötödö, a rehabilitációs

pľogľamban nem szereplró az alaptôke 50 yo-áfi meghaladó

összegü ktitelezettség vállalása.

Az éves üzleti terv elfogadása.

Minden olyan kérdésben, amit a Taĺsasági Törvény, vaw a

jelen Alapító okiľat a Közgyülés kizárólagos hataskörébe utal.

If.3. Minden tlz|eti évben legalább egyszeľ Kłtzgyulést kell taľtani,

melyet legkésöbb minden év május 31-ig kell összehívni.

a.ĺ A Közgyul ést az,Í'gazgatősägkĺiteles tĺsszehívni.

b./ A Közgyťr|ést az lgazgatősźlglak cĺssze kell hívni, ha aď, az

alaptöke legalább "l,tĺ}.ét képviselö szavazati joggal

rendelkezö Részvényesek az Igazgatóságnźl - az ok és a cél

megielölésével . írasban kérik és tovthbá ha tudomására jut,

hogy a Részvénytársaság alaptökéjének 1/3.át elvesztette,

Yagy a Részvénytarsaság fizetéseit.megsztintette és vagyona a

tartozásokat nem fedezi.

c./ Ha az lgazgatőság 30 napon belül nem hívja össze a

Részvényesek kérésére a Kozgyülést, a Cégbírósäg hiv1a azt

össze.

If .4. Rendkíviili Közgyülést hív össze:

- a Társaság IgazgatősźtłL ha azt a Trársaság müködésével

kapcsolatosan szĹikségesnek tartja,

. aTarsaság Felilgyelö Bizottsź4a a GT ?94, $-a alapján,

- aTarsaság k<in1wizsgtt|őja aGT 42' $-a alapján

Készítette: Dr.Gortvay István Ű,gyvéd

k.t

l.l

m./

n.l
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|2.5. A Közgyíllés cisszehívasát a Közgyules kezdö napját legalább 30

nappal megelÔzôen kozzé kell tenni a jelen Alapító okiratban
kijelölt lapbaĺr'
A névręszóló részvények tulajdonosaít a Kdzgyüles osszehívásáról
meghívó levélben kell értesíteni legalább 15 nappal a Közgyôlés
idöpontját me gelözöen.

A hirđetményĺek és a meghívónak tartalmazniuk kell:
- az RT cégnevét és székhelyét
- aKozgyülés idÔpontját és helyét
. aKozgyfilés napirendjét

a szavazati jog gyakor]ásához a jelen Alapító okiratban elöíľt
feltételeket.

. a meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontokhoz kapcsolódó
elôterjesztéseket.

12'6. A Közgyülésen megjelent Részvényesekľöl jelenléti ívet kell
készíteni melyben fel kell ttintetni a Részvényes, illetve képviselöje
nevét és

Iakcímét, részvényei szźlmźt és az annak a|apján Ôt megilletÔ
szavazatokszőmt"/..

A jelenléti ívet a Kozgyülés elnoke és a jegyzőkinywezetö
aláírásával hitelesíti.

I2.7. A Kcizgyülés hatáĺozatképes, ha azon a szavazźlsra jogosító

részvények tcibb mint 75 vo-źIt képviselÔ Részvényes, vagy azok
képviselöi j elen vaĺrnak.

I2.8. A Ktizgyulés határozatképtelensége esetén a 15 napon bel{ili
idöpontra összehívott második Kĺizgyfilés az eredeti napirenden

szereplö iigyekben a megjelentek számára tekintet nélkti]

hatlírozatképes.

Az eredęti meghívónak tartalmaznia kell a hatfuozatképtelenség

esetén megismétl ésre keri'ilÔ Közgyülés i dÔpontj át.

Készítette: Dr.Goĺtvay Istvón Ígyléd

.Ł
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lf,g. A kozrstett napírendben nem szeľeplö ugyben a Közgyŕtlés csak

akkoľ hozhat dontést, ha valamennyi Részvényes jelen van, és abhoz

e gyh an gril a g hozzźi tlru|nak.

12.10. A résrłényhez ffizödö szavazatí jog a ľészvény névértékéhęz

ígazodik. A Részvényes szavazati jogát akkoľ ryakorolhatja,ha az

ese dékes va gyon i hozzźýźlrulását telj esítette.

I2.1I. A Részvényes közgyülési jogaít képviselÔk útján is gyakorolhatja.

Me ghatalmazősźlt közokiľat, vagy teljes bizonyító erejü

magánokiľat formájában kell megteĺľrie, azonban ennek

érvényessége csak egy Kozgyülésre szó|, beleértve a
határozatképtel ens é g miatt me gismételt KÖzgyulést is.

t2.t2. A Közgyü|és az elöteľjesztett hatźrozatijavaslatokrő7 a szavazatok

egyszerri, 51 %.os tobbségével dont,. kivéve ha a Torvény vagy a

jelen Alapító okirat más minösített tÖbbséget nem íľ elö.

|2.I3. .A Kozgyulés egyhan gű hatźtozattat dönt a jelen Alapító okiľat
L2.2|a.,b.,c.,d.,f.,h. pontjaiban meghatráľozott iiryekben és ha a GT,

vagy ajelen Alapító okiľat, illetve annak késÔbbí módosítiásai az

egyhangu döntéshozatalt írják elo.

12.14. A Kozgyülés a leadott szavazatok legalább 3/4.es tobbségével

hatłíľoz a t2.2. €., j., k., m- pontokban meghatźrozott ügyekben, és

mindazon ügyben, amit a Taľsasági Törvény, vagy ajelen Alapító

okirat és annak jovöbeni módosításai elöírnak. A KÔzgyülés olyan

hatáĺozata amely valamely ľészvényfajtáúloz kapcso|óđó jogot

hátranyosan vźl\toztat meg akkoľ vtlllk éwényessé, ha ahhoz a

szóban forgó részvény fajtát képviselö Részvényesek |ega|ább 3/4-

es tobbs é g e hozzájźru|.

Keszítette: Dr, G ortva1l Istýdn ügyv éd
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12.15. A Ktizgyülésen az Igazgatosźtg elnöke elntjköl. TávollétébeÍI az
Igazgatóság tagsai közĺil a Közgyülés választja meg a Közgyüles
elnokét.

A Kłizgyülés továbbá megválasztja minden esetben a
jegyzökcinywezetöt, a szavazat szímlálókat és a Kozgyülési
jegyzökönyvet hitelesítö Részvényeseket. Ha a Közgyülésen a

szavazás titkosan töľténik' 3 tagu szavazat.számláló bizottságot kell
választani.

|2,16. A Kĺizgyülésen megjelenö Részvényesek a Részvénykönyvbe
bejegyzett résnłény tĺllajdonjoguk ellenörzése alapján
szavazőcédu|át kapnak, melyen feltüntetesre kertil szavazata|k
száma. A Társaság csak azokat tekinti a néwe szóló részvények
tulajdonosainak, akik a Kozgyťllés napján a részvénykönyvben
Részvényesként szerepeinek'

A Részvényesek a szav azőcédulák felmutatásával szavaznak.

I2.|7 , A Kbzgyülésľöl jegyzökönyvet kell készíteni, amelyet a Kĺizgyülés
elnoke és a jegyzőkönywezeti it a|á, továbbá a Kozgyülésen jelen
levö két Részvényes hitelęsít.

A Kozgyulési jegyzikönyvnek tartĺLmamia kell mindazt, melyeket
a Torvény és a jelen Alapító okirat elöír.

Amennyiben a jegyzÔkö,nyv a jelen 'Ąlapít6 okiratot módosító
határozatot is taľtalmaz, aťĺ az ügyvédnek ellenjegyemi kell.

AzIgazgatőság a Kĺizgyülési jegyzökönry egy hiteles pé|dĄnyźt, a
jelenléti ívet és a Közgyülés összehívasáról szóló hirdetményt
tarta|mazô lappéldanyokat az írasbeli meghívók másolatávď egytitt
a Kcizgyülés befejezését követÔ 30 napon belril koteles a
Cégbírósághoz benyújtani.

Készítette: Dr.Gortvay IsĺvłIn |igyvéđ
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x[il.IGAZGATóSÁG

I3.1' Azlgazgatóság a Részvénytársaság iigyvezetô szerve. Képviseli a
Részvénýiáľsaságot haľmadik személyekkel szemben, bíľóságok és

más hatóságok elött.

Azlgazgatóság tagja:

a, nem köthet saját nevében a Részvénytiĺrsaság tevékenységi
körébe l.artoző ü gyl eteket,

b, nęm lehet korlátlanul felelös tagsa aRészvénytiíľsaságéhoz
hasonl ó tevékenysé get v é gzö más gazdasági társaságnak,

nem lehet vęzetó tísztségviselöje, vaw FelügyelÔ

Bizottsági tagja a Részvénýársaságéhoz hasonló
tevékenysé get v é gző rnás gazdas ágl tźr s és ál,gnak,

nem lehet olyan ,".,nély, aki amegelôzô két éven belül
olyan gazdaságtr' tarsaságnál töltöťt be vezetöi tisztséget,

vagy Felügyelö Bizottsági tagságot melyet fęlszámolási
eljarás során szüntettek meg.

I3.2: A Tarsaság tigyeit 3.5 tagu Igazgatőstĺg ultézi, melynek tagjait a

I(özgyírlés választja a szavazatok 3i4.es szótobbségével. Az
I gazgatős élg tag ai,őjr a v áI aszthatók'

I3.3. Az Igazgat(:ság egyszerü tłibbségi szavazássď vźiasztja meg

E|nokét tag1aikozĹil.

Az, |gazgatősélg tag1u a Táľsaság általanos, teljes jogkörü

képvis eletére j o gosultak.

. AzIgazgatô.sági tagot helyettesí.teni nem lehet'

d,

łl

Készítene: Dr.Gortvĺy Istvdn ĺigyvéd
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I3'4. AzÍgazgatőság jogosult dÖnteni minden olyan i'igyben, mely nem
tartozik a Közgyťllés kizáľólagos haĺískdľébe,
,Ąz lgazgatóság köteles a mérleg az eredmény-felosztási javaslat,
az lgazgatóság valamint a Feltigyelö Bizottság jelentésének a
lényeges adatait a Kdzgyülést megelözöen legalább 30 ĺappal a
Részvénytarsaság hirdetményeinek közzététe|ére vonatkoző jelen
AlapítÓ okiľati ľendelkezések szeľint nyilvanosságra hozni.

l3.5. Az Igazgatóság tilése a}J<or határozatképes, ha azon legalább a

tagok 5I o/o-a jelen van.

Az Igazgatóság hatarozataít általában egyszeľů többséggel hazza,
kivéve az alábbi tigyekben, melyek 3/4-es többségťr dtintést
igényelnek:

a./ A Részvénytársaság méľlegének, vagyonkimutatásának és a
nyereség felosztásiíľa vonatkozó javaslatnak az elkés zítése.

b./ A Társaság tigyvezetésérÔl, vagyoni helyzetéľÔl es

iizl etpolitikáj áról j elentés készítése a Kĺĺz gyülés rés zére.

c'/ Éves tevékenységi terv kidolgozása.

đ./ TÖbb évľe szóló ľehabilitációs progľam kidolgoziása.

ę./ Az elfogadott rehabilitációs progľamok ďapján az abból
következö feladatok kidolgozása.

t,l A ľehabilitríciós progľam finanszírozási tęrvezet kidolgozása
tekintettel az onkorm ányzati kotelezettség.vállalásra'

g./ Elszámolások készítése a rehabilitációs program
megvalósításáľól, ktilönös tekintettel az onkormányzati
foniás ok felhasználásáról.

h,ĺ A Táľsaság beszerzési-, es piacpolitikájának, valamint
kereskedelmi stratégi ájának kidol gozísa.

i./ A személyzeti politika meghatározźsa, kollektív szeľződés
a|áirasaésalétszźmsztikségletmeghatáľozása.

KészÍtette: Dr.Goĺuay Istvdn ügyvéd
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j.ĺKiilönbözÖfajtahitel,vagykolcstinnyrijtasasajátvagyon
terhére értéktrataľľa való tekintet nélkiil.

k.t Harmadik szeméIy javára szóló kötelezettségek és gaľanciák

elváltďasa, valamint bizĹosítékok nyújtása értélđiatána való

tekintet nélkül.

Ll A Társaság tulajdonat képezö 1.000.000,. Ft értékhatar feletti

tfugyak elidegenítese.

m.l olyan szerzödések kötése - a munkaszeľzödések kivételével -

amelyek aTfusasőgot 12 hónapnál hosszabb idöľe elkötelezik.

ĺ./ A Táľsaság szervezeti és müködésisrabźiyzatának elfogadása.

o.| Annak elđöntése, hogy kinyomtatják.e a részvényeket, vagy

dematsnzáltértékpapír.sziĺĺnlántorténikazokjóváírása.

13.6. Szayazat egyenlőség esetén az I'gazgatóság elntikének szavazata

dönt.

I3.7. Megszünik azlgazgatósági tisztség:

. lemondással
- visszahívással
- megbízěsiđötartamanak eIteltével

. elhalálozassal
-aTörvé"yu"'ésajelenAlapítóokiĺatbanszabä|yozoctkizaróok

bekövętkezésével

AzlgazgatóĺígtagiaitaKozgyulés3/4szótcibbségudöntésével
hívhatja vissza.

13.8.AzlgazgatóságjogosultaTaĺsaságdolgozóitfelhatalmaznia
Résaĺénytarsaságáltalános,vagymeghatáxozoĺtügyekbentorténö
képviseletéľe.

it.
I
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13.9 A Táľsaság Alapítói 2000. május 31-ig eryhangulag jelölték ki az

I gazgatősźl'g els ö ta gj ainak :

1.

1

3.

4.

5.

Az lgazgatósági tagok koztil 1 fÖ tisztségét munkajogi viszony

alapj án Lćúja e| (Mrrnka Torvénykĺinp).

13.10. Az1gazgatoság titéseit az ęlnök szĹikség.szerint, de évente lega|íĺbb

8 ďkalomrnal hívja össze. Bármely két tag indokolt kéĺeumére az

Ĺilést 8 napon beltil össze kell hívni. Amennyiben az eln<ik ę

felkéľésnek nem tesz eleget, az Ĺilést az indítvĺĺnyozók is
összehívhatják.
Az Igazgatós á g h ataro zatait ti lés né l ktil i s me gh ozh atja. 7|y enkot az

e|nĺik által megktildcitt írásbeli elÔteľjesztésre a tagok íľasban

szavarnak. Az írásbeli szayazćs eĺedményéröl az elnok a tagokat

haladéktalanul értesíti.

xrv. FET,UGYELO BIZoTTSÁG

I4.|, A Tarsaság ellenörzô szerve a 3 tagú Feliigyelô Bizottság.

Készítette: DĺGoĺtvay Istvtn iiqyv éd
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A FeltigyelÔ Bizotts ág tagait a Részvényesek, vagy kívtilálló

személyét közul a Közgyülés viĺ|asztja a szavaratok 3/4-es

tÖbbségével.

A Társaságlgazgatőságának tagjai és azok közeli hozzźtaĺtozőí a

Feltigyelö Bizottság tagáxänem választhatók.

t4.f. A Feltlgyelö Bizottság elnokét

srav azatok e gyszerÔ tö bbs é gév e l,

Ínagaállapítja meg.

tagjai soľaból maga vźiasztja a

továbbá szewezęti és ügyrendjét

1'4.3. A Feltigyelö Bizottság feladata kizárólagosan a Társaság

ug1rvezetésének ellenörzése, ennek keretében azlgazgatőságtól és a

Társaság vezető állású dolgozóitól jetentést, vd{Y felvilágosÍuĺst

kérhet, a Taĺsaság konyveit és iľatait megvizsgálhatja, illetÔleg

szakértövel megvizsgáltathatj a.

A Felüg;relö Bizottság köteles elÖzetesen megvizsgálni a Közgyü|és

elé terjesztett valamJnnyi fontosabb jelentést' továbbá a Tarsaság

mérlegét és vagyonkimutatását.

Vizsgálatanak eredményét a Felugyelö Bizottság elnoke ismerteti és

a jelentésekľöl, a mérlegről, valamint a nyeľeség feloszkĺsáľól csak

ennek ismeretébęn hoz hatőĺrozatot,

14.4. A Felügyelö Bizottsá ghatfuozatképességéhez a 3 tagnak a je|enléte

szĺikséges.

AFeltigyelóBizottságitagothelyettesítenineńlehet.

AhattrozatokataFeliigyetöBizottságegyszeľfiszót<ibbséggel
hozza.

I4.5.AFe}ĺigyelőBizotságtag1aitaKozgyilés3/4szótiibbségu
döntésével hívhatj a vissza.

Készítette: Dr.Gortvay Istvón íigyvéd
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14.6. A Tĺłrsaság Alapítoi 2000' május 31-ig egyhanguan jelölték ki a
Társ asá g Felü gyel ô B izotts ágĺínak e lsö tagiait.

t.

xv. K0NYVWZSGÁT.Q

15.l . A Taľsaság Kcĺzgytilés ę a szavazatok 3/4.es többségéve |' vátasńja a
KĺinywizsgáIót.

A Könywizsgáló a Táľsasággal kötötľ megbízasos jogviszony
keretében tevékenykedik. A könywizsg ál],ő sznrvezetileg fiigget|en
a Társaságtól, nem utasítható.

L5.2. A Kcinywizsgźúó ellenörzési joga csak a Tarsaság könyveinek
hiteles szakéľtôi ellenörzéséľe terjed ki, ennek kęretében köteles az
tizleti könyveket' a mérleget és a vagyon.kimutaüist megvizsgálni
abbóI a szempontból, hogy azok vďós adatokat tarta|maznák.e,
illetöleg megfelelnek-e a jogszabályok elôírásainak.

Vizsgálatai eredményéröl jelentést készít. A Kŕizgyülés csak ęzen
jelentés ismeretében hozhat éľvényes hatźtozatoi a méľleg és a
v awon.kimutatlĺs elfogadrásáľól.

l5.3' A Társaság Alapítói egyhanguan 2000' május 31-ig k[jelölik a
Táľs as ág Kcinywizs gá\őj anak:

Név:
Cím:
Lajstľomszám:

,,

3.

I

l_

KészÍtette: Dr.Gołtvay Istvdn tgyvéd
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|'6,I. Az Igazgatóság - a Felügyelő Bizot|ság tagjai és a Könywizsgáló
az ilyen tisaséget betoltÔ személyektöi általában elvárható

gondossággal koteles ek eljárni.

Kötelezettségeik megszegésével a Taľsaságnak okozott kárfut a

Polgaľi Jog áIta|anos szabályai szerint felelösek akkor is, ha a

Társasággal munkaviszonyban állnak.

A vezető üsaségviselök e|61ző bekezdés szeľinti fe|elössége

egyetemleges.

Nem terheli a felelösség azt a vezetö tisztségviselöt, aki ahatározat,

vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Feliigyelö

Bizottságnak bej elentette.

L6.2. A Kcĺzgyü|és hatfuozata vagy a Felügyelö Bizottság korlátozhatja

az Igazgatőság képviseleti jogát. A koľIátozás harmadik

személyekkel szemben hatalytalan.

A korlátozás megsértésébÔl eredö karokért azlgazgatóság tagiai a

Tarsasággal szemben e g;vetem le gesen felelÔsek.

16.3. Az lgazgatősálg tagjai korlátlanut és egyeternlegesen felelnek

azokért a kráľokért, amelyek a Cégbíĺósághoz bejelentett adat, jog,

vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés elmulasztásából

sztttmaznak.

16.4. Az \gazgatósági tagok akik a cégbejegyzés megtörténte elött a

Társaság nevében eljártak, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a

kĺjzös név alatt vállalt kötelezettségekért. A felelösség kizárásu

vagy korláto zása a Trírsaság hitel ezöivel szemb en lraiáiyiaĺ an.

A cégbejegyzést megelÔzôen a Társaság nevében vállalt

kötelezettségekért az elÖzi bekezdés alapján fennálti fele!ô.<ség

megszünik ha a Rozgyůlés vagy az|gazgatőság a szerzödést utólag

jővábagyja.

Készítette: Dr. G orrýű! Istvdlt űgyv éd
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xvII. Á. I.IYERĘ.ĄqÉ' G KIszÁMÍTÁsÁ NA K E.'s

F'ELoszTÁsÁNAK ELVEI

17.1. A Közgyülés jogosult a Trírsaság ahapítźsźúől számított 5 évig úgy
dcĺnteni, hogy osztalékot ne fizessenek a Részvényeseknek, hanem

azt a Kcĺzgyülés által meghatarozásra keľülÔ beruházások
ťtnanszít ozźls ára foľdíts ák.

17.2. A tartalék alappat csökkentett nyereségböI a kifizethetö osztalékot a

ré szvények aúny ában kel l a Részvény es e k ktizött felos ztani.

Mind en I gazgatő jogosu lt a T árs as ág cé gé nek j e 91 zésér e.

18'l' A Tarsaságcégsegyzésę akként történik, hogy a kézze| vagy géppel

elÔíľt, elönyomott vagy nyomtatott cégszoveg aIá két lgazgatősŕlgi
tag együttesen ír alá.

I8.2, A Igazgatőság felhata|mazhatja a Társaság dolgozóit általános vagy
meghatározott tigyekben tcirténö képviseletre. Lehetöség van aÍra'

hogy egy igazgatősági tag és egy alkalmazott érľékhatáľ nélkiil vagy
két alkalmazott egyĺittesen 1.000.000.-Ft értékhatrárig jegyene a

taĺsaságot.

A Taľsaság hiľdeünényeit a Magyar Hírlapban teszi közzé. Egyéb újságot,

v aqy a kcizl ö nyt az I gazgatőság hatát ozhat me g'

KészÍtett ez Dnáortvay Isnđn ig5néd
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AzI'gazgatóság a fentiekben meghatfuozott lapon kíviil más lapban isközzé

tehetl u ľ'ĺ'ĺ"t*inyeket, đe ezekhez a kozzétételekhez joghatály nern

ffizôdik.

E szakasz rendelkezései neĺn vonatkoznak a CégkÖzlÖnyben ktizzétételľe

keľi.ilö kĺjzleményekre.

A. Alaptóke felemelésének szabályai

20. 1 . Az alaptöke felemeléséhez és leszállítasáh oz a Közgyttlés egyhangu

szayazata szĹikséges.

20.?, Az alaptökét új ľészvények jeryzésével, vary,a Tarsaság saját

ataptoktjén felriii uugyonáo uk ataptökésítés éve1 lehet me gemelni.

f0.3. A Trírsaság alaptókéjét akkor ernelheti fel, ha korábban kibocsátott

r,al amennyl ľés zvényének névéľtékét telj es e gészében befizették.

HaazalaptökefelemelttészétkizárőIagnempénzbeli
hozzéĘáru|assäl nvarr1ák fedezni a Részvénýársaság az a1aptőkét

akkor is felernelheti ńa még nem bocsátották valamennyi részl.ény

ellenéľtékét a Részvénytársaság ľendelkezésére.

20.4. Ha az alaptőke emelés az a|aptőkén feliiti vagyon alaptökér'é

alakítasávai töľténit űrry elegendö ery Közgyülést tartani, de

sziikséges az éves vagy a kütsn rnérteg Közgyulés általi elfogaČ,ősa.

A Kcĺzgyulésen kell í felenrelt alaptŐke osszegét az isj ńsnények

típusá{fajtáját, névéľtéket, darab szŕlmźfi meghatarbzni.

20.5. Alaptöke emelés esetén az alapíto Részvényesek ľészvényeik

aranyában jogosultak az tlj részvenyek jegyzssére kvćr,ę, ha a

Ktizgyulés eryhangu szavazással másképp rrem dÖnt.

Készítette: D n G oĺŕv ły IsÍv ú n úgy,ĺ éd
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Az alaptökę felemelése történhet oly módon is, hogy az alaptöke
felemelése során kibocsátandó ľeszvények jegyzese kizarő|eg az
alaptÔke felemeléséľÔl döntö Közgyülés hatálrozatábaĺ kijeltilt
személyek, illetve részvényesek jogosultak.

f0.6. Az alaptöke emelésrÔl szóló hatánozatotannak meghozatalát követő
30 napon belĹil be kell jelenteni a Cégbíľóságon.

B. Äz alaptôke leszállításának szłbályai

20'8. Az alaptÔke |ęszá|lításáná| meg kell taľtani a részvények
névértékéľe és az alaptÔke legkisebb összegére vonatkozó
szabályokat.

A Krizgyulésnek aleszá|Iítást kimondó hatźrozatźlt a Cégbíróságnak
be kell jelenteni a határozathozata|tőlszámított 30 napon belül. E
bejelentést követöen ahatározatot kétszer egymĺís utan legalább 30
napos idökĺiz<'kkel a hivatalos lapban kozzé kell tenni'

20.9. Az alaptÔke Leszá|Lítása végľehajtható:

- A részvények kicserélésével, vagy lebélyegzésével,
- Részvények bevonásával. Ez esetben elÔszciľ a Tiírsaság

tulajdonában ćú1ő részvényeket kell bevonni.

20.10. Ha az alaptöke \eszźil.ítź.r,a nęm a Társaság saját tulajđonttban á|lő
részvényeinek bevonásź*a| történik, a ľészvény bevonási sorso]ás
részletes szabźt|yut (sorsolas helye, módja, stb.) a Kiizgyülés a töke
I eszállítást kimondó hatźr ozatźpal egyid ejül e g áľlap ítj a meg.
Részvény bevonas esetén a Részvényes által teljesített fizetést a
Részvényes részéľe a GT 316. $. (3) bekezdés ďkalmazásäva|
vissza kell fizetni
A bevont részvényt meg kell semmisíteni, az érĺékpapírok
megsemmisítéséľe vonatkozó szabźiyok szęrint. A bevont névre
szóIó ľészvényt egyidejüleg a Részvénykcĺnyvböl is törcilni kell.

Készítette: Dr'Gotĺvny Isadn iigyv éd
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xxl. A TÁRsAsÁG Mľ''Gs-"rINÉsE

2I.|. A Táľsaság megszOnik ha:

a. E|hatfuozza jogutód nélktili megszťrnését.

b. Mas Táľsas ággaIegyesül, abba beleolvad, szétválik, vagy más

Társasági formába alakul.

c. A Cégbíĺóság mégszrintnek nyilvĺĺnÍtja.

, d A Bĺĺóság felszámolási eljáľás soľán megszťrnteti.

A Táľsaság megszünésének elhatáľozásźłloz a Közgyťllés egyhangú

ľratár ozata sztĺk s é ge s.

2|.2. Ha a nem ftzetöképtelen Társaság jogutod nélkĹrl szrinik meg' a

hitelezÔit végelszámolási eljáľás sorĺĺn elégíti ki. A végelszámolásľa

a Társasági TČirvény 47-54. $ valamint a318.320. $ vonatkoznak.

A r'égelszámolással kapcsolatos feladatokđt az lgazgatóság végzi,

amennyiben a KÖzgyttés ettöl eltéröen nemhatźtoz.

Ha a Ktizgyülés mas személyeket kívan megbízni a
végelszámolással, minden alapító egy szernélyt delegalhat.

2l.3, HaaKozgyťrlés végelszámoló(ka)t jelol ki, a kijelöléstöl kezdödÔen

az Összes jogokat egyedul avége|szźlmoló(k) gyakorolja, képviseli a

Társaságot, elismeri a Társaság kotęlezettségeit egy harmadik

személlyel szemben, beleértve a Társaság alkalmazottait is, *iknek
jogai és kotelezettségei töľvényi. vagy szeÍzödéses eredetüek.

?l.4. Azlgazgatóság (végetszámolók) eikć.szíti a Tríľsaság zárómérlegét,

melyet avége|számolási eljáľás megindításáiól számított 180 napon

beltil kel| aKözgyi|és elé teľjesztení,

KészíÍeťte: Dr.Gołtvay Istvún Í,gyv éd



21'5. A Tartozások kiegyenlítése után fennmaľadt vag.vont a

Részvényesek kozcitt a ľészvényeik arányában kell felosztani, a

hivata1os lapban haĺmadik alkalommal közétett hitelez6i felhívás

megjelenését követö 6 hónap eltelte utan.

ft'6' A végelszámolasi eljaĺást a Cégbíróságnál be kell jelenteni a

Táľsaság cégegyzékbôl való törlése céľjábóI.

2I.7 ' A Társaság a cég1egyzékbÔl tcirtént törléssel szůnik meg. A törlés a

Cé gbíľóság hivatal os lapj áb an kerül közzététe|ĺe.
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22.r.

ff .2.

22.3.

Ha a jelen Társaság megszeĺezte egy másik magyar

Részvénýarsaságnak az alaptökéje tobb mint I/4-ét kitevö

részvényeit,vagy a másik magyar Részvén1.tarsaság Kĺizgyôlésén a

,=u,u,itoktcibb mint |/4-e illeti meg a jelen Táľsaság kÖteles.enÔ]

a másik Részvénytáľsaságot haladélĺĺďanul értesíteni és a szerzést a

hivatal os I apb an kö złétenni,

Ha a jelen Társaság az e\őzőekben íľt kötelezettségét nen teljesíti,

űgy u másik G,agyaÍ Részvénytáľsaságnál a Résnłényesi jogait

mindaddig nem gyakoľolhatja, amíg k<itelezettségének eleget nem

teťt.

Ha a jelen Társaság meg akaľja szeĺezni egy masik nagyar

Részvénýíľszriáĺga|aptőkéjénél több mint a felét kitevÔ részvényeiq
yagy a másik ĺnawar Részvénytarsaság Kĺizgyülésén a szavazatok

tc'bú mint fele illeti meg' űgy a többségi részesedés megszerzése

elött enöl a szandélaól a mrásik Társaságot értesíteni kell és a

tcibbségi részesedés megszeruéséhez tervezett részvény vasáľlásra a

másik (ellenÔľzöft) Részvénytärsasźĺg Részvényesei szttmźra

ajanlatot kell tenni.

Készítette: Dr. Gortvey Istvĺin ílgyvéd
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A vételi ajĺínlatnak tarta|maznia

ľésaĺények fapźĄáq szőmát és

kdtöttsé g idötaľtamát.

kell a megvásáľolni szándékolt

vételárát, valamint az ajanlati

Az énesítést és a vételi ajánlatot a hivatalos lapban kozzékell tenni.

22.4. A ttibbségi részesedés megszerzésétöl szímított 90 napon bęlül az

ell enörzött Részvénytaľsas ág bármelyik trtészvényesének kérés ére a

jelenTarsaságaRésrvényesvá|asztttsaszerintkotelęs:

a.||ega|ábbaTársaságáltaltettajrínlatszerintiaľontllęa
részvényeit megvásárolni, vagy

b./ a Részvény esnek előre me gh atłľ: ozott mértékfi osztalékot fizetni,

f2.5. Ha a jelen Társaság az ellenörzött Részvénytaĺsaságnak az

alaptökéj e tĺibb mint 3 ĺ 4.ęd részét kitevö részvényeit megszerezte, a

jelen Tarsaság lgazgatősźtga a közvetlen íranyítas aIá került

Részvénytársašag lgazgat()ságanak a Taľsaság vezetésére

vonatkozóan utasítást adhat, u*ály"t ez utóbbi kÖteles végrehajtani.

A jeten Táĺsaság a kÖzv.etlen iranyítás alatt ál1ó Részvénytársaság

tutazÁs aiéľt korlátl anul fel el.

23.l.ATarsaságajelenAlapítóokiratnakaCégjegyzékbetti'ne1ô
bejegyzéséíel
visszamenöleg . jön létre.

A bejegyzett adat' jog vagy tény változásának bejegyzese is

visszamenöleges hatálytt.

Készĺtette: Dr.GorÍvay IstwÍn ťlgyvéd
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23.2. A'z, A|apitók kotelezik magukat, hogy ľészvenyesi jogviszonyuk
alatt, illewe annak megszônését követÔ 5 évigbęzárőan a Trĺrsaság

tevékenységwel kapcsolatosan fudomásukľa jutott mindęn tizleti
erdeket sértení alkalmas adatot és körülményt - kiilönös tekintettel a

gyártási ĺ.uułulológiáka, 1urĺ'lw-lrclw.ľa - külorrösen a

veľsen1.táľsakkď es ellenérdekü felekkel szemben titokban taľtanak.

E kotelezettség megszegöje ęrkölcsi és aÍryagt káľtéľítésí
fe lelösséggel taĺtozik.

23.3, A Tarsaság nem felelös az A|apítők mrís jogviszonyából erędö

kcitelezetts égeiért.

23,4. A Részvényesek közöti a Társasággal kapcsolatban, és a
Részvényesek és a Társaság ktiztitt fęlmerĹilt jogvitákat elsösorban
békés úton . sziikség szerint jogi képviselök bevonásával
egyeztetik.
Ennek eľedménýelensége esetén a fęlęk visszavonhatatlanul
alávetik magukat a Föváľosi Bíróság kizĺĺrólagos illetékességének.

Részvényesek a jelen pontban meghatarozott Fövárosi Bíróság
kizarő|agos illetékęsségét kotik ki a kozötttik megkötésre kerülö
egyéb szerzödések és megállapodásokból eľedö esetleges jogviták
ęldontésére.

23.5. Részvényesek úgy állapodnak meg hogy az A|apitő okirat
érvénytelensége esetén is az e|őzó 23.4. pontban foglaltakat
érvényesnek és hatályban ]évönek tekintik.

Amennyiben a jelen Alapító okiľat bĺíľmelyik más ľendęlkezése
érvénytelen' vary hatálytalan lenne, az nęm éľinti sęm az A}apitő
okiľat további ĺészeinek érvényességét és hatályosságát, sem pedig
az e gész szerződés érvénye sségét.

23.6. Az Alapító okiľat aláírása elött a fęlek által készített éslvagy a|źĺtrt

bármely okirat, vagy szőbeli megegyezés, mely ellentétes a jelen

Alapító okíľat rendelkezéseivei, éľv.énytelen és hatálýalan.

Készítette: DĺGortvay Islvĺín úgyvéd
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f3.7. Jelen Alapító okiľat mldosításainak érvényességi feltéteie az

. itásbeliség és aláĹróinak felhatalmazotti minösége az a|áiráslloz.

f3.8. A jelen Alapító okiľatot Alapítók 8 db eredeti pétdanyban írtźk.aIá,

23.9. A jelen Alapítr okiratban nem ĺész|etezefr. kérdésekben a

Gazdasźtgi Taľsaságokról sziló 1988. évi VI.os Tv. rendelkezései

az inĺnyadóak.

Jelen Alapító okiratot Álapítlk, mint akaratukkal mindęnben megegyezöt

annak elo lvasása, értelmezés e után lĺttk a|á helybeľůaryólag.

Kelt, Budapesten 1 99.................hó ....... napjan.

BudapestF6városJĺĺzsefvárosi BudapestFivárosiOnkormányzat
Onkormányzat

Képviseli: Képviseli:

országos Takaľékp énztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Képviseli:

Az Ä|apitőokiratot az 1988. évi VI.-os Torvény 19.$.2. elöíľása szerint

Dr. Gortvay István tigyvéd ellenjegyezte.

Készĺtette: DĺGortvĺy Isaún úgyvéđ


